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1. ANALIZA INSTITUŢIONALĂ A COLEGIULUL TEHNIC ,,ION CREANGĂ”TG.
NEAMŢ

1.1.Prioritățile asumate de Colegiul Tehnic ,,Ion Creangă”,  Tg. Neamţ prin planul operațional
pentru anul școlar 2017-2018
 PRIORITATEA 1: Adaptarea ofertei școlare la cerințele pieții muncii locale, regionale și

europene.

 PRIORITATEA 2:  Dezvoltarea unui culturi și a unei calității la nivelul întregului personal al
școlii.

 PRIORITATEA 3:  Asigurarea accesului la ÎPT și creșterea gradului de cuprindere în
educație.

 RPRIORITATEA 4:  Dezvoltarea serviciilor de orientare și consiliere.
 PPRIORITATEA 5: Implicarea în activități de cooperare națională și europeană, precum și

dezvoltarea de parteneriate cu școli din țară și din Europa.
 PPRIORITATEA 6: Climat sănătos și reducerea violenței.

Obiectivele generale pentru anul şcolar 2017-2018 au fost următoarele:
 Adaptarea ofertei TVET a CTIC Tîrgu-Neamţ la cerinţele pieţei muncii, la nevoile elevilor

şi compatibilizarea opţiunilor acestora cu aceste cerinţe, pentru realizarea unui plan de
şcolarizare obiectiv şi eficient.

 Formarea şi dezvoltarea competenţelor ale elevilor conform standardelor de pregătire
specifice.

 Facilitarea accesului la educaţie în IPT, prevenirea şi reducerea absenteismului şi a
abandonului şcolar

 Îmbunătăţirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la informaţie şi ocuparea unui loc
de muncă.

 Educarea elevilor in spiritul valorilor şi cetăţeniei europene; dezvoltarea abilităţilor de
comunicare în limbi străine ale elevilor scolii, identificarea unor elemente comune în viaţa
culturală, socială, şi economică ale României şi ale altor ţări europene.

1.2. Analiza mediului intern şi extern care asigură calitatea în educaţie şi formare
Viziunea şcolii

Colegiul Tehnic „Ion Creangă” este o organizaţie educativă ce vine în întâmpinarea nevoilor
profesionale şi personale ale elevilor cu o paletă largă de specializări corelate pieţei muncii,
facilitând inserţia socială timpurie.
Misiunea şcolii
Pornind de la viziunea de mai sus, ne propunem:

 Crearea unui mediu şcolar democratic, prietenos şi deschis.
 Educarea complexă şi echilibrată a elevilor prin oferirea accesului complex la informaţie şi

transformarea informaţiei în cunoaştere.
 Posibilitatea formării iniţiale şi continue în domenii cerute pe piaţa muncii: agricultură

ecologică şi agroturism, turism şi servicii, comerţ, silvicultură şi prelucrarea lemnului, tehnic.
 Acordarea de şanse egale de formare profesională tuturor tinerilor, prin structurile

parteneriale angrenând agenţii economici în elaborarea ofertei educaţionale pentru învăţământul
profesional şi tehnic, astfel încât abilităţile şi competenţelor dobândite de elevi la absolvire să
răspundă cerinţelor angajatorului.
 Transformarea şcolii într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii,

prin interacţiunea cu mediul social, cultural şi economic.

Colegiul Tehnic „Ion Creangă” oferă tinerilor din zona Tîrgu-Neamţ, posibilitatea formării
iniţiale şi continue în domenii cerute pe piaţa muncii: agricultură ecologică şi agroturism, turism şi
servicii, comerţ, silvicultură şi prelucrarea lemnului, tehnic. Suntem o unitate şcolară care oferă
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oportunităţi de educaţie accesibilă, de calitate, şi sprijină formarea profesională a tinerilor şi a
adulţilor în scopul dezvoltării individuale a carierei şi al creşterii calităţii vieţii şi prosperităţii
economice în comunităţile din zonă.

Analiza SWOT

OFERTA CURRICULARĂ

PUNCTE  TARI PUNCTE  SLABE

Şcoala dispune de:
 personal calificat 100%, total: 117, cadre didactice cu

gr. I-63, gr.II – 19 și def. – 27 si  debutanți, cu
doctorat: 3

 parteneriate încheiate agenți economici, parteneri
sociali din mediul economic, educațional sau cultural;

 proiecte derulate și in derulare;
 tradiția scolii;
 interesul cadrelor didactice pentru educarea moral-

civică a elevilor dezvoltându-le abilități de viață
independentă;

 relațiile interpersonale (profesori-elevi, director-
profesori, profesori - părinți, profesori-profesori)
favorizează un climat educațional deschis si
stimulativ

 școala dispune de mobilier școlar ergonomic
 existenta unei conexiuni internet
 cadre didactice in proporție de 57% din localitate
 școala este deschisa problemelor comunitare
 planuri de învăţământ
 programe şcolare
 programe şcolare alternative
 auxiliare curriculare
 baza materială mulțumitoare
 existenţa în şcoală a unei reţele de calculatoare
 participarea la activităţi extracurriculare
 cabinet medical și medic școlar

 infrastructuri necorespunzătoare
 spatii școlare care ar permite

studiul într-un singur schimb
 lipsă licența la sistemul de operare
 lipsa echipamentelor de paza

 baza materială depăşită la unele
specializări

 lipsa de interes din partea unor
elevi pentru şcoală

 lipsa performanţelor
 lipsa materialelor sportive
 cadre didactice navetiste
 lipsa de motivare

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

 Legea Educației Naționale nr.1/2011
 deschiderea Primăriei si Consiliului Local pentru

rezolvarea problemelor scolii
 existența ONG-urilor dispuse să colaboreze cu școala
 zona turistica
 identificarea activităţilor de formare a cadrelor

didactice
 CDS satisface dorinţa de informare şi cunoaştere în

diferite domenii de activitate
 oferta CDS ameliorează fenomenul de absenteism

şcolar şi contribuie la dezvoltarea unei motivaţii
pentru învăţare

 CDS permite valorificarea abilităţilor individuale
 sprijinul din partea Consiliului Local

 scaderea populatiei scolare
 rata șomajului
 nivel de trai scăzut
 migrația populației
 nivel scăzut al educației populației

comunității
 prejudecați
 restructurarea sistemului de

învățământ
 lipsa fondurilor pentru extinderea

spațiului
 situaţia economico-financiară

precară
 indiferenţa unor familii faţă de



6

 sprijinul din partea părinţilor
 parteneriate
 cadre didactice tinere cu spirit de iniţiativă
 asigurarea unor cursuri de perfecţionare gratuite prin

CCD

situaţia şcolară a copiilor lor
 conservatorismul unor părinţi
 desele schimbări ce se aduc Legii

Educației Naționale
 Lipsa

regulamentelor,metodologiilor si
ghidurilor metodologice

RESURSE UMANE

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 personalul didactic calificat în proporţie de 100%
 ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul I şi gradul II

2017-
2018

To
tal
117

Doc
tori 3

Grad I
63

Grad II
19

Def.
27

Deb.
5

2016-
2017

108 2 49 20 23 7

În anul școlar 2016-2017 au existat, în unitatea noastră școlară:
 7 profesori metodişti;
 17 gradaţii de merit cadre didactice;
 3 gradaţii de merit personal didactic auxiliar;

În anul școlar 2017-2018 sunt în unitatea noastră școlară:
 8 profesori metodişti;
 Un responsabil de cerc pedagogic;
 15 gradaţii de merit cadre didactice;
 4 gradaţii de merit personal didactic auxiliar;

 personal didactic titular- 85 de persoane
 disponibilitatea cadrelor didactice cu experiența in a ajuta si

îndruma cadrele didactice tinere
 buna colaborare dintre cadrele didactice si atmosfera plăcuta

necaracterizata de conflicte
 relaţii interpersonale

- profesori-părinţi
- profesori-profesori
- director-cadre didactice

favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ
 există o delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice

(comisii constituite pe diverse probleme) precum şi o bună
coordonare a acestora

 îmbunătăţirea relaţiei profesor-elev prin intermediul Consiliului
elevilor

 Scăderea populaţiei de vârstă
şcolară;

 motivaţia scăzută datorită
salariilor mici

 slabă participare la cursuri de
formare şi perfecţionare din
cauza taxelor

 conservatorism şi rezistenţă la
schimbare

 monotonie în:
- organizarea şi desfăşurarea

lecţiilor
- centrarea activităţii didactice

pe nevoile elevilor
- informatizarea învăţământului

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

 se pot organiza întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor
didactice în afara orelor de curs

 existenta cadrului legal ce oferă posibilitatea organizării
concursurilor de ocupare a posturilor vacante sau temporar in
școala

 buna colaborare cu primarul localității si Consiliul Local
 este împărtăşită experienţa pozitivă
 creşte coeziunea grupului
 se asigură o comunicare mai bună

 scade motivaţia şi interesul
pentru activităţile profesionale

 slaba finanțare a procesului de
învățământ

 schimbările dese aduse Legii
Educației

 criza de timp reduce implicarea
familiei în viaţa şcolară
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 se diversifică activităţile de formare şi perfecţionare
 se organizează întâlniri frecvente între cadrele didactice şi părinţi

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea în
normele de igienă

 dotarea materiala buna a școlii
 aprovizionarea cu materiale igienico-sanitare

oferă posibilitatea realizării igienizării zilnice de
către personalul nedidactic

 cadrelor didactice navetiste li se decontează
naveta 100%

 încadrarea cheltuielilor in prevederile bugetare si
respectarea legislației privind achizițiile publice

 existenta subinventarelor pentru fiecare categorie
de angajați (educator, diriginte, profesori de
specialitate, prof. de educație fizica)

 transparenta in folosirea resurselor financiare ale
scolii

 existenţa cabinetelor, laboratoarelor pentru
anumite discipline: mecanică, circulație,
electronică, automatizări, agricultură, turism și
alimentație, contabilitate, multifuncțional tehnic,
multifuncțional de limbi străine, AEL; fizică,
chimie, biologie, informatică

 şcoala are bibliotecă

 fondul de carte a bibliotecii nu este reactualizat
 pentru  unele discipline materialul didactic este

insuficient
 fonduri insuficiente
 nu există teren de sport la corpul B , nici  bază

sportivă

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

 descentralizare şi autonomie instituțională
 parteneriat cu comunitatea locală
 posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în

activităţi productive şi de întreţinere a şcolii

 subfinanțarea sistemului de învățământ
 colectarea in procent mic a taxelor si impozitelor

locale
 restricțiile impuse de legislația in vigoare privind

achiziționarea obiectelor de inventar
 scăderea conştiinţei elevilor privind păstrarea şi

întreţinerea spaţiilor şcolare
 ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice

conduce la uzura morală a echipamentelor
existente

RELAŢIILE CU COMUNITATEA
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 existența parteneriatelor cu instituțiile de pe raza
localității;

 alegerea membrilor CA și numirea
reprezentanților externi;

 întâlniri semestriale cu Consiliul reprezentativ al
părinţilor;

 întâlniri semestriale între Comisia diriginţilor şi
reprezentanţi ai Poliţiei în scopul prevenirii
delicvenţei juvenile;

 dezvoltarea relaţiei profesori-elevi-părinţi prin
intermediul activităților extrașcolare;

 dialog constructiv între conducerea şcolii şi
Consiliul local;

 contacte cu diverse instituţii pentru realizarea
unor activităţi extraşcolare.

 slabul interes acordat testării satisfacției
beneficiarilor procesului instructiv-educativ
(elevi, părinți, comunitate locala)

 parteneriate insuficiente şi necoordonate

 implicarea insuficientă a părinţilor la
activităţile extracurriculare.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

 cadrul legal pentru realizarea de parteneriate cu
instituții publice;

 disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii
de a veni în sprijinul şcolii: Primăria, Biserica,
Poliţia, Muzeul de istorie al orașului;

 disponibilitatea Asociației părinţilor privind
desfăşurarea unor activităţi comune: părinţi –
profesori – elevi;

 interesul de a promova oferta educaţională a
școlii în școlile gimnaziale din zonă

 preocuparea altor instituţii similare pentru
schimburi de experienţă reciproce.

 lipsa resurselor financiare a unora dintre
potențialii parteneri;

 slaba implicare a unora dintre instituțiile
locale in parteneriate;

 nivelul de educaţie şi timpul limitat al
părinţilor poate conduce la slaba implicare a
părinţilor în viaţa şcolii;

 slaba informare privind specificul activităţilor
propuse de instituţiile partenere.

2. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE - elevi

2.1. Politici educaţionale privind descentralizarea şi documente legislative

Descentralizarea sistemului managerial din învăţământ presupune redistribuirea
responsabilităţilor, a autorităţii decizionale şi a răspunderii publice pentru funcţii educaţionale
specifice, de la nivel central către nivelul local şi participarea factorilor non - administrativi, a
reprezentanţilor societăţii civile, la procesul de luare a deciziilor (părinţi, ONG-uri, medii de
afaceri, asociaţii profesionale, parteneri sociali etc.).

În domeniul managerial, descentralizarea deciziei implică dezvoltarea sistemului de
monitorizare, control şi evaluare, din partea comunităţii locale, dar şi a instituţiilor şi organismelor
guvernamentale de specialitate.

Participarea activă a reprezentanţilor comunităţii locale în consiliile de administraţie a şcolilor
a dus la creşterea gradului de responsabilizare a comunităţii locale şi a şcolilor.

Descentralizarea învăţământului preuniversitar reprezintă transferul de autoritate,
responsabilitate şi resurse în privinţa luării deciziilor şi a managementului general şi financiar către
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unitatea de învăţământ şi comunitatea locală. Se creează, astfel, cadrul unei colaborări eficiente
între şcoală şi comunitate.

Descentralizarea conferă şcolii rolul de principal factor de decizie, asigurând participarea şi
consultarea tuturor actorilor sociali interesaţi din perspectiva dezvoltării durabile a comunităţii în
care funcţionează, pe de o parte, iar pe de altă parte, din perspectiva globalizării educaţiei.

2.2. Analiza calităţii învăţământului– repere structurale şi funcţionale

2.2.1. Efective şcolare/ clase/ forme de învățământ

Forma de

învăţământ

Total
An I/ Grupa

mică

An II/ Grupa

mijlocie

An III/

Grupa mare

An IV/

Grupa

pregătitoare

An V/ Grupa

mixtă

Clas

e
Elevi Clase Elevi Clase Elevi Clase

Ele

vi
Clase

Elev

i
Clase Elevi

TOTAL 71 1805

Preşcolar 1 10 1,00 10

Gimnazial -

Zi
4 105 1,00 16 1,00 27 1,00 31 1,00 31

Liceu –

Zirută

directă

55 1383 13,00 357 14,00 382 14,00 341 14,00 303

Liceu - FR

rută directă
3 88 1,00 30 1,00 34 1,00 24

Profesional 6 170 2,00 56 2,00 52 2,00 62

Postliceal 1 49 1,00 28 1,00 21

Sursa: SC 0, an şcolar 2017-2018

2.2.2 Situaţia efectivelor de elevi pe nivele, forme de învăţământ şi calificări profesionale în
anul şcolar 2017-2018

A. Învăţământ preşcolar

Nr crt Grupa Total elevi Din care fete
1 GRUPA 1 10 6

B. Învăţământ gimnazial

Nr crt CLASA Total elevi Din care fete

2 V 16 9
3 VI 27 11
4 VII 31 13
5 VIII 31 14

4 clase 105 47
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C. Înăţământ liceal zi

CLASA  A IX A
NR
Crt CLASA Total

elevi
din care

fete CALIFICAREA PROFESIONALĂ

1 IX A 28 18 Științe ale naturii
2 IX B 28 14 Tehnician în activități economice
3 IX C 28 16 Tehnician in administrație
4 IX D 28 12 Tehnician in turism
5 IX E 28 17 Tehnician in turism
6 IX F 28 24 Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
7 IX G 28 14 Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
8 IX H 28 21 Tehnician analize produse alimentare
9 IX I 28 6 Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere
10 IX J 22 12 Tehnician agromontan
11 IX K 28 5 Tehnician operator tehnică de calcul
12 IX M 28 0

Tehnician mecanic pentru  întreţinere şi
reparaţii

13 IX N 27 0
Tehnician mecanic pentru  întreţinere şi
reparaţii

TOTAL 13 clase a IX
a 357 159

CLASA  A X A
NR
Crt CLASA Total elevi din care

fete CALIFICAREA PROFESIONALĂ

1 X A 27 17 Științe ale naturii
2 X B 26 7 Tehnician în activităţi economice
3 X C 30 17 Tehnician în administraţie
4 X D 30 14 Tehnician în turism
5 X E 31 15 Tehnician în turism
6 X F 29 19 Tehnician în gastronomie
7 X G 29 19 Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
8 X H 29 16 Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului

9 X I 31 11
Tehnician în silvicultură şi exploatări
forestiere

10 X J 21 11 Tehnician agromontan
11 X K 24 2 Tehnician operator tehnică de calcul
12 X L 23 2 Tehnician în instalații electrice
13 X M 27 1

Tehnician mecanic pentru  întreţinere şi
reparaţii

14 X N 25 2
Tehnician mecanic pentru  întreţinere şi
reparaţii

Total 14 clase a X a 382 153

CLASA A XI A
NR
Crt CLASA Total elevi din care fete CALIFICAREA PROFESIONALĂ

1 XI A 30 19 Științe ale naturii
2 XI B 25 14 Tehnician în activităţi economice
3 XI C 20 12 Tehnician în administraţie
4 XI D 28 22 Tehnician în turism
5 XI E 27 20 Tehnician în turism

6 XI F 25 13
Tehnician ecolog şi protecţia calităţii
mediului
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7 XI G 27 15
Tehnician ecolog şi protecţia calităţii
mediului

8 XI H 20 14 Tehnician analize produse alimentare

9 XI I 21 9
Tehnician în silvicultură şi exploatări
forestiere

10 XI J 21 15 Tehnician agromontan
11 XI K 27 2 Tehnician în automatizări
12 XI L 22 4 Tehnician în instalaţii electrice

13 XI M 25 7
Tehnician mecanic pentru întreţinere şi
reparaţii

14 XI N 23 0
Tehnician mecanic pentru întreţinere şi
reparaţii

Total 14 clase a XI a 341 166

CLASA A XII A
NR
Crt CLASA Total

elevi
din care fete CALIFICAREA PROFESIONALĂ

1 XII  A 20 12 Științe ale naturii
2 XII  B 23 13 Tehnician înadministrație
3 XII  C 27 11 Tehnician în activităţi economice

4 XII  D 25 16 Tehnician în turism

5 XII  E 24 13 Tehnician în turism

6 XII  F 21 11
Tehnician ecolog şi protecţia calităţii
mediului

7 XII G 23 16
Tehnician ecolog şi protecţia calităţii
mediului

8 XII H 22 8
Tehnician în silvicultură şi exploatări
forestiere

9 XII I 18 15 Tehnician agromontan

10 XII J 19 17 Tehnician în agricultură
11 XII K 22 1 Tehnician operator tehnică de calcul

12 XII L 16 3 Tehnician în instalații electrice

13 XII M 21 1
Tehnician mecanic pentru întreţinere şi
reparaţii

14 XII N 22 0
Tehnician mecanic pentru întreţinere şi
reparaţii

Total 14 clase
a XII a zi 303 137

D. Învăţământ liceal cu frecvenţă redusă

NR
Crt CLASA

Total
elevi

Din care fete CALIFICAREA
PROFESIONALĂ

1 IX FR 30 20 Ştiinţe ale naturii
2 XII FR 34 21 Ştiinţe ale naturii
3 XIII FR 24 11 Ştiinţe ale naturii
TOTAL 3 clase FR 88 52

E. Învăţământ profesional
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NR. CRT. CLASA Total
efective

Din care
fete CALIFICAREA PROFESIONALĂ

1 a IX a A 29 13
Ospătar(chelner)vânzător  în UA /
Electrician exploatare joasă tensiune

2 a IX a B 27 9 Mozaicar-montator placaje
3 a X a A 28 0 Mecanic auto
4 a X a B 24 8 Mecanic agricol/ lucrător în agroturism
5 a XI a A 31 0 Mecanic auto
6 a XI a B 31 11 Mecanic agricol/ lucrător în agroturism

TOTAL 6  clase profesională 170 41
F. Învăţământ postliceal

NR. CRT. CLASA Total
efective

Din care
fete CALIFICAREA PROFESIONALĂ

1 Anul I 28 23 Asistent de gestiune
2 Anul II 21 13 Asistent de gestiune

TOTAL 2  clase postliceală 49 36

2. 3. Resurse umane – elevi

2.3.1. Situaţia statistică privind cuprinderea elevilor în învăţământul preuniversitar pentru anul
școlar 2017-2018

Preşcolar Gimnaziu

10
105

Număr elevi/nivel de învățământ

Nivel Număr clase Număr elevi
Preşcolar 1 10
Gimnaziu 4 105

Liceu zi ruta directă 55 1383
Liceu frecvenţă redusă 3 88

Profesională 6 170
Postliceală 2 49

TOTAL 71 1805
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2.3.2.Situaţia promovabilităţii, la sfârșitul anului şcolar 2017-2018, pentru liceu

Liceu – zi -Filiera teoretică și tehnologică

C
Clasa Rămaşi înscrişi Promovaţi Procentaje

2017-2018
I

IX 338 319 94,37%

X 375 366 97,60%
XI 326 320 98,15%
XII 300 294 98,00%

Total 1339 1299 97,01%

Liceu frecvenţă
redusă

3
4%

Profesională
6

8%

Număr clase/nivel invatamant

0
50

100
150
200
250
300
350
400

Rămaşi înscrişi 338
Promovaţi 319

Situaţia promovabilităţii, la sfârșitul anului şcolar 2017-2018, pentru liceu, zi
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Filiera teoretică -frecvență redusă

Clasa Rămaşi înscrişi Promovaţi Procent
XI FR 29 22
XII FR 33 33
XIII FR 25 24

Total 87 79

Situaţia promovabilităţii, în anul şcolar 2017-2018 pentru învățământul profesional

Învăţământ profesional

Anul Rămaşi
înscrişi Promovaţi Procentaje 2017-2018

a IX a prof. turism/electric 28 23 82,14%
a IX a prof. constructii 24 20 83,33%
a X a prof. mecanică 29 23 79,31%
a X a prof. mecanică/ agricultură 25 25 100%
a XI a prof. mecanică 31 31 100%
a XI a prof. mecanică/ agricultură 31 30 96,77%

Total 168 152 90,47%
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2.4.  Planul de şcolarizare propus/realizat pentru anul școlar 2018-2019

A.ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL- 1 clasă a V-a
B. ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL CU FRECVENȚĂ REDUSĂ- 1 clasă Științe ale naturii
C.ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL 13 clase a IX-a , după cum urmează:

Nr
Crt Nr clase Profil Domeniul pregătirii de

bază
Calificarea profesională –

din clasa a XI a

D. ÎNVĂŢĂMÂNT  PROFESIONAL
 2 CLASE A IX-A  profesională:

NR
CRT

NR
CLASE

DOMENIUL
PREGĂTIRII DE BAZĂ

CALIFICAREA PROFESIONALĂ

E. ÎNVĂŢĂMÂNT  POSTLICEAL
 1 CLASĂ  postliceală:

NR
CRT

NR
CLASE

DOMENIUL
PREGĂTIRII DE BAZĂ

CALIFICAREA PROFESIONALĂ

1. 4 clase
zi Servicii

Economic
2 clase

Tehnician în administraţie
Tehnician în activități economice

Turism şi alimentaţie
2  clase

Tehnician în turism

Tehnician în gastronomie

2.

4 clase
zi

Resurse
naturale şi
protecţia
mediului

Protecţia mediului
1 clasă

Tehnician ecolog şi protecţia calităţii
mediului

Industrie alimentară
1 clasă Tehnician analize produse alimentare

Silvicultură
1 clasă

Tehnician în silvicultură și exploatări
forestiere

Agricultură
1 clasă Tehnician agromontan

3. 4 clase
zi Tehnic

Electronică
automatizări

1 clasă
Tehnician de telecomunicații

Electric
1 clasă Tehnician electrician, electronist auto

Mecanică
2 clase

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi
reparaţii

4. 1 clasă
zi REAL - Ştiinţe ale naturii

1 1 clasă Mecanică Mecanic auto

2 0,50 clase Electric Electrician exploatare joasă tensiune
3 0,50 clase Agricultură Lucrător în agroturism

1 1 clasă ECONOMIC Asistent de gestiune
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2.5. Absenteismul şi abandonul şcolar

Absenteism şcolar în anul şcolar 2017-2018

Ciclu de
învăţământ

Semestrul I Semestrul II
Total Din care

motivateTotal Motivate Total Motivate

Gimnaziu 158 138 85 75 243 213
Liceal zi 28069 16583 26629 16187 54698 32770
Înv.Profesional 4011 2640 6929 4508 10940 7148
Total unitate 32238 19361 33643 20770 65881 40131

Ponderea absențelor pe
cicluri de îmvățământ la total

absențe unitate școlară
GIMNAZIU LICEAL

ÎNV.
PROFESIONAL TOTAL

0,37% 83,03% 16,60% 100,00%

Ponderea absențelor pe cicluri de învățământ, în total absențe, anul 2017-2018

Înv.Profesional
16,61%

158,00

138,00

0%
10%
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30%
40%
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70%
80%
90%

100%

Gimnaziu

Total absențe, din care motivate în sem
I, anul școlar 2017-2018
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2.6. SITUAȚIA ELEVILOR RETRAȘI ÎN ANUL ȘCOLAR  2017-2018

Clase
Înscriși la
început de
an școlar

Elevi neșcolarizați
(din învățământul

obligatoriu)
Elevi retrași Procentaje

2017-2018

gimnaziu 105 0 0 0
a IX a 357 5 1 1,68%
a X a 382 1 1 0,52%
a XI a 341 0 16 4,69%
a XII a 303 0 3 0,99%
FR 88 0 2 2,27%
profesional 170 1 0 0,58%
postliceal 49 0 2 4,08%
Total 1795 7 25 1,78%
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SITUAȚIA ELEVILOR RETRAȘI ÎN ANUL ȘCOLAR  2017-2018
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Situaţia pierderilor de elevi, în anul şcolar 2017-2018

Forma de învăţământ Înscrişi iniţial Rămaşi înscrişi Pierderi
Gimnaziu 105 105 0
Liceu – zi 1383 1339 44

Liceu – frecvenţă redusă 88 87 1
Învățământ profesional 170 168 2
invatamant postliceal 49 48 1

Total general 1795 1747 48

Situaţia exmatriculărilor 2017-2018

Forma de învăţământ Exmatriculaţi

Liceu – zi 4
Liceu – frecvenţă redusă 1
Total general 5

Situaţia pierderilor de elevi , an şcolar 2017-2018

Forma de învăţământ Înscrişi
iniţial

Rămaşi
înscrişi Pierderi

Procentaj pierderi
în 2017-2018

Gimnaziu 105 105 0 0%
Liceu – zi 1383 1339 44 3,18%

Liceu – frecvenţă redusă 88 87 1 1,13%
Învățământ profesional 170 168 2 1,17%
invatamant postliceal 49 48 1 2,04%

Total general 1795 1747 48 2,67%

Măsuri întreprinse

 Elaborarea, la nivelul unităţii de învăţământ, a programelor de măsuri privind prevenirea şi
combaterea absenteismului şi abandonului şcolar.

 Organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni de parteneriat cu poliţia în scopul susţinerii şi
reintegrării şcolare şi sociale a elevilor ce au săvârşit acte infracţionale, abateri disciplinare
grave, abandon şcolar, absenteism ridicat etc.

 Intensificarea legăturii şcolii cu instituţiile implicate în prevenirea şi combaterea faptelor
antisociale.

 Iniţierea unor activităţi pentru informarea elevilor privind sancţiunile disciplinare în cazul
abaterilor de la normele de convieţuire socială şi a obligaţiei familiei de a şcolariza copiii,
informarea elevilor privind pericolul social al vagabondajului, implicării în grupuri
infracţionale etc., sprijinirea elevilor aflaţi în situaţie de risc/cu abateri comportamentale în
vederea reintegrării lor în colectivele de elevi, cuprinderea elevilor aflaţi în situaţie de risc în
programe educative specifice problematicii vizate.

Acţiuni şi proiecte pentru anul şcolar 2018-2019
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1. Asigurarea calităţii în procesul instructiv-educativ, creşterea capacităţii instituţionale pentru
elaborarea şi gestionarea de proiecte;

2. Continuarea dezvoltării unui curriculum la decizia şcolii/în dezvoltare locală bazat  pe
formarea competenţelor;

3. Asigurarea accesului şi a echităţii în educaţie;
4. Dezvoltarea de parteneriate cu agenţii economici pentru îmbunătăţirea calităţii si eficienţei

formării profesionale şi o mai bună inserţie socială;
5. Monitorizarea şi dezvoltarea formării resurselor umane din unitate;
6. Organizarea examenelor naţionale, concursurilor (elevi, cadre didactice);

3. DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE – PERSONALUL UNITĂȚII

3.1. Obiectivele şi priorităţile activităţii de formare şi perfecţionare a cadrelor didactice

Obiectivele în domeniul formării continue şi perfecţionării cadrelor didactice, în anul şcolar
încheiat, 207-2018, au fost:

 identificarea posibilităţilor de formare continuă pe plan local, regional şi naţional;
 diseminarea experienţelor de succes ale şcolii şi profesorilor la nivel judeţean;
 corelarea carierei didactice cu standardele educaţionale actuale şi asigurarea unei

dinamici profesionale prin utilizarea sistemului creditelor profesionale transferabile;
În CTIC este numit, prin decizia directorului, responsabilul cu dezvoltarea profesională şi

personală a cadrelor didactice din şcoală. Acesta are atribuţii concrete de informare, consiliere,
monitorizare, organizare şi promovare a activităţilor de formare continuă la nivelul şcolii.

3.2. Formarea continuă a cadrelor didactice prin activităţi organizate la nivelul şcolii în cadrul
comisiilor metodice şi colectivelor de catedră

Principalele activităţi desfăşurate de membrii comisiei de perfecţionare în anul şcolar 2017-
2018 au fost:
 asigurarea consilierii cadrelor didactice debutante şi a celor în curs de calificare din partea

profesorilor metodişti şi a responsabililor de catedre sau arii curriculare care au încheiat
etapa de perfecţionare prin grade didactice;

 prelucrarea calendarului înscrierii la perfecţionarea prin grade didactice  şi verificarea
dosarelor cadrelor didactice participante la acest tip de perfecţionare;

 încurajarea personalului didactic şi didactic auxiliar spre a se înscrie şi a participa la cursuri
de formare organizate de ISJ Neamț în colaborare cu CCD Neamț sau de departamentele de
formare a personalului didactic din cadrul univesităţilor;

 stimularea personalului didactic şi didactic auxiliar spre a participa la simpozioane,
competiţii, proiecte, sesiuni de comunicări ştiinţifice;

 încheierea unor parteneriate care să permită elevilor şi cadrelor didactice să interrelaţioneze
cu alte comunităţi şcolare, permiţând astfel valorificarea potenţialului propriu.

Formarea continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar cu ponderea cea mai
mare în rândul formelor de organizare prevăzute de legislaţia în vigoare este activitatea metodico-
ştiinţifică şi psihopedagogică la nivelul unităţii de învăţământ.

La nivelul unităţii de învăţământ s-au desfăşurat activităţi metodico-ştiinţifice şi
psihopedagogice în cadrul comisiilor metodice.

Echipa managerială a realizat activități de îndrumare și control, efectuând asistențe la lecții,
după cum urmează:

Semestrul Director Număr
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asistențe
I Gheorghe Apetrei 31

Adriana Timofte 30
Dorina Timișescu 32
Mihaela Toma 31

II Gheorghe Apetrei 19
Adriana Timofte 20
Dorina Timișescu 16
Mihaela Toma 15

În urma activităţilor de monitorizare şi control a activităţii comisiilor metodice din şcoala s-au
constatat următoarele:

Analiza SWOT RESURSE UMANE
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 personalul didactic calificat în proporţie de 100%
 ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul I şi gradul II

2017-
2018

To
tal
117

Doc
tori 3

Grad I
63

Grad II
19

Def.
27

Deb.
5

2016-
2017

108 2 49 20 23 7

În anul școlar 2016-2017 au existat, în unitatea noastră școlară:
 7 profesori metodişti;
 17 gradaţii de merit cadre didactice;
 3 gradaţii de merit personal didactic auxiliar;

În anul școlar 2017-2018 sunt în unitatea noastră școlară:
 8 profesori metodişti;
 Un responsabil de cerc pedagogic;
 15 gradaţii de merit cadre didactice;
 4 gradaţii de merit personal didactic auxiliar;

 personal didactic titular- 85 de persoane
 disponibilitatea cadrelor didactice cu experiența in a ajuta si

îndruma cadrele didactice tinere
 buna colaborare dintre cadrele didactice si atmosfera plăcuta

necaracterizata de conflicte
 relaţii interpersonale

- profesori-părinţi
- profesori-profesori
- director-cadre didactice

favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ
 există o delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice (comisii

constituite pe diverse probleme) precum şi o bună coordonare a
acestora

 îmbunătăţirea relaţiei profesor-elev prin intermediul Consiliului
elevilor

 Scăderea populaţiei de vârstă
şcolară;

 motivaţia scăzută datorită
salariilor mici

 slabă participare la cursuri de
formare şi perfecţionare din
cauza taxelor

 conservatorism şi rezistenţă la
schimbare

 monotonie în:
- organizarea şi desfăşurarea

lecţiilor
- centrarea activităţii didactice

pe nevoile elevilor
- informatizarea

învăţământului

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

 se pot organiza întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în
afara orelor de curs

 existenta cadrului legal ce oferă posibilitatea organizării
concursurilor de ocupare a posturilor vacante sau temporar in școala

 buna colaborare cu primarul localității si Consiliul Local
 este împărtăşită experienţa pozitivă
 creşte coeziunea grupului

 scade motivaţia şi interesul
pentru activităţile profesionale

 slaba finanțare a procesului de
învățământ

 schimbările dese aduse Legii
Educației

 criza de timp reduce implicarea
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 se asigură o comunicare mai bună
 se diversifică activităţile de formare şi perfecţionare
 se organizează întâlniri frecvente între cadrele didactice şi părinţi

familiei în viaţa şcolară

3.3. Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat, comparativ cu anii școlari
anteriori:

Doctorat Cu
Gradul I

Cu Gradul II Cu
Definitivat

Fără
definitivat

2013-2014 125 2 55 26 29 13
2014-2015 118 3 49 27 29 10
2015-2016 114 3 49 26 27 9
2016-2017 108 2 49 20 23 7
2017-2018 117 3 63 19 27 5

În anul școlar 2017-2018 au existat, în unitatea noastră școlară:
 7 profesori metodişti;
 Un responsabil de cerc pedagogic;
 15 gradaţii de merit cadre didactice;
 4 gradaţii de merit personal didactic auxiliar;

3.4. Resurse umane, personal didactic - titulari

Personal didactic angajat total preşcolar primar gimnazial liceal

- cadre didactice titulare 85 1 0 6 78
- cadre didactice suplinitoare / cu norma
de bază în unitatea de învăţământ 23/21 0 0 0 23/21

3.5. Direcţii strategice pentru anul şcolar 2017-2018 în ceea ce priveşte formarea continuă a
cadrelor didactice

Direcţiile strategice propuse pentru anul şcolar 2017-2018 se vor structura în jurul a trei poli:
a) dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice, care vizează ameliorarea

competenţelor profesionale prin:
 actualizarea competenţelor de bază, a cunoştinţelor didactice şi a celor din domeniul

disciplinei predate;
 însuşirea de noi competente în domeniul didacticii disciplinelor;
 iniţiere în utilizarea de noi metode şi materiale didactice contemporane cu dinamica

actuală a sistemului educaţiei;
b) ameliorarea calităţii procesului instructiv-educativ prin:

 favorizarea interdisciplinarităţii şi dezvoltarea lucrului în echipă;
 încurajarea inovaţiei;
 formarea competenţelor în domeniul managementului clasei şi al rezolvării de

probleme;
 punerea în acţiune a unor priorităţi pedagogice;
 dezvoltarea comportamentelor necesare managementului relaţiilor umane.

c) relaţionarea cu factorii educativi ce pot contribui la dezvoltarea profesională a
personalului didactic prin:

 favorizarea relaţiilor cu factorii educativi din mediul proxim al şcolii;
 apropierea sistemelor educativ şi economic;
 adaptarea la schimbările sociale, culturale şi economice.
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4. ANALIZA CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE

4.1.  Analiza calităţii în educaţiei la Aria curriculară Limbă şi comunicare

4.1.1. CATEDRA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

Componenţa catedrei: (nume și prenume)
1. Timofte Adriana
2. Toma Mihaela
3. Filip Gabriella- Responsabil catedră
4. Arsintescu Steluța
5. Ticu Ana-Maria
6. Andrușcă Andreea-Oana
7. Iliescu Iuliana
8. Barna Claudia
9. Menchú-Rosal Florentina
10. Avasîlcăi Andreea
11. Apostoae Alexandra

Numărtotal
de cadre didactice Calificate Necalificate Titulare Suplinitoare

11 11  10 1

Numărtotal
de cadre didactice

calificate
Cugradul I CugradulII Cudefinitivat Debutante Doctorat

11 6 3 1  1

Numărtotal
de cadre didactice
înscrisela grade

Lagradul I La gradulII Ladefinitivat Debutanţi

1 1  

1. Responsabilităţile membrilor la nivelul școlii, la nivel judeţean sau naţional.

Profesor Responsabilități
1.Timofte
Adriana

 Director adjunct
 membru CA
 coordonator CEAC
 responsabil Comisie de perfecţionare
 responsabil Comisie inventariere
 membru Comisie pentru notare şi frecvenţă
 membru Comisie de întreţinere, dezvoltare şi recepţie a bazei material
 membru Comisie pentru elaborarea şi promovarea ofertei educaţionale
 membru Comisie pentru  elaborarea PAS şi PM
 membru Comisie pentru control documente şcolare
 organizarea  Proiectului Naţional Creangă...la el acasă

2.Toma
Mihaela

 Director adjunct
 Membru CA
 Coordonator COMISIA DIRIGINȚILOR
 Consilier educativ
 Responsabil Comisie de casare
 Membru Comisia Pentru Programe Europene
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Profesor Responsabilități
 Membru Comisia pentru notare şi frecvenţă
 Membru Comisie pentru elaborarea şi promovarea ofertei educaţionale
 Membru Comisie pentru  elaborarea PAS şi PM
 Membru Comisie pentru control documente şcolare
 Membru Comisia de întreţinere, dezvoltare şi recepţie a bazei materiale
 organizarea  Proiectului Naţional Creangă...la el acasă

3. Filip
Gabriella

 șef catedră
 evaluează activitatea fiecărui membru al Catedrei şi propune Consiliului de

Administratie calificativele anuale ale acestora
 responsabil cu organizarea şi desfăşurarea activităţilor Catedrei
 consilierea cadrelor didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi

a planificărilor semestriale
 elaborarea instrumentor de evaluare şi de notare
 analiza periodică a performanţelor şcolare ale elevilor
 monitorizarea parcurgerii programei la fiecare clasă şi a modului în care se

realizează evaluarea elevilor
 elaborarea de informări semestriale şi la cererea directorului asupra activităţii

Catedrei
 colaborarea la organizarea activităţilor catedrei cu prilejul Zilelor Colegiului
 colaborarea la organizarea  Proiectului Naţional Creangă...la el acasă

4. Arsintescu
Steluța

 dezvoltarea abilităţilor de exprimare scrisă şi orală a elevilor cu deficienţe
 monitorizarea parcurgerii programei la fiecare clasă şi a modului în care se

realizează evaluarea elevilor
 organizarea şi desfăşurarea recapitulărilor finale
 organizarea de activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi

concursuri școlare
 elaborarea unor  instrumente de evaluare şi de notare
 analiza periodică a performanţelor şcolare ale elevilor
 colaborarea la organizarea manifestărilor dedicate Zilelor Creangă
 colaborarea în vederea redactării revistei Ipoteze
 colaborarea la organizarea activităţilor catedrei cu prilejul Zilelor Colegiului;
 colaborarea la organizarea  Proiectului Naţional Creangă...la el acasă

5. Ticu Ana-
Maria

 responsabil cu activitatea culturală: realizarea unei colaborări eficiente şi
constante cu Casa de Cultură a oraşului, în vederea participării elevilor
Colegiului la activităţi culturale, de relaxare, de divertisment şcolar

 dirijarea elevilor spre activităţi culturale
 monitorizarea parcurgerii programei la fiecare clasa şi a modului în care se

realizeaza evaluarea elevilor
 colaborarea la organizarea Proiectului Naţional Creangă...la el acasă
 organizarea şi desfăşurarea recapitulărilor finale
 colaborarea în vederea organizării programului Balul Bobocilor
 elaborarea de instrumente de evaluare şi de notare
 colaborarea la organizarea activităţilor catedrei cu prilejul Zilelor Colegiului
 analiza periodică a performanţele şcolare ale elevilor
 celebrarea Zilei Culturii Naționale

6. Andrușcă
Andreea-
Oana

 dezvoltarea abilităţilor de exprimare scrisă şi orală a elevilor cu deficienţe
 monitorizarea parcurgerii programei la fiecare clasă şi a modului în care se

realizează evaluarea elevilor
 organizarea şi desfăşurarea recapitulărilor finale
 organizarea de activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi
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Profesor Responsabilități
concursuri scolare

 colaborarea la organizarea activităţilor catedrei cu prilejul Zilelor Colegiului
 elaborarea unor  instrumente de evaluare şi de notare
 analiza periodică a performanţelor şcolare ale elevilor
 celebrarea Zilei Eminescu - Ziua Culturii Naționale

7. Iliescu
Iuliana

 elaborarea de instrumente de evaluare şi de notare
 colaborarea la organizarea activităţilor catedrei cu prilejul Zilelor Colegiului
 colaborarea la organizarea Proiectului Naţional Creangă...la el acasă;
 organizarea de activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi

concursuri școlare
 monitorizarea parcurgerii programei la fiecare clasa şi a modului în care se

realizează evaluarea elevilor
 organizarea şi desfăşurarea recapitulărilor finale
 analiza periodică a performanţele şcolare ale elevilor
 coordonarea cercului  de folclor local Lada de zestre

8. Barna
Claudia

 informarea membrilor catedrei cu noutăţile propuse de MEN – prin studiul site-
ului Ministerului

 elaborarea de instrumente de evaluare şi de notare
 colaborarea la organizarea activităţilor catedrei cu prilejul Zilelor Colegiului
 monitorizarea parcurgerii programei la fiecare clasă şi a modului în care se

realizează evaluarea elevilor
 organizarea şi desfăşurarea recapitulărilor finale
 organizarea de activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi

concursuri scolare
 colaborarea la organizarea Proiectului Naţional Creangă...la el acasă
 analiza periodică a performanţele şcolare ale elevilor
 organizarea de activităţi culturale
 colaborarea la organizarea manifestărilor dedicate Zilelor Creangă

9. Menchú-
Rosal
Florentina

 dezvoltarea abilităţilor de exprimare scrisă şi orală a elevilor cu deficienţe
 monitorizarea parcurgerii programei la fiecare clasă şi a modului în care se

realizează evaluarea elevilor
 organizarea şi desfăşurarea recapitulărilor finale
 organizarea de activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi

concursuri școlare
 elaborarea unor  instrumente de evaluare şi de notare
 analiza periodică a performanţelor şcolare ale elevilor
 celebrarea Zilei Eminescu/alte activități conform graficului anexat
 colaborarea la organizarea activităţilor catedrei cu prilejul Zilelor Colegiului

10. Avasîlcăi
Andreea

 dezvoltarea abilităţilor de exprimare scrisă şi orală a elevilor cu deficienţe
 monitorizarea parcurgerii programei la fiecare clasă şi a modului în care se

realizează evaluarea elevilor
 organizarea şi desfăşurarea recapitulărilor finale
 organizarea de activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi

concursuri școlare
 elaborarea unor  instrumente de evaluare şi de notare
 colaborarea la organizarea activităţilor catedrei cu prilejul Zilelor Colegiului
 analiza periodică a performanţelor şcolare ale elevilor
 celebrarea Zilei Eminescu - Ziua  Culturii Naționale

11.  Apostoae
Alexandra

 dezvoltarea abilităţilor de exprimare scrisă şi orală a elevilor cu deficienţe
 monitorizarea parcurgerii programei la fiecare clasă şi a modului în care se

realizează evaluarea elevilor
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Profesor Responsabilități
 organizarea şi desfăşurarea recapitulărilor finale
 organizarea de activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi

concursuri scolare
 colaborarea la organizarea activităţilor catedrei cu prilejul Zilelor Colegiului
 elaborarea unor  instrumente de evaluare şi de notare
 analiza periodică a performanţelor şcolare ale elevilor

2. Activităţile şcolare şi extraşcolare ale catedrei.

Data Denumire activitate Resposabili/coordonatori

Noiembrie  2017 Sadoveniana
Microexpoziție de carte școlară –
celebrarea scriitorilor lunii: Mihail
Sadoveanu, Liviu Rebreanu

prof. Andreea Avasîlcăi

17 noiembrie
2017

 Balul Bobocilor – Legenda continuă prof. Toma Mihaela
 prof. Timofte Adriana
 prof. Ticu Ana-Maria
 prof. Arsintescu Steluța
 prof. Andreea Andrușcă
 prof. Barna Claudia
 prof. Filip Gabriella

Decembrie 2017 Ziua Națională a României  prof. Claudia  Barna

22 decembrie
2017

 Serbarea școlară  prof. Ticu Ana-Maria
 prof. Iliescu Iuliana

15  ianuarie 2018 Ziua Culturii Naționale–
Ziua Mihai Eminescu
Activitate științifică și artistică: recital d e
poezii, eseuri, prezentări PPT

Membrii Catedrei

Februarie  2018  Ziua Mondială a Limbii Materne  prof. Steluța Arsintescu

Martie2018  Simularea examenului de bacalaureat
național 2018

 Analiza rezultatelor obținute la simulare și
stabilirea unui plan de remediere a
greșelilor/  lacunelor constatate

 Ziua Mondială a Poeziei

 Ziua Mondială a Teatrului

 Membrii catedrei

.lc,
 prof. Florentina Menchú-

Rosal
 prof. Ana-Maria Ticu
 prof. Andreea Andrușcă

Aprilie  2018  Proiectul  Naţional  Cultural-Artistic
„Creangă…la el acasă”, ediția a IX-a

 Membrii catedrei

Mai 2018  Ziua Internațională a Latinității

 Cercul profesorilor de limba și literatura
română

 prof. Iuliana Iliescu
 prof. Gabriella Filip
 Membrii Catedrei

Iunie 2018  Informare asupra activității Catedrei
desfășurate în anul școlar 2017-2018 –
dezbatere

 Membrii Catedrei
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3. Activitatea de perfecţionare, metodica, științifică în anul şcolar 2017-2018 (cursuri, alte
formări/ membru catedră).

Cadru
didactic Cursul urmat

Perioada
desfășurării

cursului
Furnizorul de

formare Număr ore/
credite/ curs

Forma de
finalizare

(adeverință,
certificat,
diplomă)

Ticu Ana-
Maria

Colocviul
Internațional

Plurilingvism și
Interculturalitate,

ediția a VIII-a

2 noiembrie
2017

Universitatea
„Vasile

Alecsandri”,
Bacău

Certificat de
participare

Arsintescu
Steluța

Atelierul de lucru
Metode si tehnici
de lucru pentru
copiii cu cerințe

educative speciale
din învățământul

gimnazial și liceal

15 noiembrie
2017

CCD Neamț Adeverință

Arsintescu
Steluța

CDI - cadrul de
desfășurare a
activităților

interdisciplinare

Iunie 2018 CCD Neamț Adeverință

Andrușcă
Andreea-Oana

Formator 01.11.2017-
24.11.2017

EDINFO SRL
Iași

60 de ore Certificat de
absolvire, seria L,

nr. 00251463
Andrușcă

Andreea-Oana
Management
educațional

20.10.2017-
15.11.2017

Asociația
PROEURO-

CONS

90 de ore
25 credite

Adeverință nr.
9255-2/20.11.2

Filip Gabriella Mentor 21.09.2017-
10.10.2017

Autorizat ANC 120 de ore Adeverință nr.
1411/10.10.2017

Barna Claudia Mentor 21.09.2017-
10.10.2017

Autorizat ANC 120 de ore Adeverință

Iliescu Iuliana Mentor 21.09.2017-
10.10.2017

Autorizat ANC 120 de ore Adeverință

4. Performanțe / rezultate deosebite ale elevilor.

Nume și
prenume

elev

Clasa
(din anul
care se
încheie)

Disciplina/
specializar

ea

Concursul la care a
participat

Nivel (local,
județean,

interjudețean
, regional,
național)

Rezultatu
l

Îndrumător /
îndrumători

Agapie
Maria

a IX-a C Limba și
literatura
română

Concursul
național de creație

literară și
artistico-plastică

„Sărbătoarea
Crizantemelor”,

organizat de
Liceul Tehnologic

„Nicolae
Bălcescu”

Flămânzi, jud.
Botoșani, ediția I,
poziția 9 CAEN

MEN 2017

Concurs
național

Premiul
al III-lea

Prof. Andrușcă
Andreea-Oana
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Cucoș
Alexandra
Dumitrița

a IX-a C Limba și
literatura
română

Concursul
național de creație

literară și
artistico-plastică

„Sărbătoarea
Crizantemelor”,

organizat de
Liceul Tehnologic

„Nicolae
Bălcescu”

Flămânzi, jud.
Botoșani, ediția I,
poziția 9 CAEN

MEN 2017

Concurs
național

Premiul
al III-lea

Prof. Andrușcă
Andreea-Oana

Ciocoiu
Simona

a XII-a C Limba și
literatura
română

Proiectul
educațional

interjudețean
„Lumina sfântă a

Învierii”,
ȘCOALA

Gimnazială
Grumăzești, ediția

a VI-a

Interjudetean Premiul I Prof.
Arsintescu

Steluța

Luca Dana a XII-a C Limba și
literatura
română

Proiectul
educațional

interjudețean
„Lumina sfântă a

Învierii”,
ȘCOALA

Gimnazială
Grumăzești, ediția

a VI-a

Interjudetean Premiul I Prof.
Arsintescu

Steluța

Sorlescu
Iustina

a X-a A Limba și
literatura
română

Proiectul
educațional

interjudețean
„Lumina sfântă a

Învierii”,
ȘCOALA

Gimnazială
Grumăzești, ediția

a VI-a

Interjudetean Premiul
II

Prof.
Arsintescu

Steluța

Ciofu
Paula

a XI-a F Limba și
literatura
română

Proiectul
educațional

interjudețean
„Lumina sfântă a

Învierii”,
ȘCOALA

Gimnazială
Grumăzești, ediția

a VI-a

Interjudetean Premiul
II

Prof.
Arsintescu

Steluța

Carabineru
Andreea

a IX-a F Limba și
literatura
română

Proiectul  educațional
interjudețean „Lumina

sfântă a Învierii”,
ȘCOALA Gimnazială

Grumăzești,
ediția aVI-a

Interjudetean Premiul
III

Prof.
Arsintescu

Steluța
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Ciocoiu
Simona

a XII-a C Limba și
literatura
română

Proiectul Național
„Creangă...la el

acasă”

Național Premiul I Prof.
Arsintescu

Steluța
Maftei

Georgiana
a XII-a D Limba și

literatura
română

Proiectul Național
„Creangă...la el

acasă”

Național Premiul I Prof.
Arsintescu

Steluța
Ciofu Paula a XI-a F Limba și

literatura
română

Proiectul Național
„Creangă...la el

acasă”

Național Premiul I Prof.
Arsintescu

Steluța
Luca Dana a XII-a C Limba și

literatura
română

Proiectul Național
„Creangă...la el

acasă”

Național Premiul
II

Prof.
Arsintescu

Steluța
Carabineru

Andreea
a IX-a F Limba și

literatura
română

Proiectul Național
„Creangă...la el

acasă”

Național Premiul
II

Prof.
Arsintescu

Steluța
Carabineru

Andreea
a IX-a F Limba și

literatura
română

Proiectul Național
„Creangă...la el

acasă”

Național Premiul
III

Prof.
Arsintescu

Steluța
Târpescu
Roxana

a XI-a F Limba și
literatura
română

Proiectul Național
„Creangă...la el

acasă”

Național Premiul
III

Prof.
Arsintescu

Steluța
Ciofu Paula a XI-a F Limba și

literatura
română

Concursul
Interjudețean Vise

care ucid,
Alexandria, jud.

Teleorman.

Interjudețean Premiul
III

Prof.
Arsintescu

Steluța

Chihaia
Mădălina

a XI-a C Limba și
literatura
română

Proiectul naţional
cultural-artistic
„Creangă...la el
acasă”, ediţia a

IX-a

naţional Premiul I Prof. Menchú-
Rosal

Florentina

Bălţătescu
Maria

Mădălina

a X-a H Limba și
literatura
română

Proiectul naţional
cultural-artistic
„Creangă...la el
acasă”, ediţia a

IX-a

naţional Premiul
al III-lea

Prof. Menchú-
Rosal

Florentina

Radu Delia
Elena

a IX-a A Limba și
literatura
română

Concursul
Interjudețean

„Culorile
cuvintelor”,

Bacău

Concurs
interjudețean

Premiul I Ana-Maria
Ticu

Irimia
Nicolae
Bogdan

Clasa a V-a Interdisci
plinar

Simpozionul Local
„Arta de a fi

gazdă”, Ediția a
X-a, 30 mai 2018

Simpozion
local

Premiul I Ana-Maria
Ticu

Moldovean
u Teodora,

Murariu
Emilia

Cristiana

Clasa a V-a Interdiscip
linar

Simpozionul Local
„Arta de a fi

gazdă”, Ediția a
X-a, 30 mai 2018

Simpozion
local

Premiul I Ana-Maria
Ticu

Gavrilescu
Teodor,

Ilioi Daria
Ioana

Clasa a V-a Interdisci
plinar

Simpozionul Local
„Arta de a fi

gazdă”, Ediția a
X-a, 30 mai 2018

Simpozion
local

Premiul I Ana-Maria
Ticu
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Amihăiesei
Ștefan,

Andronic
Ana-Maria

Clasa a V-a Interdisci
plinar

Simpozionul Local
„Arta de a fi

gazdă”, Ediția a
X-a, 30 mai 2018

Simpozion
local

Premiul I Ana-Maria
Ticu

Catană
Ioana

Sabina,
Cuibar

Elisabetta
Elena

Clasa a V-a Interdisci
plinar

Simpozionul Local
„Arta de a fi

gazdă”, Ediția a
X-a, 30 mai 2018

Simpozion
local

Premiul I Ana-Maria
Ticu

Apetrei
Lucian,
Baciu
Noemi
Paula

Clasa a V-a Interdisci
plinar

Simpozionul Local
„Arta de a fi

gazdă”, Ediția a
X-a, 30 mai 2018

Simpozion
local

Premiul I Ana-Maria
Ticu

Enache
Darius

Cristian,
Epanu
George

Clasa a V-a Interdisci
plinar

Simpozionul Local
„Arta de a fi

gazdă”, Ediția a
X-a, 30 mai 2018

Simpozion
local

Premiul I Ana-Maria
Ticu

Tătaru
Fărmuș

Matei, Titu
Rebeca,

Trandafir
Daria

Clasa a V-a Interdisci
plinar

Simpozionul Local
„Arta de a fi

gazdă”, Ediția a
X-a, 30 mai 2018

Simpozion
local

Premiul I Ana-Maria
Ticu

Apetrei
Lucian

Clasa a V-
a

Limba și
literatura
română

Proiectul Național
Cultural –

Artistic„Creangă..
. la el acasă”,
ediția a IX-a,

2018, Tg. Neamț

Proiect
național

Premiul I Ana-Maria
Ticu

Ilioi Daria
Ioana

Clasa a V-
a

Limba și
literatura
română

Proiectul Național
Cultural –

Artistic„Creangă..
. la el acasă”,
ediția a IX-a,

2018, Tg. Neamț

Proiect
național

Premiul I Ana-Maria
Ticu

Baciu
Noemi
Paula

Clasa a V-
a

Limba și
literatura
română

Proiectul Național
Cultural –

Artistic„Creangă..
. la el acasă”,
ediția a IX-a,

2018, Tg. Neamț

Proiect
național

Premiul I Ana-Maria
Ticu

Cuibar
Elisabetta

Clasa a V-
a

Limba și
literatura
română

Proiectul Național
Cultural –

Artistic„Creangă..
. la el acasă”,
ediția a IX-a,

2018, Tg. Neamț

Proiect
național

Premiul I Ana-Maria
Ticu

Radu Delia
Elena

Clasa a
IX-a A

Limba și
literatura
română

Proiectul Național
Cultural –

Artistic„Creangă..
. la el acasă”,
ediția a IX-a,

Proiect
național

Premiul I Ana-Maria
Ticu
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2018, Tg. Neamț
Asofiei

Petronela
Clasa a
XI-a B

Limba și
literatura
română

Proiectul Național
Cultural –

Artistic„Creangă..
. la el acasă”,
ediția a IX-a,

2018, Tg. Neamț

Proiect
național

Premiul I Ana-Maria
Ticu

Butnaru
Andrei

Clasa a X-a
E

Limba și
literatura
română

Proiectul Național
Cultural –

Artistic„Creangă..
. la el acasă”,
ediția a IX-a,

2018, Tg. Neamț

Proiect
național

Premiul I Ana-Maria
Ticu

Stăvar
Bianca

Clasa a IX-
a A

Limba și
literatura
română

Proiectul Național
Cultural –

Artistic„Creangă..
. la el acasă”,
ediția a IX-a,

2018, Tg. Neamț

Proiect
național

Premiul
al II-lea

Ana-Maria
Ticu

trupa
„Ucenicii”

Clasa a V-a Limba și
literatura
română

Proiectul Național
Cultural –

Artistic„Creangă..
. la el acasă”,
ediția a IX-a,

2018, Tg. Neamț

Proiect
național

Premiul
al II-lea

Ana-Maria
Ticu

Zavalichi
Diana

Clasa a IX-
a A

Limba și
literatura
română

Proiectul Național
Cultural –

Artistic„Creangă..
. la el acasă”,
ediția a IX-a,

2018, Tg. Neamț

Proiect
național

Premiul
al III-lea

Ana-Maria
Ticu

Obreja
Manuela

clasa a IX-a
A

Limba și
literatura
română

Proiectul Național
Cultural –

Artistic„Creangă..
. la el acasă”,
ediția a IX-a,

2018, Tg. Neamț

Proiect
național

Premiul
al III-lea

Ana-Maria
Ticu

Titu Eliza Clasa a IX-
a A

Limba și
literatura
română

Proiectul Național
Cultural –

Artistic„Creangă..
. la el acasă”,
ediția a IX-a,

2018, Tg. Neamț

Proiect
național

Mențiune Ana-Maria
Ticu

Obreja
Manuela

Clasa a IX-
a A

Limba și
literatura
română

Proiectul Național
Cultural –

Artistic„Creangă..
. la el acasă”,
ediția a IX-a,

2018, Tg. Neamț

Proiect
național

Mențiune Ana-Maria
Ticu

Apetrei
Lucian

Clasa a V-a Limba și
literatura
română

Proiectul Național
Cultural –

Artistic„Creangă..
. la el acasă”,
ediția a IX-a,

Proiect
național

Mențiune Ana-Maria
Ticu



32

5. Contribuţii ale membrilor catedrei la promovarea imaginii școlii.

Puncte tari

 Realizarea calendarului activităților școlare și
extrașcolare

 Marcarea zilelor dedicate scriitorilor români
prin activități specifice, în colaborare cu CDI și
cu bibliotecar Magda Spiridonescu

 Implicarea elevilor în organizarea unei excursii la
salina Praid - Sighișoara - Sibiu - Brașov  cu vizitarea
unor obiective turistice, prof. coordonatori Filip Gabriella
și Iliescu Iuliana
 Implicarea elevilor în organizarea unei excursii la
Târgu-Mureș - Sighișoara - Alba-Iulia - salina Turda -
Cluj-Napoca  cu vizitarea unor obiective turistice, prof.
coordonatori Ticu Ana-Maria și Iliescu Barna Claudia

 Participarea cu elevi la activitățile desfășurate
în colaborare cu Biblioteca Orășenească și c u
Casa Culturii

 Impicarea elevilor în activități de voluntariat: vizitarea,
oferirea de pachete și realizarea unui program de colinde
pentru bătrânii de la Centrul de Îngrijire și Asistență din
Tg. Neamț (elevii clasei a IX-a H, prof. Filip Gabriella) și
vizitarea și colindarea copiilor cu cerințe educațional
speciale de la Centrul de Educație Incluzivă Tg.Neamț
(elevii clasei a X a F, prof. Barna Claudia)

6. Puncte tari şi puncte slabe în activitatea catedrei în anul şcolar 2017-2018.

Puncte tari Puncte slabe

 Realizarea de activități științifice și artistice
dedicate cu prilejul zilelor aniversare ale scriitorilor/
Zilei Naționale a României/ Zilei Culturii Naționale

 Supraîncărcărcarea programelor şcolare

 Participarea elevilor la spectacole de teatru  La clasele a IX-a și a XI-a manualele de limba
română sunt învechite, ele nu mai corespund
nevoilor reale ale elevilor și nici cerințelor
examenului național de bacalaureat

 Obținerea unor premii importante la concursuri
extrașcolare
 Participarea la simularea examenului de
Bacalaureat și Evaluare Națională (asistență și
evaluare)

 Lipsa motivaţiei elevilor

 Întocmirea documentelor școlare la termenul
stabilit

 Dezinteresul pentru studiul individual şi lectura
suplimentară

 Participarea la cercurile pedagogice în ambele
semestre

 Slaba implicare a elevilor în competiții și
concursuri specifice disciplinei

 Organizarea Concursului Național  „Creangă...la
el acasă”, ediția a IX-a

 La clasa a V-a lipsa manualului în cea mai mare
parte a semestrului I

 Implicarea tuturor membrilor catedrei în
activități științifice și culturale deosebite

2018, Tg. Neamț
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4.1.2. CATEDRA DE LIMBA ENGLEZA

1. Componenţa catedrei: (nume și prenume)

Numărtotal
de cadre didactice Calificate Necalificate Titulare Suplinitoare

5 până în ianuarie (2 cadre
didactice au intrat în concediu de
creștere copil)
4 din ianuarie (un cadru didactic a
preluat ore de la cele 2 cadre
didactice în concediu)
Catedra de limba engleză a fost
completată încă de la începutul
semestrului I cu titulari din școală,
cu dublă specializare și un
suplinitor care a susținut concurs
în școală

Toate cadrele
didactice ---- 3(de limba

engleză) 2

Menționăm că la nr. de cadre didactice din tabelele de mai sus se adaugă 2 cadre didactice a
căror specialitate secundară este limba engleză și care au preluat ore în urma concediului de creștere
copil ale doamnelor prof. Sandu Lavinia și Parvu Flavia, dar care figurează deja în cadrul catedrelor
unde au specialitatea principală.

Numărtotal
de cadre didactice

calificate
Cugr. I Cugr. II Cudef. Debutante Doctorat

1 2 2+1 - -

Numărtotal
de cadre didactice
înscrisela grade

Lagr. I La gr. II Ladef. Debutanţi

2 – cu amanare un an 1 creștere copil - -

Responsabilităţile membrilor la nivelul scolii, la nivel judeţean sau naţional.

Nume și
prenume

Atribuții

BogheanAna
Alis

 şef de catedră
 coordonează şi îndrumă activitatea didactică a membrilor catedrei
 responsabilă cu realizarea de activităţi extraşcolare şi extracurriculare
 membru in echipa de organizare a olimpiadei de limba engleză, etapa locală

și județeană
 profesor metodist
 membru în consiliul consultativ al ISJ Neamț

Filip Radu  membru
 responsabil cu întreţinerea laboratorului multifuncţional
 responsabil cu elaborarea de subiecte, teme pentru concursurile de limba

engleză la nivelul şcolii, clasele a XI a şi a XII a
 responsabil cu diseminarea rezultatelor în ceea ce priveşte învăţământul cu

frecvenţă redusă, membru în comisia de diferențe
Sandu Dumitrița
Lavinia

 secretar
 responsabilă cu elaborarea de subiecte, teme pentru concursurile de limba



34

engleză la nivelul şcolii, clasele a IX a şi a X a
 responsabilă cu diseminarea rezultatelor în ceea ce priveşte învăţământul cu

frecvenţă redusă
Rusu Flavia  membru

 participă împreună cu ceilalţi colegi de catedră la activităţile organizate
 diseminează şi informează ceilalţi membri ai catedrei în legătură cu

învăţământul profesional
Covasan
Teodora

 secretar
 responsabilă cu elaborarea de subiecte, teme pentru concursurile de limba

engleză la nivelul şcolii, clasele a IX a şi a X a
Mihalschi Elena
Alina

 Membru
 A preluat, din luna ianuarie împreună cu ceilalți colegi cu dublă specializare,

atribuțiile doamnelor profesoare intrate în concediu de creștere copil.

2. Activităţile şcolare şi extraşcolare ale catedrei.

Data Denumire activitate Responsabili/coordonatori
Octombrie 2017 Şedinţă organizatorică (stabilirea calificativelor

anuale, alegerea șefului de catedră, stabilirea
planului de activități și a responsabilităților la
nivel de catedră, CDȘ-uri, etc)

Membrii catedrei

26.09.2017 Ziua Europeană a limbilor străine Membrii catedrei
21.11.2017 Participarea la Cercul Pedagogic de Limba

Engleză –Școala Gimnazială Domnească
”Grigore Ghica Vodă”, Tg. Neamț, tema:
Integrated Skills in the EFL Classroom

Membrii catedrei

23.12.2017 Christmas Carols
27.01.2017 Olimpiada de limba engleză, etapa locală Boghean Ana Alis –

participanți elevi gimnaziu,
cl. a VIII a

31.01.2017 Organizarea concursului de limba engleză,
Quest, etapa pe școală

Membrii catedrei – elaboare
subiecte, organizare,
evaluare, transmitere
rezultate

Lunar Ședințe de catedră, pe diferite teme: teste inițiale:
subiecte, rezultate, interpretări, laborator
multifuncțional, Bac febr. 2018, recondiționarea
materialului didactic, etc.

Boghean Ana Alis

Februarie 03. 02 –
07.02. 2018

Participare la cursul Teaching for Success: a
Course for Romanian Teachers of English –
English for the Community

Membrii catedrei

Februarie Evaluare competențe lingvistice bacalaureat Membrii catedrei
24.04.2018 Participarea la  Cercul Pedagogic de Limba

Engleză, cu tema : Effective Strategies for
teaching vocabulary, Școala Gimnazială Nr. 1,
Țibucani

Membrii catedrei

27.04.2018 Participare la concursul județean de limba
engleză Behind The Words, Suceava – Colegiul
Tehnic Petru Mușat

Membrii catedrei,  Radu Filip
profesor însoțitor

Aprilie 2018 Participare indirect la activitatea extracurriculară
Proiect Parteneriat Educațional Biodiversity
Project, Suceava – secțiunea școală generală,
Juniors - Școala Gimnazială Nr. 10, Suceava

Boghean Ana Alis
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Lunar Participare la ședințele/ cursurile în cadrul
proiectului English for the Community

Facilitator local: Boghean
Ana Alis
Participă membrii catedrei și
profesori de limba engleză
din zona Neamț

Permanent s-au efectuat ore de pregătire suplimentară cu
elevii participanți la competențe lingvistice
bacalaureat, olimpiada de limba engleză, faza
locală și județeană și concursurile organizate la
nivel local, județean și regional

Membrii catedrei

3. Activitatea de perfecţionare, metodica, științifică în anul şcolar 2017-2018 (cursuri, alte
formări/ membru catedră).

Cadru didactic Cursul urmat
Perioada

desfășurării
cursului

Furnizorul de
formare Număr ore/

credite/ curs

Forma de
finalizare

(adeverință,
certificat,
diplomă)

Boghean Ana
Alis

”English for the
Community” :
”Teaching for

Success: a course
for the Romanian

teachers of
English”

3 – 7
februarie

2018

British Council
și The

Romanian –
American

Foundation

30 de ore Adeverință și
certificate

Boghean Ana
Alis

”English for the
Community” :
”Making the
most of your

Teacher Activity
Group ”

București

Aprilie 2018
21, 22 aprilie

2018
27, 28, 29

aprilie 2018

British Council
și The

Romanian –
American

Foundation

Certificat

Boghean Ana
Alis

Conferința
”Despre minte și
dezvoltare
personală – cum
obții performanța

05.06.2018 Societatea
Ratiu Leading
Systems în
parteneriat cu
CTIC Tg.
Neamț

5 credite Adeverință

Boghean Ana
Alis

”English for the
Community”

Teacher Activity
Group Workshop

Mai și Iunie
2018

British Council
și The

Romanian –
American

Foundation

3 ore lunar Adeverință și
certificat

Filip Radu ”English for the
Community” :
”Teaching for

Success: a course
for the Romanian

teachers of
English”

3 – 7
februarie

2018

British Council
și The

Romanian –
American

Foundation

30 de ore Adeverință și
certificate

Filip Radu ”English for the
Community”

Teacher Activity

Iunie 2018 British Council
și The

Romanian –

3 ore Adeverință și
certificat
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Cadru didactic Cursul urmat
Perioada

desfășurării
cursului

Furnizorul de
formare Număr ore/

credite/ curs

Forma de
finalizare

(adeverință,
certificat,
diplomă)

Group Workshop American
Foundation

Mihalschi
Elena Alina

Stagiu de
formare pentru
profesorii cu

statut de
suplinitori

Iunie 2018 Casa Corpului
Didactic

Mihalschi
Elena Alina

”English for the
Community”

Teacher Activity
Group Workshop

Iunie 2018 British Council
și The

Romanian –
American

Foundation

3 ore Adeverință și
certificat

Sandu Lavinia ”English for the
Community” :
”Teaching for

Success: a course
for the Romanian

teachers of
English”

3 – 7
februarie

2018

British Council
și The

Romanian –
American

Foundation

30 de ore Adeverință și
certificate

Sandu Lavinia ”English for the
Community”

Teacher Activity
Group Workshop

Iunie 2018 British Council
și The

Romanian –
American

Foundation

3 ore Adeverință și
certificat

4. Performanţe / rezultate deosebite ale elevilor.

Nume si
prenume

elev

Clasa
(din anul
care se
încheie)

Disciplina/
specializarea

Concursul la care a
participat

Nivel (local,
județean,

interjudețean,
regional,
național)

Rezultatul Îndrumător /
îndrumători

Boghean
Daria
Andreea a VI a Limba

engleză

Ziua Internațională
a Limbilor
Moderne,
Secțiunea
Interpretare

Local,
Colegiul
Național
”Ștefan Cel
Mare”

Premiul I Boghean
Ana Alis

Surugiu
Șerban a VI a Limba

engleză

Ziua Internațională
a Limbilor
Moderne,
Secțiunea
Traducere

Local,
Colegiul
Național
”Ștefan Cel
Mare”

Premiul II Boghean
Ana Alis

Craiu
Eduard și
Varvara
Andrei

a VI a Limba
engleză

Ziua Internațională
a Limbilor
Moderne,
Secțiunea Logo

Local,
Colegiul
Național
”Ștefan Cel
Mare”

Mențiune Boghean
Ana Alis
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Ilieș
Claudiu

a XI a B Limba
engleză

Concurs ”QUEST”
Colegiul Tehnic
”Gheorghe
Cartianu”, Piatra
Neamț

Județean Mențiune Boghean
Ana Alis

Horlescu
Gabriel

a X a C Limba
engleză

Concurs ”QUEST”
Colegiul Tehnic
”Gheorghe
Cartianu”, Piatra
Neamț

Județean Mențiune Boghean
Ana Alis

Boghean
Daria
Andreea a VI a Limba

engleză

”Biodiversity
Project”, Secțiunea
Machete/ Invenții,
Școala Gimnazială
Nr. 10, Suceava

Județean Premiul
Special

Boghean
Ana Alis

Tanasă
Matei și
Lupu Denis a VII a Limba

engleză

”Biodiversity
Project”, Secțiunea
Prezentări Power
Point, Școala
Gimnazială Nr. 10,
Suceava

Județean

Mențiune Boghean
Ana Alis

Apostol
Viorica

a XI a A Limba
engleză

Behind The Words,
Colegiul Tehnic
”Petru Mușat”,
Suceava

Județean Mențiune Boghean
Ana Alis

Ungureanu
Șerban

a XII a A Limba
engleză

Behind The Words,
Colegiul Tehnic
”Petru Mușat”,
Suceava

Județean Premiul
III

Boghean
Ana Alis

Alui Ion
Constantin

a XII a A Limba
engleză

Behind The Words,
Colegiul Tehnic
”Petru Mușat”,
Suceava

Județean Mențiune Boghean
Ana Alis

Iftime
AnaMaria

a XI a A Limba
engleză

Behind The Words,
Colegiul Tehnic
”Petru Mușat”,
Suceava

Județean Premiu
Special

Boghean
Ana Alis

Dumitriu
Andrei
Robert

a X a C Limba
engleză

Behind The Words,
Colegiul Tehnic
”Petru Mușat”,
Suceava

Județean Premiu
Special

Boghean
Ana Alis

Toma
Eduard
Florin

a X a Limba
engleză

Behind The Words,
Colegiul Tehnic
”Petru Mușat”,
Suceava

Județean Mențiune Filip Radu

Cristescu
Iulian a X a Limba

engleză

Behind The Words,
Colegiul Tehnic
”Petru Mușat”,
Suceava

Județean Mențiune Filip Radu

Zamă
Adrian Ilie a X a Limba

engleză

Behind The Words,
Colegiul Tehnic
”Petru Mușat”,
Suceava

Județean Premiul
III

Covasan
Teodora

Tanase Behind The Words, Mențiune Covasan
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5. Contribuţii ale membrilor catedrei la promovarea imaginii școlii.

Considerăm că participarea finalizată cu premii ale elevilor la concursuri de limba engleză, atât în
județul Neamț cât și în județul Suceava, reprezintă contribuții semnificative ale membrilor catedrei
de limba engleză la promovarea imaginii școlii. Menționăm de asemenea implicarea colegilor de
catedră în desfășurarea proiectelor Erasmus, ”Learning to Undertake” și ”Let’s be a rainbow” o
contribuție deosebită la promovarea imaginii școlii noastre.

6. Puncte tari şi puncte slabe în activitatea catedrei în anul şcolar 2017-2018.

Puncte tari Puncte slabe
Efectuarea de ore suplimentare cu elevii care sunt
capabili de performanţă şi doresc să participe la
diferite concursuri de limba engleză

Nivelul foarte scăzut de cunoştinţe de limba
engleză a elevilor care au trecut examenul de
admitere la liceu, clasa a IX a

Participarea cadrelor didactice la seminarii de
pregătire şi interesul acestora pentru continuarea
activităţii de perfecţionare

Elevii clasei a V a, proveniți de la diferite
unități școlare, nu au același nivel de
cunoștințe, existând chiar și elevi care nu
studiat limba engleză în clasele primare

Motivarea elevilor pentru învățarea limbii engleze
prin implicarea acestora în diferite activități
extrașcolare, vizionarea de filme în limba
engleză, pentru o mai bună înțelegere a limbii în
contexte sociale diverse având și un mesaj
moralizator.

Interesul scăzut al elevilor de liceu de a asimila
cunoștințe noi sau de a înlătura lipsuri le de
cunoștințe

Buna colaborare cu alte catedre în vederea
desfăşurării unor proiecte Erasmus și alte
activităţi antrenante, utile, care să promoveze
şcoala la nivel local şi judeţean.

Neinstalarea sistemului Prolang în laboratorul
multifuncțional

Implicarea profesorilor din catedră în
îmbunătățirea bazei materiale din laboratorul
multifuncțional (donarea de cărți și culegeri de
exerciții în limba engleză)

Existența unor manuale școlare care necesită un
nivel foarte ridicat de cunoștințe, în consecință
imposibilitatea de a lucra cu aceste materiale.

Multiplele premii obținute de către elevi la
concursurile județene sau regionale de
specialitate.

4.1.3.CATEDRA DE LIMBA FRANCEZĂ

1. Componenţa catedrei: (nume și prenume)

Numărtotal
de cadre didactice Calificate Necalificate Titulare Suplinitoare

9 9 0 7 2

Numărtotal
de cadre didactice

calificate
Cugr. I Cugr. II Cudef. Debutante Doctorat

9 4 2 3 0 0

Denis a X a Limba
engleză

Colegiul Tehnic
”Petru Mușat”,
Suceava

Județean Teodora
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Numărtotal
de cadre didactice
înscrisela grade

Lagr. I La gr. II Ladef. Debutanţi

2. Responsabilităţile membrilor la nivelul scolii, la nivel judeţean sau naţional.

Nume și prenume Atribuții
Prof. Porumbescu Georgeta responsabil de catedra
Prof. Ciobanu (Ursache) Gabriela secretar
Prof. Pîslaru Ana-Maria membru
Prof. Hojda Verginica membru
Prof. Apostoae Alexandra membru
Prof. Arsintescu Steluţa membru

Prof. Menchu- Rosal Florentina membru

Prof. Durbacă Lăcrămioara membru

Prof. Brănianu Roxana CCC 01.11.2017

3. Activităţile şcolare şi extraşcolare ale catedrei.

Denumire activitate Data Responsabili/coordonatori
Achiziționarea noilor manuale la clasa a V-a la
gimnaziu Editura Booklet, precum si a
materialelor auxiliare necesare (CD-uri,
compendii de gramatica, lexic si comunicare in
limba franceza)

1-12.09.2017 Porumbescu Georgeta
Ciobanu Gabriela

Ziua Internațională a Limbilor străine
(prezentări PPT, prezentare de planșe,
prezentarea parteneriatului cu Franța)

26.09.2017 Catedra de lb. franceză

Teatru educational pentru clasele a VII-a si a
VIII- a pe tema robotizarii asistentilor medicali
pentru bătrâni

Octombrie 2017 Porumbescu Georgeta

Sfinţirea Paraclisului Sf. Trei Ierarhi din
incinta C.T.IC

01.10.2017 Catedra de lb. franceză

Participarea la grupul coral al profesorilor
pentru serbarea de Crăciun, precum si al
elevilor de gimnaziu si liceu

Decembrie 2017 Porumbescu Georgeta
Ciobanu Gabriela
Pîslaru Ana-Maria

Tombola cu premii organizată de clasa a X-a
A și a XII-a C cu ocazia sărbatorilor de
Craciun

Decembrie 2017 Porumbescu Georgeta
Ciobanu Gabriela

Participarea la colocviul pentru susţinerea
gradului didactic I la Universitatea „Vasile
Alecsandri” Bacau

8 februarie 2018 Porumbescu Georgeta

Participare la simpozionul “Creangă… la el
acasă”

16 aprilie 2018 Catedra de lb. franceză

Teatru educational 17 aprilie 2018 Porumbescu Georgeta
Ciobanu Gabriela
Pîslaru Ana-Maria

Prezentari interactive a materialelor pregatite
de clasa a X-a A despre traficul de persoane

18-20 aprilie 2018 Porumbescu Georgeta

Letorat si sedinta cu parintii 22 aprilie 2018 Porumbescu Georgeta
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Denumire activitate Data Responsabili/coordonatori
Ciobanu Gabriela

Organizarea Cursului festiv si al Banchetului
de absolvire al claselor a XII-a

25 mai 2018 Porumbescu Georgeta
Ciobanu Gabriela si dirigintii
claselor a XII-a

Excursie la Bacau la mitingul avioatic
organizat de Baza Militara Aeriana Bacau

9 iunie 2018 Porumbescu Georgeta
Ciobanu Gabriel

Obtinerea gradului didactic II cu nota 9,25 28-28 august 2018 Pîslaru Ana-Maria

4. Activitatea de perfecţionare, metodica, științifică în anul şcolar 2017-2018 (cursuri,
alte formări/ membru catedră).

Cadru didactic Cursul urmat
Perioada

desfășurării
cursului

Furnizorul de
formare Număr ore/

credite/ curs

Forma de
finalizare

(adeverință,
certificat,
diplomă)

Porumbescu
Georgeta

Mentor 21.09.2017-
10.10.2017

S.C. Start 2
Perform S.R.L.

120 ore Adeverinta nr.
1426/10.10.2017

5. Performanţe / rezultate deosebite ale elevilor.

6. Contribuţii ale membrilor catedrei la promovarea imaginii școlii.

- Promovarea parteneriatului franco-roman in cadrul cercului pedagogic de la Tibucani
- Discutii particulare sau de grup despre realizarile elevilor de gimnaziu pentru atragerea

elevilor la clasa a V-a
- Participarea activa a membrilor catedrei la organizarea Sfintirii Paraclisului din incinta

scolii, precum si la simpozioanele organizate de CTIC ( « Creanga… la el acasa » si « Ata
de a fi gazda »)

7. Puncte tari şi puncte slabe în activitatea catedrei în anul şcolar 2017-2018.

Puncte tari Puncte slabe
-dorința de perfecționare a membrilor catedrei
prin înscrierea la grade și participarea la
cursuri de formare

-lipsa participării la concursuri si olimpiade

-achiziționarea noului manual la clasa a V-a,
editura Booklet

-preferința elevilor pentru limba engleza, care
este de regula limba 1 de studiu, dar și cea
mai difuzata  pe toate canalele media, în
detrimentul limbii franceze

-implicarea efectiva a elevilor de gimnaziu și
de liceu în cadrul  serbării de Crăciun

-existența unei singure ore/săptămână la clasa
a X-a

-Buna organizare a Zilei Internaționale a
Limbilor Străine

-Micșorarea numarului de ore spre deosebire
de limba engleza

-participarea membrilor catedrei in activitati
extrascolare (teatru, spectacole, prezentari)

-neactivarea programului cu tabla interactiva
din Laboratorul multifuncțional

-Susținerea competențelor la limba franceză in
cadrul examenului de BAC

-lipsa de continuitate a profesorilor de Limba
franceză, în fiecare an modificându-se

Nume si
prenume

elev

Clasa
(din anul
care se
încheie)

Disciplina/
specializarea

Concursul la
care a

participat

Nivel (local,
județean,

interjudețean,
regional, național)

Rezultatul Îndrumător /
îndrumători
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structura catedrei prin plecarea și venirea
cadrelor didactice.

- Susținerea inspecțiilor curente pentru
obținerea gradului II si obtinerea gradului II de
catre prof. Pislaru Ana-Maria cu media 9,25

- Organizarea Zilelor Francofoniei

4.2. Analiza calităţii în educaţie la Aria curriculară Matematică şi ştiinţe

4.2.1. CATEDRA DE MATEMATICĂ

Componenţa catedrei
Timişescu Dorina
Maftei Ioan
Axentioi Mihaela
Boaru Mihai
Ţiţei Dragoş Constantin
Murariu Ciprian Constantin
Fărcășanu Ana Corina
Ciobanu Elena
Otea Iuliana
Bodron Nicoleta
Asaftei Roxana

Numărtotal
de cadre didactice Calificate Necalificate Titulare Suplinitoare

11 11 0 10 1

Numărtotal
de cadre didactice

calificate
Cugr. I Cugr. II Cudef. Fără grade Doctorat

11 8 1 2 0 0

Numărtotal
de cadre didactice
înscrisela grade

Lagr. I La gr. II Ladef. Debutanţi

0 0 0 0 0

1. Responsabilităţile membrilor catedrei.

Profesor Responsabilități
1.Timișescu Dorina Director adjunct

Responsabil cu activități de perfecționare
2.Maftei Ion Responsabil cu activitățile elevilor slabi la Invățătura.
3.Axentioi Mihaela Responsabil cu activitatea cercurilor pedagogice și a simulării

examenului de bacalaureat.
4.Boaru Mihai Responsabil cu activitatea elevilor  in AEL și la bibliotecă.
5.Țiței Dragoș Responsabil cu pregătirea suplimentară  a elevilor pentru

examenul de bacalaureat la clasa a XII a
6.Murariu Ciprian Responsabil cu activitatea elevilor de gimnaziu capabili de

performanță și evaluarea la clasa a VI a respectiv a VIII a.
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Lider de sindicat
7.Fărcășanu Ana Corina Responsabil cu transcrierea in format electronic a unor

documente de catedră și a graficului de interasistență .
8.Ciobanu Elena Responsabil cu ritmicitatea  notării și a activității de secretariat

a catedrei.
9.Otea Iuliana Responsabil cu pregătirea elevilor pentru concursuri școlare  și

organizarea acestora.
10. Bodron Nicoleta Responsabil cu activitățile din cadrul catedrei  și cu intocmirea

documentelor  dosarului de catedră.
11. Asaftei Roxana Responsabil cu  simularea examenului de bacalaureat la clasa a

XI a.

2.  Activităţile şcolare şi extraşcolare ale catedrei
Data Activitatea Responsabil
07.03.2018 Proiect educațional interdisciplinar-„FEMEIA IN

OGLINDĂ”
 VERA MYLLER-prima femeie profesor

universitar din România

C.C.D NEAMT( toti membrii
catedrei)

18.04.2018 Excursie la Ruginoasa Ciobanu Elena
18.04.2018
19.04.2018
20.04.2018

Drumeție Cetatea Neamțului
Vizită la Muzeul de Istorie Tg. Neamț
Vizionări de filme

Bodron Nicoleta

18.04.2018

Mai 2018

Consilierea elevilor de clasa a XII-a B de un
reprezentant al Forțelor de muncă
Curs festiv

Axentioi Mihaela

18.04.2018
19.04.2018

Drumeție Cetatea Neamțului- Monumentul Eroilor
Activități de ecologizare

Boaru Mihai

aprilie 2018 Excursie pe Muntele Ceahlău Țiței Dragoș Constantin
18.04.2018

Mai 2018

Consilierea elevilor de clasa a XII-a H de un
reprezentant al Forțelor de muncă
Curs festiv

Otea Iuliana

3. Activitatea de perfecţionare, metodica, științifică in anul şcolar 2017-2018 (cursuri, alte
formări/ membru catedră).

Cadru didactic Cursul urmat Perioada
desfășurări
i cursului

Furnizorul de
formare Număr ore/

credite/
curs

Forma de
finalizare

(adeverință,
certificat,
diplomă)

Asaftei
Roxana

1.Metoda
Godron-
eficientizarea
relatiei profesor-
elev
2.Engleza pentru
incepatori
3.Stagiu de
formare pentru
profesorii cu
statut de
suplinitor

CCD NEAMT adeverinte
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4. Performante / rezultate deosebite ale elevilor

Nume si prenume
elev

Clasa Concursul la care a
participat

Nivel Rezultatul Îndrumător
/îndrumători

Apetrei Lucian
Mihai

a V-a Olimpiada de
matematică

local Calificat la etapa
judeteana
(locul 4)

Murariu
Constantin-

Ciprian

Boghean Daria-
Andreea

a VI-a  Olimpiada de
matematică

 Mathesis
 Matematica

pentru toti

judetean
Mentiune
Locul 1
mentiune

Murariu
Constantin-

Ciprian

Epanu George-
Iustin

a V-a Olimpiada de
matematică

local Calificat la etapa
judeteana
(locul 3)

Murariu
Constantin-

Ciprian

Surugiu Șerban a VI-a Olimpiada de
matematică

local Calificat la etapa
judeteana
(locul 3)

Murariu
Constantin-

Ciprian
Tanasă Vasile a VIII-a  Olimpiada de

matematică
 Matematica

pentru toti

Local

judetean

Calificat la etapa
judeteana
(locul 3)
mentiune

Murariu
Constantin-

Ciprian

Titu Rebeca-Maria a V-a Olimpiada de
matematică

local Calificat la etapa
judeteana
(Locul 5)

Murariu
Constantin-

Ciprian

Apostol Viorica-
Georgiana

a XI-a A CN Haimovici Județean Mențiune Otea Iuliana

Dumitrașcu Diana
Dumitrița

a XII-a Alfa și Omega Județean Premiul I –
secțiunea
referate

Țiței Dragoș

5. Contribuții ale membrilor catedrei la promovarea imaginii scolii
 Participarea la concursurile școlare, dovedind astfel o implicare mai bună
 Participarea la oferta educațională

6. Puncte tari si puncte slabe în activitatea catedrei
Puncte tari Puncte slabe
Participarea şi implicarea tuturor membrilor
comisiei metodice în buna desfăşurare a
concursului ‘’A. Haimovici ‘’și a olimpiadei de
matematică.

Lipsa motivaţiei elevilor in privința participării
la concursuri școlare

Transparenţă în cadrul catedrei. Numărul mic de ore pe săptămâna raportat la
volumul de cunoștințe ce urmează a fi predate

Bun climat de colaborare profesor-elev, profesor
– profesor, profesor – părinte.

Procentul mic de promovabilitate la examenul
de bacalaureat.

Calificarea elevilor la etapa județeană a
concursului Adolf Haimovici si obtinerea unei
mentiuni
Implicarea în desfășurarea proiectului „ ROSE”. Dezinteresul elevilor față de acest proiect
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4.2.3. CATEDRA DE CHIMIE

Componenţa catedrei: (nume și prenume):
1. Tiron Ecaterina
2. Axinte Mihaela
3. Durbacă Lăcrămioara Cristina
4. Pop Mirela

Numărtotal
de cadre didactice Calificate Necalificate Titulare Suplinitoar

e
4 4 - 4 -

Numărtotal
de cadre didactice

calificate
Cugr. I Cugr. II Cudef. Debutante Doctorat

4 4 - - - -

Numărtotal
de cadre didactice
înscrisela grade

Lagr. I La gr. II Ladef. Debutanţi

- - - - -

1. Responsabilităţile membrilor la nivelul scolii, la nivel judeţean sau naţional.

Nume și prenume Atribuții

Tiron Ecaterina Responsabil lab. chimie
Membru CA

Axinte Mihaela Responsabil catedră
Responsabil comisia diriginților

Durbacă Lăcrămioara Responsabil gazeta de perete
Pop Mirela Responsabil noutăţi editoriale

2. Activităţile şcolare şi extraşcolare ale catedrei.

Denumire activitate Data Responsabili/coordonatori
Analiza raportului de activitate a profesorilor
de chimie din anul şcolar 2015-2016
Analiza programelor, manualelor şcolare şi a
materialelor primite de I.S.J. Neamţ
Elaborarea testelor iniţiale.
Dezbatere, analiză conţinut.

Septembrie 2017 Tiron Ecaterina

Lecţie demonstrativă Octombrie 2017 Axinte Mihaela
Cerc pedagogic Noiembrie 2017 Membrii catedrei
Olimpiada de chimie - etapa locală Ianuarie 2018 Membrii catedrei

Olimpiada de chimie - etapa judeţeană Februarie 2018 Membrii catedrei

Analiza raportului de activitate a profesorilor
de chimie pe sem I

Februarie 2018 Axinte Mihaela
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Cerc pedagogic Mai 2018 Membrii catedrei

Lecţie demonstrativă Aprilie 2018 Tiron Ecaterina

Sesiunea de comunicări ştiinţifice- Concurs
Preuniversitaria

Mai 2018 Membrii catedrei

Metoda moderne de predare
Analiza situaţiei şcolare anuale

Iunie 2018 Membrii catedrei
Axinte Mihaela

3. Activitatea de perfecţionare, metodica, științifică în anul şcolar 2017-2018 (cursuri, alte
formări/ membru catedră).

Cadru didactic Cursul urmat
Perioada

desfășurării
cursului

Furnizorul de
formare Număr ore/

credite/ curs

Forma de
finalizare

(adeverință,
certificat,
diplomă)

-

4. Performanţe / rezultate deosebite ale elevilor.

5. Contribuţii ale membrilor catedrei la promovarea imaginii școlii.

În fiecare zi, prin ţinuta morală şi activitatea desfăşurată la fiecare oră de curs, membrii catedrei
de chimie contribuie la creşterea şi promovarea imaginii şcolii în cadrul comunităţii locale.

La Târgul educațional membrii catedrei de chimie au participat activ, atrăgând atenția elevilor
asupra Profilului real, specializarea Științe ale naturii dar și a Profilului Resurse naturale și protecția
mediului.

6. Puncte tari şi puncte slabe în activitatea catedrei în anul şcolar 2017-2018.

Puncte tari Puncte slabe
 adoptarea de măsuri care vizează

modernizarea procesului instructiv-educativ
utilizând modalităţi de învăţare care au ca scop
facilitarea şi stimularea învăţării eficiente;

 organizarea de consultaţii şi meditaţii pentru
combaterea mediocrităţii şi eşecului şcolar;

 utilizarea unor strategii participative care să
asigure înţelegerea noilor noţiuni şi învăţarea
în clasă ;

 cooptarea elevilor cu aptitudini la chimie
pentru concursuri şcolare;

 asigurarea unor evaluări continue realizând un
echilibru dinamic între evaluarea scrisă şi
orală;

 efectuarea unui număr mic de interasistenţe;

 analiza disfuncţiilor constatate în pregătirea  realizarea unui număr redus de ore în

Nume si
prenume

elev

Clasa
(din anul
care se
încheie)

Disciplina/
specializarea

Concursul la
care a

participat

Nivel (local,
județean,

interjudețean,
regional, național)

Rezultatul
Îndrumător

/
îndrumători

Brânzei
Katy

XII F Chimie/
Ecologie

Chimia
verde,
chimia
durabilă

National Premiul III Tiron
Ecaterina

Pavel
Antonia

Chimie
Codrule,
codruțule Județean Premiul I Tiron

Ecaterina
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elevilor şi stabilirea măsurilor corespunzătoare
pentru eliminarea acestora;

laboratorul de analize fizico-chimice şi
AEL;

 prof. Axinte M a fost prof organizator şi
corector și prof. Durbacă L  fost secretar și
prof corector la Olimpiada de chimie clasa a
VIII-a etapa locală;

 absenţa elevilor de la etapa judeţeană a
Olimpiadei de chimie IX-XII;

 prof. Axinte M, Durbacă L şi Tiron E au fost
prof propunători şi corectori la etapa locală a
Olimpiadei de chimie IX-XII;

 lipsa de interes pentru performanță la
chimie a elevilor;

 Realizarea permanentă a legăturii dintre
teorie şi practică în scopul dezvoltării
capacităţii de a coopera şi comunica eficient,
de a analiza şi decide.

 încercări nereușite de a stimula interesul
pentru studiul chimiei.

4.2.4. CATEDRA DE FIZICA

Componenţa catedrei: (nume și prenume)

1. Spiridonesu Constantin
2. Butnaru Larisa
3. Munteanu Mariana
4. Tanasa Elvira

Numărtotal
de cadre didactice Calificate Necalificate Titulare Suplinitoare

4 4 -

Numărtotal
de cadre didactice

calificate
Cugr. I Cugr. II Cudef. Debutante Doctorat

4

3. Responsabilităţile membrilor la nivelul scolii, la nivel judeţean sau naţional.

Nume și prenume Atribuții
Spiridonesu C. Membru in Consiliul consultativ,Profesor metodist ,Membru al

Comisiei PSI si situatii de urgenta
Butnaru Larisa Membru al Comisiei de perfecţionare
Munteanu Mariana Șef catedra,membru CEAC,Consilier educativ,membru CA
Tanasa Elvira Membru al Comisiei de prevenire si reducere a violentei in scoli;

4. Activităţile şcolare şi extraşcolare ale catedrei.
Membrii catedrei au participat la organizarea si desfășurarea examenelor naționale,a olimpiadei

de fizica  nivel local si județean, au contribuit  la activitățile de promovare a imaginii unității
școlare. De asemenea in cadrul săptămânii ,,Școala  altfel,, au desfășurat activități interesante cu
elevii .

Denumire activitate Responsabili
/coordonatori

 Am contribuit  la elaborarea planului de activităţi extracurriculare „Să
ştii mai multe, să fii mai bun!”,

 Am spijinit elevii clasei in   realizarea unui  proiect  pentru obtinerea

Munteanu
Mariana
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unei finantari in cederea realizarii unui spatiu destinat special elevilor si
petrecerii timpului lor liber;

 Am desfasurat  activitate de voluntariat la simpozioanele desfasurate in
scoala,

 Am organizat  excursie la Palatul Culturii-Iasi si la targul de oferta
educatioanala pentru invatamantul universitar la Iasi ,

 Am organizat excursie cu elevii clasei mele la Gura Humorului;
 Am insotit elevii clasei a VIII a, castigatori ai concursului organizat de

Primaria orasului, la Sucevita;
 Am fost cu eleviii clasei in vizita la Observatorul Astronomic Bacau si

la Baza militara de aviatie;
 Am participat cu elevii la teatru forum la Casa Culturii,
 Am participat cu elevii clasei  la aceste activitati de educatie sanitare si

de nutritie.
 Am contribuit la organizarea şi desfăşurarea ,,Balul bobocilor” in

calitate de Consilier educativ.
 Am participat cu elevii clasei, la activitati in parteneriat cu Politia ,in

vederea prevenirii delicventei juvenile si combaterea absenteismului.
 Am organizat excursie cu elevii de gimnaziu la Observatorul astronomic

Bacau;
 Am insotit elevii claselor de gimnaziu excursia din Maramures;
 Am fost cu eleviii claselor de gimnaziu la Iasi la Noaptea Cercetatorilor
 Am participat in calitate de profesor indrumator la Simpozionul

,,Creanga...la  el acasa ’’cu trupa ,,Ucenicii’’;
 Voluntariat la Simpozionul Ipotech

Tanasa Elvira

 Am fost cu eleviii clasei in excursiae in Maramures ;
 Am participat cu elevii clasei, la activitati in parteneriat cu Politia ,in

vederea prevenirii delicventei juvenile si combaterea absenteismului
Butnaru Larisa

 Am participat cu elevii Cercului de Radioelectronica la Simozionul
National ,,Evrika’’,la Concursul radio organizat de Asociatia din  oras cu
ocazia Zilelor Cetatii  si la   Concursul International de
radiocomunicatii’’Maratonul Ion Crreanga’’ (premiul 2)

Spiridonescu
C.

3. Activitatea de perfecţionare, metodica, științifică în anul şcolar 2017-2018 (cursuri, alte
formări/ membru catedră).

Cadru didactic Cursul urmat Perioada
desfășurării

cursului

Furnizorul
de formare

Număr ore/
credite/ curs

Forma de
finalizare

(adeverință,
certificat,
diplomă)

Munteanu
Mariana

Dezvoltare
personala-

Aprilie 2018 adeverinta

Tanasa Elvira Dezvoltare
personala-

Aprilie 2018 adeverinta

4. Performanţe / rezultate deosebite ale elevilor.

Nume si
prenume elev

Clasa
(din anul
care se
încheie)

Disciplina/
specializarea

Concursul la
care a

participat

Nivel (local,
județean,

interjudețean,
regional, național)

Rezultatul Îndrumător /
îndrumători
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5. Contribuţii ale membrilor catedrei la promovarea imaginii școlii.
 Toti membrii catedrei au participat la Târgul educaţional în vederea promovării ofertei de

scolarizare pentru urmatorul an ;
 Implicare activa in orice activitate care aduce un plus de imagine scolii in care ne

desfasuram activitatea;
 Centru de Excelenta la care colegii Tanasa Elvira si Spiridonescu C desfasoara activitati

,promoveaza unitatea scolara pe plan local si judetean;
 Premiile obtinute la olimpiade si concursuri;

6. Puncte tari şi puncte slabe în activitatea catedrei în anul şcolar 2017-2018.

Puncte tari Puncte slabe
Premii la olimpiade si concursuri Numarul mic de participanti la olimpiade
Activitati interesante in cadrul saptamanii
‚’Scoala altfel’’

Numar  relativ mare de elevi cu medii
mici,corigenti si cu situatii neincheiate

Castigarea unui proiect ‚,Metode active
de predare si formare pentru combaterea
parasirii timpurii a scolii”

Slaba motivare pentru studiul disciplinei

4.2.5. CATEDRA DE INFORMATICĂ

Componenţa catedrei: (nume și prenume)
PAVEL DANIELA (I1)
MANOLE VASILE (I2)
AISĂCHIOAEI VALERIA (I3)
IORDACHE FLORENTINA (I4)

Numărtotal
de cadre didactice Calificate Necalificate Titulare Suplinitoare

4 4 - 3 1

Numărtotal
de cadre didactice

calificate
Cugr. I Cugr. II Cudef. Debutante Doctorat

4 3 1 - - -

Numărtotal
de cadre didactice
înscrisela grade

Lagr. I La gr. II Ladef. Debutanţi

1 1 - - -

Boghean Daria 6 fizica Olimpiada judeteana mentiune Tanasa Elvira
Tanasa Matei 7 mentiune
Tanase Vasile 8 mentiune
Vasiliu Radu 8 mentiune

Boghen D.si
Tanasa Matei

Concurs judetean I Tanasa Elvira
si Spiridonescu

Trupa
,,Ucenicii’

Simpozion II Tanasa E.

Sorlescu
Iustina

10 fizica olimpiada local I
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1. Responsabilităţile membrilor la nivelul scolii, la nivel judeţean sau naţional.

Numeșiprenume Atribuții
Pavel Daniela -Responsabil catedră

-Membru consiliu consultativ al disciplinei informatica la nivel judetean
-Membru al CorpuluiNaţional de Experţi în ManagementEducaţional
-MembruITeach
-Formatorcolaborator al CCD Neamț
-MembruînComisia de organizareșievaluare a
lucrărilorConcursuluiJudețeanInterdisciplinar GEOINFOTEH
-MembruComisiaparitară la nivelulunitățiișcolare
-Coordonator ECDL în cadrul unității școlare
-Examinator ECDL
-MembruComisia de programeșiproiecte educative
-MembruComisia de proiecteșiprogrameeuropene
-Responsabil al ComisieiDirigintilorpentruclasele a IX-a
-Membrucomisia RED
-Administrator test al concursului “Evaluare în educație” pentru   zona Tg.
Neamț
-Coordonator Bebras

ManoleVasile Examinator ECDL
Aisăchioaei Valeria Responsabil CDS și CDL
Iordache Florentina Responsabilbibliotecavirtuală

2. Activităţile şcolare şi extraşcolare ale catedrei.

Data Activitatea Responsabil
Sept 2017 Am participat la consfătuirilejudețeneorganizate

la niveljudețean
Totimembriicatedrei

Sept 2017 Activitati de prezentare a
importanteisecuritatiiinformatiei,
utilizareaunorbunepractici in retelele de
socializaresiLegileInformatiei

Totimembriicatedrei

13-17 nov. 2017 Participarea cu elevi la concursulinternațional on-
line BEBRAS

Coord. Prof. Pavel Daniela

3-9 dec. 2017 Activitateaglobală Hour Of Code Totimembriicatedrei
2 febr 2018 Am depus proiect Erasmus+ de tip KA1 care s-a

dovedit a fi cîștigător
Prof. Pavel Daniela,

Febr 2018
Am participat la Evaluarea competențelor digitale
din cadrul Examenului de Bacalaureat național
2018, sesiunea februarie 2018.

Toțimembriicatedrei

Martie 2018
Membru în Comisia de evaluare a lucrărilor scrise
la simularea examenului de bacalaureat

Prof. Pavel Daniela

Febr- apr 2018 Am îndrumatșiparticipat cu elevi la
activitățileconcursului regional de utilizare
software "PROFI EXCEL"

Prof. Pavel Daniela
Prof. IordacheFlorentina

22 apr 2018
Am participat  la OLIMPIADA DE
TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI –etapajudețeană,
desfășurată la ColegiulNațional de Informatică
Piatra-Neamț.

Corector–prof. Pavel
Daniela

Însoțitor - prof. Aisăchioaei
Valeria

Am participat la Cercul pedagogic organizat la Prof. Pavel Daniela
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Mai 2018 ColegiulNațional "ȘtefanCel Mare", Tg. Neamț prof. Aisăchioaei Valeria

12 mai 2018
Am participat la ,,Concursul Județean
Intredisciplinar Geoinfoteh,, organizat de Liceul
Tehnologic Economic Administrativ, Piatra
Neamț, cu care am încheiat in prealabil parteneriat
de colaborare

Prof. Pavel Daniela,
prof. Aisăchioaei Valeria

30 mai 2018 MembruînjuriulSimpozionului Local "Arta de a fi
gazdă" ediția a X-a

Prof. Pavel Daniela

3. Activitatea de perfecţionare, metodica, științifică în anul şcolar 2017-2018 (cursuri, alte
formări/ membru catedră).

Cadru
didactic

Cursulurmat Perioadadesf
ășurăriicurs

ului

Furnizorul de
formare Număr

ore/
credite/

curs

Forma de
finalizare

(adeverință
, certificat,
diplomă)

Pavel
Daniela

Atelier Mobilitate
Erasmus+,

Educațieșcolară

13-15
oct.2017
Pașcani

Erasmus+ - Certificat

Conferințaeuropeană
TEACH FOR

FUTURE
22 nov 2017
Piatra Neamț

ADR Nord-Est
CCD Neamț - Diplomă

Educational
Management and the
latest innovations in

smart education
1-2 dec 2017

Viena
SIAM - Certificat

Conferința
Internațională

CRITICAL AND
CREATIVE

THINKING IN
ERASMUS PLUS

PROJECTS

26 martie
2018
Bacău

Asoc.
Pentrueducațieșifor

mareBacău

-
Diplomă

Introducere in
Scratch

Aprilie 2018,
webinarii

online

Asociația
PREDAU VIITOR - Diplomă

Managementul
performanței în

instituții
30.03-

08.06.2018
CCD Neamț 120 ore/

30 credite
Adeverință

Leadership și
management
educațional

04.04 –
21.04.2018

Asociația Start
pentruformare

95 ore/ 24
creditetran
sferabile

Adeverință

Aisăchioaei
Valeria

“Informaticăși TIC
pentru gimnaziu,

clasa a V-a”

Oct. 2017 CCD Brăila 12 Certificat

4. Performanţe / rezultate deosebite ale elevilor.

Primele 3 locuri pe scoala la prima e tapa  aConcursului International Bebras
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Nume si prenume elev Clasa Concursul la care a
participat

Nivel Rezultatul Îndrumător
/îndrumători

Tanasă Matei a VII-a Bebras 116 p Pavel Daniela

Boghean Daria a VI-a Bebras 115 p Pavel Daniela

Ghiorghiță Teodor a VII-a Bebras 105 p Pavel Daniela

5.Contribuţii ale membrilor catedrei la promovarea imaginii școlii.

Prof . Pavel Daniela
- am participat la oferta educațională organizată la ColegiulNațional "ȘtefanCel Mare",
TîrguNeamț ;
- am facilita venireaa 2 copii la gimnaziu la CTIC ;
- am înscris școala pe platforma eTwinning.ro ;

6.Puncte tari şi puncte slabe în activitatea catedrei în anul şcolar 2017-2018.

Puncte tari Puncte slabe

Depunerea unei candidaturi Erasmus+ pe
domeniul Educație școlară

Profesorii nu isi activeaza si nu folosesc
adresele de mail oferite de Google pentru
domeniul ctic

Participarea cu un numar mare de elevi la
Concursul International Bebras

Nerealizarea grupelor pentru cursurile ECDL

Lipsa motivarii elevilor pentru invatare si lucru
individual acasa

Nume si prenume
elev

Clasa
(din anul
care se
încheie)

Disciplina
/

specializar
ea

Concursul la care
a participat

Nivel (local,
județean,

interjudețean,
regional, național)

Rezultatul Îndrumător /
îndrumători

TANASĂ
DENIS a X-a TIC

Olimpiada
Județeană de
Tehnologia
Informației

Județean Mențiune Prof. Pavel
Daniela

PÎSLARIU
DUMITRU a X-a TIC

Olimpiada
Județeană de
Tehnologia
Informației

Județean Mențiune Prof. Pavel
Daniela

SORLESCU
IUSTINA a X-a TIC

Concursul
Județean

Intredisciplinar
Geoinfoteh

Județean Premiul III Prof. Pavel
Daniela

TANASĂ
DENIS

a X-a TIC Concursul
Județean

Intredisciplinar
Geoinfoteh

Județean Mențiunea
I Prof. Pavel

Daniela

IACOBOAIEI
ROBERT

a IX-a TIC Concursul
Județean

Intredisciplinar
Geoinfoteh

Județean Mențiunea
a III-a

Prof.
Aisăchioaei

Valeria
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4.3. Analiza calităţii în educaţie  la Aria curriculară Om şi societate

4.3.1. CATEDRA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Componenţa catedrei: (nume și prenume)

Numărtotal
de cadre didactice Calificate Necalificate Titulare Suplinitoare

8 8 - 3 5

Numărtotal
de cadre didactice

calificate
Cugr. I Cugr. II Cudef. Debutante Doctorat

8 3 1 1 3 -

Numărtotal
de cadre didactice
înscrisela grade

Lagr. I La gr. II Ladef. Debutanţi

1 - 1 - 3

1. Responsabilităţile membrilor la nivelul scolii, la nivel judeţean sau naţional.

Nume și prenume Atribuții
Lipan Mariana-Roxana Sef de catedră
Bilbor Bogdan Membru
Rotarescu Manuela Secretar
Neculau Ana Maria Membru
Asaftei Iulia - Loredana Membru
Carp Anisoara Membru
Grigoriu Stefan Membru
Lates Gabriela Membru

2. Activităţileşcolareşiextraşcolare ale catedrei.

Data Denumire activitate Responsabili/coordonat
ori

Nov – dec 2017 Coordonare – concurs national de posterepentruelevi
”Fiiinspirat!”

Lipan Mariana-Roxana

29 nov 2017 Campania ”Ana are mere… pentruzimbri”, clasa a X-a
N

Lipan Mariana-Roxana

22 nov 2017 Inima – motorul organismului uman, in colaborare cu
cadrelemedicale de la cabinetulscolar

Lipan Mariana-Roxana

9 nov 201 Participare la Sfintirelacas de cult din
incintavColegiuluiTehnic ,,Ion Creanga” , clasa a X-a
N

Lipan Mariana-Roxana

5 oct 2017 Plimbare la MonumentulEroilor, clasa a X-a N Lipan Mariana-Roxana
Martie 2018 Membru în comisia de jurizare a competiției Firmelor

de exercițiu, faza locală a Business Plan
Lipan Mariana-Roxana

Mai 2018 Școala de bani – curs de educație financiară cu
sprijinul BCR

Lipan Mariana-Roxana

14-20 mai 2018 Săptămâna națională a voluntariatului în colaborare cu Lipan Mariana-Roxana
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Puzzle Optimeast
Iunie 2018 Arta de a fi gazda, membru juriu Lipan Mariana-Roxana
Iunie 2018 Expoziția școlară ”Economiile statelor lumii”, clasele a

XI-a
Lipan Mariana-Roxana

Mai 2018 Activitățile din Școala Altfel cu elevii clasei a X –a N,
printre care drumeție la  Cetatea Neamț.

Lipan Mariana-Roxana

Mai 2018 Job Shadow Day, parteneriate si colaborare cu:
- Poliția Orașului , - Primăria Orașului

- Centrul pentru Promovare Turistică
- CSEI, - Parcul Natural Vânători Neamț
- Muzeul de Etnografie, - BCR,- Galmed

Lipan Mariana-Roxana

3. Activitatea de perfecţionare, metodica, științifică în anul şcolar 2017-2018 (cursuri, alte
formări/ membru catedră).

Cadru didactic Cursul urmat
Perioada

desfășurării
cursului

Furnizorul
de formare Număr ore/

credite/ curs

Forma de
finalizare

(adeverință,
certificat,
diplomă)

Lipan Mariana-
Roxana

Comunicare in
Limba Engleza 2017 PROEURO

-CONS 150 ore

4. Performanţe / rezultate deosebite ale elevilor.

5. Contribuţii ale membrilor catedrei la promovarea imaginii școlii.
Prezenta la Targul de oferta educationala a membrilor catedrei,
Parteneriate cu institutii si firme in cadrul programului Job Shadow Day
Conduita profesională a fiecarui cadru didactic si respectarea deontologiei profesionale
Diseminarea in mediul on-line a activităților realizate cu elevii

6. Puncte tari şi puncte slabe în activitatea catedrei în anul şcolar2017-2018.

Puncte tari Puncte slabe
Multe activitati extrascolare si impulsionarea
elevilor de a participa la ele

Foarte multe cadre didactice suplinitoare, unele
debutante, fara continuitate in lucrul cu elevii

Cadre calificate Cadre didactice cu norma fractionara
Disciplina nouă la clasa a V a, Educatia socială Prezenta concursuri scolare

4.4. Aria curriculară OM ŞI SOCIETATE

4.4.1. CATEDRA DE ISTORIE - GEOGRAFIE

Componenţa catedrei: (nume și prenume)
Prof. Pașcu Constantin – IS1
Prof. Arsintescu Ioan – IS2
Prof. Filip Roxana – IS3

Nume si
prenume elev

Clasa
(din anul
care se
încheie)

Disciplina/
specializarea

Concursul la
care a

participat

Nivel (local,
județean,

interjudețean,
regional, național)

Rezultatul Îndrumător /
îndrumători

- - - - - - -
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Prof. Spiridon Elena-Diana – IS4
Prof. Andrei Daniel-Iulian – G1
Prof. Munteanu-Florea Ana-Maria – G2
Prof. ȚigănescuDana-Ionela – G3

Numărtotal
de cadre didactice Calificate Necalificate Titulare Suplinitoare

7 7 0 6 1

Numărtotal
de cadre didactice

calificate
Cugr. I Cugr. II Cudef. Debutante Doctorat

7 5 1 1 0 9

Numărtotal
de cadre didactice
înscrisela grade

Lagr. I La gr. II Ladef. Debutanţi

2 1 1 0 0

1. Responsabilităţile membrilor la nivelul scolii, la nivel judeţean sau naţional.

Nume și
prenume

Atribuții

Prof. Pașcu
Constantin

- membru în Comisia diriginților, diriginte clasa a IX-a I;
- membru în Comisia de încheiere a situației școlare și de corigență;
- membru în Echipa pedagogică a C.D.I.ului;
- membru în Comisia de Bacalaureat 2018, sesiunea iunie-iulie, profesor

asistent competențe:
- membru în Asociația Profesorilor de Istorie  Neamț – APIN Clio;

Prof.
Arsintescu
Ioan

- membru în Comisia diriginților, diriginte clasa a XIII-a FR;
- membru în Comisia de încheiere a situației școlare și de corigență
- membru în Comisia de Bacalaureat 2018, sesiunea iunie-iulie, profesor

evaluator;
- membru în Comisia de Bacalaureat 2018, sesiunea iunie-iulie, profesor

asistent competențe;
- membrufondator al AREC EdumondTg.Neamț;
- membru al radioclubului ION CREANGĂ Tg.Neamț;
- membrușivicepreședinte  al AsociațieiProDemocrațiaTg.Neamț;
- membrufondator al  Asociațieiromâno-franceze de turism Saint-Juste Saint-

Rambert;
- membru în Asociația Profesorilor de Istorie  Neamț – APIN Clio;

Prof. Filip
Roxana

- membru în Comisia diriginților, diriginte clasa a X-a D;
- membru în Comisia de Bacalaureat 2018, sesiunea iunie-iulie, profesor

evaluator;
- membru în Comisia de Bacalaureat 2018, sesiunea iunie-iulie, profesor

asistent competențe:
- membru în Asociația Profesorilor de Istorie  Neamț – APIN Clio;

Prof. Spiridon
Diana

- responsabil Catedra Istorie-Geografie;
- membru în Comisia diriginților, diriginte clasa a XI-a L;
- membru în Echipa pedagogică a C.D.I.ului;
- membru în Comisia de Bacalaureat 2018, sesiunea iunie-iulie;
- profesor evaluator Olimpiadă Județeană, martie 2018;
- membru în Asociația Profesorilor de Istorie  Neamț – APIN Clio;

Prof. Andrei - membru în Comisia diriginților, diriginte clasa a X-a E;
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Daniel - membru în Comisia de Bacalaureat 2018, sesiunea iunie-iulie, profesor
asistent competențe:

- responsabilbazămaterialăpentru disciplina Geografie;
- membru înSocietatea de Geografie;

Prof.
Țigănescu
Dana

- membru în Comisia de încheiere a situației școlare și de corigență;
- membru în Comisia de Bacalaureat 2018, sesiunea iunie-iulie, profesor

evaluator;
- membru în Comisia de Bacalaureat 2018, sesiunea iunie-iulie, profesor

asistent competențe:
- membru înSocietatea de Geografie;
- coordonator club fotografic - Grup Lunaris-Geografic CTIC;

Prof.
Munteanu-
Florea Ana-
Maria

- membru în Comisia diriginților, diriginte clasa a XII-a N, clasa a XII-a FR;
- membru a catedrei de Istorie-Geografie;
- membru înSocietatea de Geografie;

2. Activităţile şcolare şi extraşcolare ale catedrei.

Denumire activitate Data Resposnabili/coordonatori
Conferința „România în primul război mondial –
istorie şi geopolitică”, care face parte din proiectul
„Memoria identitară în județul Neamț – cercetare
istorică asupra războiului de întregire”, Piatra
Neamț, Sala „Calistrat Hogaș” a Consiliului
Județean Neamț;

Septembrie
2017

prof. Spiridon Diana
prof. Filip Roxana

Simpozionul „Neamţul în războiul de întregire
națională – memorie şi istorie” , dedicat
profesorilor de istorie și elevilor pasionați de istorie,
volum colectiv, participare cu lucrarea „Batalionul
Vânătorilor de Munte din Târgu Neamţ și Primul
Război Mondial”, autori Anton Georgiana, prof.
Spiridon Diana, Piatra Neamț, Sala „Calistrat
Hogaș” a Consiliului Județean Neamț;

Septembrie
2017

prof. Spiridon Diana

„Holocaustul între comemorare și educație” –Ziua
Naţională de Comemorare a Victimelor
Holocaustului în România, vizionare documentare
tematice, CDI, clasa a XI-a C;

Octombrie
2017

prof. Spiridon Diana
prof. Filip Roxana

Holocaustul – comemorare, Sinagoga evreiască Tg.
Neamț, Liceul „Vasile Conta” Tg. Neamț, grupe
clasa a XII-a C, CTIC;

Octombrie
2017

Prof. Arsintescu Ioan

Ziua Armatei Române Octombrie
2017

Prof. Pașcu Constantin

„Identitate și memorie în județul Neamț. Mărturii
ale istoriei locale și naționale din Primul Război
Mondial” - cercul pedagogic al profesorilor de
istorie, CNSM, comunicare științifică cu
tema„Preoții militari înPrimul Război Mondial”,
elevi clasa a XI-a A;

Noiembrie
2016

prof. Spiridon Diana

„Identitate și memorie în județul Neamț. Mărturii
ale istoriei locale și naționale din Primul Război
Mondial” - cercul pedagogic al profesorilor de
istorie, CNSM, participare;

Noiembrie
2017

Prof. Pașcu Constantin
Prof. Filip Roxana
Prof. Spiridon Diana

ZiuaVânătorilor de Munte (depunere de coroane),
clasa a XI-a A;

Noiembrie
2017

Dir. Prof. Apetrei Gheorghe
Prof. Spiridon Diana
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Prof. BuzdeaGheorghiță
,,Personalităţile domnitorului Alexandru Ioan
Cuza şi ale regelui Ferdinand în perspectiva
istorică a realizării României Mari”– masă
rotundă, CDI, clasa a XII-a J;

Ianuarie
2018

Prof. Pașcu Constantin

„24 ianuarie 1859 – Lecția de istorie a
României”– expunere istorică, scenetă, clasa a IX-a
C, CDI;

Ianuarie
2018

Prof. Spiridon Diana
Prof. Andruscă Andreea

Concurs fotografie, club fotografic - Grup Lunaris-
Geografic CTIC;

Martie 2018 Prof. Țigănescu Dana
Prof. Munteanu-Florea Ana-
Maria

,,Semnificaţia uniriiBasarabiei cu România în
contextul războiului pentru reîntregirea
naţională” (masă rotundă)

Martie 2018 Prof. Pașcu Constantin

Proiect educational „Femeia în oglindă”, parteneriat
cu CCD Neamț

Martie 2018 Prof. Țigănescu Dana
Prof. Spiridon Diana

Cerc de ,,Istorie recentă - ,,Anticomunism si
represiune politica 1945-1989” ;

Septembrie
2017 - Iunie
2018

Prof. Arsintescu Ioan

Excursie tematică Mai 2018 Prof. Andrei Daniel
Valorificarea cunoștințelor geografice din teren –
zona Neamț

Mai 2018 Prof. Andrei Daniel

Ateliere creative de arheologie – clasa a V-a,
parteneriat cu MIETN;

Aprilie
2018

Prof. Spiridon Diana
Muzeograf dr. Diaconu Vasile

„România Mare în ochii tuturor” (sesiune de
comunicări științifice interdisciplinare – Istorie,
Religie, Biologie, Lb.și literatura română)

Mai 2018 Prof. Țigănescu Dana
Prof. Spiridon Diana

,,Semnificaţia cuceririi independenţei în contextul
rezolvării probleme inaţionale şi a împlinirii
dezideratului desăvârşirii unificării naţionale”
(expunereşi expoziţie de carte)

Mai 2018 Prof. Pașcu Constantin
Prof. Arsintescu Ioan

„Tineri pentru un secol de istorie națională”
(colocviu științific) – clasa a XI-a D;

Mai 2018 Prof. Spiridon Diana
Muzeograf dr. Diaconu Vasile

3. Activitatea de perfecţionare, metodica, științifică în anul şcolar 2017-2018 (cursuri, alte
formări/ membru catedră).

Cadru didactic Cursul urmat
Perioada

desfășurării
cursului

Furnizorul de
formare

Număr
ore/

credite/
curs

Forma de
finalizare

(adeverință,
certificat,
diplomă)

Prof. Andrei
Daniel

Facultatea de Științe
ale Mișcării
Sportului și
Sănătății

2016-2019 Universitatea
„Vasile
Alecsandri”
Bacău

- -

Prof.
ArsintescuIoa
n

Metode si tehnici de
lucru pentru copiii
cu CES

Noiembrie
2017

CCD Neamț - diplomă

Prof.
Munteanu-
Florea Ana-
Maria

Managementul
performanței  în
instituții

Noiembrie
2017-

Noiembrie
2018

CCD Neamț În curs
de

finalizare

Prof. Spiridon
Diana

Managementul
performanței  în

Noiembrie
2017–

CCD Neamț În curs
de
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instituții Noiembrie20
18

finalizare

4.Performanţe / rezultate deosebite ale elevilor.

Nume si
prenume

elev

Clasa Disciplina/
specializarea

Concursul la care
a participat Nivel Rezultatul Îndrumător /

îndrumători

Apetrei
Lucian V Geografie C.N. „Ioniță Ichim”

județean Mențiune Prof. Andrei
Daniel

Matei V Geografie
Terra Interjude

țean Premiul III Prof. Andrei
Daniel

CiocoiuSim
ona, XII Istorie

Simpozionul
regional cu
participare
internatională
Anticomunism si
represiune
comunista,1945-
1989

regional Diplomă?!
Prof.

Arsintescu
Ioan

MititeluIon
el

XIII Istorie Simpozionul
regional cu
participare
Internațională
Anticomunism si
represiune
comunista,1945-
1989

regional Diplomă?! Prof.
Arsintescu

Ioan

ManteaMih
aela

XI H Goegrafie Sesiunea de
comunicări
științifice-

județean Mențiune Prof.
Țigănescu

Dana
SorlescuIus

tina
X A Geografie Concursul Judetean

Interdisciplinar
GEOINFOTEH -
CAEJ 2018

- Premiul III Prof.
Munteanu-
Florea Ana-

Maria
Tanase
Denis

X A Geografie Concursul Judetean
Interdisciplinar
GEOINFOTEH -
CAEJ 2018

- Mențiune Prof.
Munteanu-
Florea Ana-

Maria
Movilă

Gheorghe
Cristinel

VII Istorie Concursul Național
„Memoria

Holocaustului”

național diplomăspe
cială

Prof. Spiridon
Diana

Movilă
Gheorghe
Cristinel

VII Istorie Concursul Na ional
„Memoria

Holocaustului”

județean Premiul I Prof. Spiridon
Diana

GhibaȘtefa
nia

VII Istorie Concursul Na ional
„Memoria

Holocaustului”

județean Premiul III Prof. Spiridon
Diana

Alui Ion
Otilia

VII Istorie Concursul Național
„Memoria

Holocaustului”

județean Mențiune Prof. Spiridon
Diana

Movilă
Diana

VII Istorie Concursul Național
„Memoria

județean Mențiune Prof. Spiridon
Diana
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5.Contribuţii ale membrilor catedrei la promovarea imaginii școlii.

- Membrii catedrei au participat la Târgul Educațional de Promovare ofertei școlare pentru
2018-2019, aprilie 2018;

- Membrii catedrei au contribuit la promovarea imaginii școlii în comunitate prin rezultatele
elevilor la concursurile școlare de specialitate;

- Membrii catedrei s-au implicat în acțiunile desfășurate de comunitatea locală prin
participarea la acțiunile de comemorare a eroilor neamului prin depuneri de coroane cu flori
din partea CTIC, (3 noiembrie- ZiuaVânătorilor de Munte, 1 decembrie- Ziua Națională a
României);

Holocaustului”

Iftime Ana
Maria

XI A Istorie Sesiunea de
referateșicomunicăr

iștiințifice,

județean Premiul III Prof. Spiridon
Diana

Apostol
Viorica

XI A Istorie Sesiunea de
referate și

comunicări
științifice,

județean Mențiune Prof. Spiridon
Diana

Popa
Andrei,

Iftime Ana
Maria,

Apostol
Viorica

XI A Istorie Concursul Școlar
Național
„Exploratori ai
patrimoniului
istoric, Sibiu,
Ediția a II-a,
decembrie 2017-
iunie 2018

național Premiul III Prof. Spiridon
Diana

Gavriloae
Casiana,

Nistoroaia
Casiana,
Apopei
Denisa

X A Istorie Concursul Școlar
Național
„Exploratori ai
patrimoniului
istoric, Sibiu,
Ediția a II-
a,decembrie 2017-
iunie 2018

național Mențiune Prof. Spiridon
Diana

Coșofreț
Octavian,

Radu
Vasiliu,
Timofte

Constantin

VIII Istorie Concursul Școlar
Național
„Exploratori ai
patrimoniului
istoric, Sibiu,
Ediția a II-a,
decembrie 2017-
iunie 2018

național Mențiune Prof. Spiridon
Diana

Mihăilă
Tudor,
Bodron

Ecaterina,
Zamă

Adrian

X A Istorie Concursul Școlar
Național
„Exploratori ai
patrimoniului
istoric, Sibiu,
Ediția a II-
a,decembrie 2017-
iunie 2018

național Mențiune Prof. Spiridon
Diana
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7. Puncte tari şi puncte slabe în activitatea catedrei în anul şcolar 2017-2018.

Puncte tari Puncte slabe
- formare profesională de foarte bună calitate a

cadrelor didactice;
- mobilizarea  greoaie  a  membrilor  catedrei

în organizarea unor  activități didactice;
-comunicare continuă şi eficientă între membrii
catedrei,
- existenţa relaţiilor interpesonalefavorabile;
întrunirea membrilor în cadrul unui  FOCUS GRUP
lunar;

- lipsa unui spațiu adecvat al catedrei
(pentru a depozita toată baza materială a
catedrei – imprimantă, atlase, suport hărți,
ecran video-proiector);

- implicarea, coordonarea și participarea la
concursuri şcolare şi olimpiade;

- fondurile insuficiente pentru desfăşurarea
activităţilor educative şcolare şi
extraşcolare; imposibilitatea financiară de-a
îmbunătăţi baza materială şi  de-a
confecţiona material  didactic necesar;

- îmbunătățirea bazei materiale, s-a încercat o
valorificare cat mai eficientă în cadrul
procesului instructiv educativ a materialelor
bibliografice existente în cabinet și în biblioteca
școlii (colecție de atlase geografice și istorice,
dicționare, fișe de lucru, lucrări de specialitate
etc.)

- existența Clubului de Istorie „Plăieşii Cetăţii”,
blog al clubului de istorie pentru promovarea
activităților și  a  rezultateloracestuia,
http://clubuldeistorieplaiesiicetatii.blogspot.com/
, coord. Prof. Spiridon Diana;

- înființarea unui club fotografic -GrupLunaris-
Geografic CTIC,
https://www.facebook.com/groups/19960219273
07647/, 117 membri, coord. Prof. Țigănescu
Dana;

- realizarea integral a atribuțiilor din fișa postului
sau cele desemnate pentru fiecare membru al
catedrei (sarcini de serviciu, punctualitatea la
ore, semnarea periodic a condicii, întrunirea de
rapoarte);

4.4.2. CATEDRA DE RELIGIE

Numărtotal
de cadre didactice Calificate Necalificate Titulare Suplinitoare

5 5 - 4 1

Numărtotal
de cadre didactice

calificate
Cugr. I Cugr. II Cudef. Debutante Doctorat

2 1 2 - -

Numărtotal
de cadre didactice
înscrisela grade

Lagr. I La gr. II Ladef. Debutanţi
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- - - -

1. Responsabilităţile membrilor la nivelul scolii, la nivel judeţean sau naţional.

Nume și prenume Atribuții
1. Baciu Mihai Gabriel Coordonare activitati scolare si extrascolare

Elaborarea planului managerial,a planului de activitati si raportului de
catedra

2. Gheorghita Doinita Selectarea elevilor capabili de performanta

3. Asaftei Bogdan Coordonarea activitatilor scolare si extrascolare

4. Daraban Gheorghita Coordonarea activitatilor scolare si extrascolare

5. Cojoc Maria Profesor Educatie Tehnologica

2. Activităţile şcolare şi extraşcolare ale catedrei.

Denumire activitate Data Responsabili/coordonat
ori

Colinde Nasterea Domnului
Sfintirea Capelei Colegiului 9 .09.2017

3. Activitatea de perfecţionare, metodica, științifică în anul şcolar 2017-2018 (cursuri, alte
formări/ membru catedră).

Cadru didactic Cursul urmat
Perioada

desfășurării
cursului

Furnizorul de
formare Număr ore/

credite/ curs

Forma de
finalizare

(adeverință,
certificat,
diplomă)

Asaftei
Bogdan

Dialog social si
leadership

educational

15

4. Performanţe / rezultate deosebite ale elevilor.

5. Contribuţii ale membrilor catedrei la promovarea imaginii școlii.
-

6. Puncte tari şi puncte slabe în activitatea catedrei în anul şcolar 2017-2018.

Puncte tari Puncte slabe
Colaborare si comunicare in cadrul catedrei Dotarea la nivel de catedra

Nume si
prenume

elev

Clasa
(din anul
care se
încheie)

Disciplina/
specializarea

Concursul la
care a

participat

Nivel (local,
județean,

interjudețean,
regional, național)

Rezultatul Îndrumător /
îndrumători
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4.5. Analiza calităţii în educaţie la Aria curriculară SERVICII

4.5.1. CATEDRA DE  CONTABILITATE

Componenţa catedrei: (nume și prenume)
Apetrei Elena
Tanasa Iulia
Pricopie Maria
Lates Gabriela
Petrariu Ramona Simona
Nechita Alexandra
Neculau Ana Maria

Numărtotal
de cadre didactice Calificate Necalificate Titulare Suplinitoare

6.5 6.5 0 4,5 2

Numărtotal
de cadre didactice

calificate
Cugr. I Cugr. II Cudef. Debutante Doctorat

6,5 3 1 1 2 0

Numărtotal
de cadre didactice
înscrisela grade

Lagr. I La gr. II Ladef. Debutanţi

1 0 1 0 2

1. Responsabilităţile membrilor la nivelul scolii, la nivel judeţean sau naţional.

Profesor Responsabilități
Apetrei Elena  responsabil catedră;

 responsabilă cu organizarea activităţilor de catedră ;
 coordonează si îndrumă activitatea didactica a membrilor catedrei ;
 responsabil cu informatizarea activităţilor catedrei ;

Tanasa Iulia  membru ;
 responsabilă cu organizarea desfăşurarea si elaborarea de subiecte pentru

olimpiade şi concursuri şcolare ;
 responsabilă cu  elaborarea testelor iniţiale;
 responsabil cu cecurile pedagogice;

Pricopie Agapie
Mariana

 membru ;
 responsabila cu difuzarea materialelor didactice
 responsabila cu instruirea practica

Petrariu Simona
Ramona

 membru ;
 responsabilă cu realizarea de activităţi extraşcolare
 responsabilă cu realizarea de articole si difuzarea revistei scolii;

Nechita
Alexandra

 membru ;
 responsabilă cu realizarea de activităţi extraşcolare

Neculau Ana
Maria

 membru ;
 responsabilă cu organizarea instruirii practice

2. Activităţile şcolare şi extraşcolare ale catedrei.
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Activitatea Data Responsabil
„Influienţa reclamelor asupra adolescenţilor”

 Dezbatere;
 Sesiune de prezentări PPT.

29 septembrie
2017

Apetrei Elena
Tănasă Iulia

„Ziua mondială a educaţiei”
 Educaţia pentru natură– vizionare de

documentare privind minunile naturii.
 Educaţia pentru sănătate– „Alimentaţia

sănătoasă – premisă a sănătăţii fizice şi
mentale a adolescentului”:
 Întâlnire cu medicul şcolii,
 Realizarea de mape tematice (lista E-

urilor periculoase pentru organism,
piramida alimentelor sănătoase)

9 octombrie
2017

Apetrei Elena
Tănasă Iulia
Pricopie Agapie
Mariana
Petrariu Simona
Ramona

Întâlnire tematică „Tineret în acţiune” – dezbateri
privind realizarea de proiecte finanţate din fondurile
Uniunii Europene.

17, 18
octombrie
2017

Pricopie Agapie
Mariana
Petrariu Simona
Ramona

„ Lumea noastră depinde de noi!”- saptamana
educatiei globale:

Activităţi informative şi culturale (materiale de
promovare, mape, eseuri, portofolii ale
elevilor, tablouri)

18-26
noiembrie
2017

Apetrei Elena
Tănasă Iulia
Neculau Ana Maria
Petrariu Simona
Ramona

„Ziua internaţională a toleranţei”-
Cine sunt eu? Cine sunt ceilalţi?

17  noiembrie
2017

Tănasă Iulia

„Ziua economistului în România”
Prezentare de referate cu tema „Importanţa
ştiinţelor economice şi rolul lor în educaţie”

24 noiembrie
2017

Apetrei Elena
Tănasă Iulia
Pricopie Agapie
Mariana
Petrariu Simona
Ramona

„Ziua naţională a României”:
Prezentări PPT cu tema „Suntem mândri că
suntem români”

4decembrie
2017

Apetrei Elena
Tănasă Iulia
Pricopie Agapie
Mariana
Petrariu Simona
Ramona

„Întâlnire cu Moş Nicolae” 5 decembrie
2017

Tănasă Iulia
Pricopie Agapie
Mariana
Nechita Alexandra

„Ziua mondială a drepturilor omului”
Activităţi informative şi culturale (materiale de
promovare, mape, eseuri, portofolii ale
elevilor, tablouri)

18 decembrie
2017

Apetrei Elena
Petrariu Simona
Ramona

„Colindăm în noaptea sfântă a Crăciunului”
Vizită la spitalul de copii din localitate
Program de colinde

21  decembrie
2017

Apetrei Elena
Tănasă Iulia

Târgul Firmelor de exerciţiu
Participarea la concursul cu tema „Start you”

15 ianuarie
2018

Apetrei Elena
Tănasă Iulia

„Ziua Unirii Principatelor Române” 23  ianuarie Pricopie Agapie
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Sesiune de referate 2018 Mariana
Petrariu Simona
Ramona

„Cum alegem cardul potrivit”
Dezbateri;
Vizită la agenţia din Tg. Neamţ a băncii BRD
Group Societe Generale.

februarie  2018 Apetrei  Elena
Tănasă Iulia

„Ziua mondială a drepturilor consumatorului”
Sesiune de referate cu tema „Banii noştri ,
drepturile noastre: militează pentru o alegere
reală în domeniul bunurilor şi serviciilor”

Momentul micului economist.

5 martie 2018 Tănasă Iulia
Petrariu Simona
Ramona

„Ziua mondială a femeii”
Realizarea de mărţisoare hand made

9 martie 2018 Apetrei  Elena
Tănasă Iulia
Petrariu Simona
Ramona

„Pas cu pas spre o viaţă activă”
Aplicarea de chestionare elevilor din clasele
terminale cu privire la orientarea carierei;

Dezbatere.

02-03 aprilie
2018

Apetrei  Elena
Tănasă Iulia

„Ziua mondială a sănătăţii”
Prezentări PPT cu tema „Mens sana în corpore
sana!”şi ”Să creştem sănătoşi! „

vizionare de filme documentare.

16 aprilie 2018 Pricopie Agapie
Mariana
Neculau Ana Maria

„Ziua internaţională a muncii”
 Întâlniri cu foşti elevi integraţi pe piaţa

muncii;
Dezbateri (invitat un reprezentant al AJOFM

Neamţ )

4 mai 2018 Apetrei  Elena
Tănasă Iulia

„Ziua Europei”
 Activităţi informative şi culturale (materiale

de promovare, mape, eseuri, portofolii ale
elevilor, tablouri)

Colaborare cu membrii catedrei de Turism şi
alimentaţie publică.

11 mai 2018 Tănasă Iulia
Pricopie Agapie
Mariana
Nechita Alexandra

„Ziua internaţională a copilului”
vizionare de filme .

1 iunie 2018 Nechita Alexandra
Tănasă Iulia

„Ziua mondială a mediului”
Drumeţie

10 iunie 2018 Apetrei Elena
Tănasă Iulia
Neculau Ana Maria

3. Activitatea de perfecţionare, metodica, științifică în anul şcolar 2017-2018 (cursuri, alte
formări/ membru catedră).

Cadru didactic Cursul urmat
Perioada

desfășurării
cursului

Furnizorul de
formare Număr ore/

credite/ curs

Forma de
finalizare

(adeverință,
certificat,
diplomă)
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4. Performanţe / rezultate deosebite ale elevilor.

5.Contribuţii ale membrilor catedrei la promovarea imaginii școlii.
-

6.Puncte tari şi puncte slabe în activitatea catedrei în anul şcolar 2017-2018.

Puncte tari Puncte slabe
 Studierea legislaţiei şcolare, a programelor şcolare şi a

curriculelor
 Organizarea activităţilor metodice la nivelul catedrelor,

fixarea responsabilităţilor individuale şi planificarea
activităţilor pe anul şcolar 2017-2018 (elaborarea planului
operaţional la nivel de catedră).

 Realizarea în cadrul  catedrei a planificărilor calendaristice
la termenele stabilite şi proiectarea unităţilor de învăţare.

 Consilierea eficientă, metodică şi de specialitate, a
cadrelor didactice debutante realizată de către şeful
catedrei şi comisiei metodice.

 Realizarea  instrumentelor de evaluare şi notare (fişe de
evaluare, lucrări, referate, teste de verificare, miniproiecte,
lucrări practice la instruirea practică, caiete/fişe de
evaluare pe fiecare modul)

 Aplicarea, centralizarea si interpretarea testelor predictive,
a testelor de evaluare sumativă, de progres şi finale la
fiecare disciplină în cadrul comisiei metodice

 Realizarea şi aplicarea programelor remediale pentru
elevii care întâmpină dificultăţi în dobândirea abilităţilor
practice.

 Prelucrarea regulamentului şcolar, a regulamentelor de
ordine interioară pentru elevi şi cadre didactice şi a
normelor de protecţie a muncii în laboratoarele de
specialitate

 Înființarea firmelor de exercițiu la nivelul claselor a XI-a,
profil Servicii.

 Lipsa unui laborator
pentru desfășurarea
activităților în cadrul
firmelor de exercițiu
înființate la
specializările Tehnician
în administratie
Tehnician în activitati
economice.

 Baza tehnico materială
din laboratorul de
contabilitate este
insuficienta si depășită
moral

 Dezinteresul din ce in
ce mai pregnant al
elevilor

 Aprofundarea relativă a
materiei acasă de către
elevi datorită lipsei
echipamentelor de lucru

 Monitorizarea
activităţilor instructiv-
educative a surprins
uneori formalism,
rutină, rigiditate în
structura secvenţelor,

Nume si
prenume

elev

Clasa
(din anul
care se
încheie)

Disciplina/
specializarea

Concursul
la care a
participat

Nivel Rezultatul Îndrumător /
îndrumători

Croitoru
Iulia Sorana IX B Discipline

economice

Olimpiada
interdiscipli
nara
Tehnologii

Local Locul II

Apetrei Elena
Vantu Raluca
Necula Ana
Maria

Vicol Ana
Maria IX B Discipline

economice

Olimpiada
interdiscipli
nara
Tehnologii

Local Locul I

Apetrei Elena
Vantu Raluca
Necula Ana
Maria

Vicol Ana
Maria IX B Discipline

economice

Olimpiada
interdiscipli
nara
Tehnologii

Faza
judeteana Mentiune

Apetrei Elena
Vantu Raluca
Necula Ana
Maria
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Puncte tari Puncte slabe
 Parcurgerea ritmică a materiei, cu reglarea procesului de la

o unitate de învăţare la alta.
 Selectarea elevilor în vederea participării la concursuri

şcolare  şi demararea pregatirii acestora
 Selectarea elevilor în vederea participării la olimpiada

interdisciplinară tehnologii (faza pe şcoală) şi pregătirea
acestora

 Creşterea interesului elevilor de clasa a XII-a pentru
obţinerea diplomelor de certificare a competenţelor
profesionale, pentru realizarea de proiecte prezentate la
ore sau la sesiunile de comunicări.

 Demararea activităţilor de pregătire a elevilor şi
îndrumătorilor în vederea susţinerii examenelor de
certificare a competenţelor profesionale  nivel 4.

 Infiintarea a 2 firme de exercitiu
 Realizarea proiectelor de dotare de fiecare cadru didactic

pentru laboratorul de specialitate în vederea stabilirii
priorităţilor privind achiziţiile de aparatură şi materiale
didactice.

 Există preocuparea pentru adaptarea formelor şi tipurilor
de activitate în funcţie de obiective, conţinuturi şi nevoile
elevilor

 Desfăşurarea orelor de laborator şi instruire practică în
laboratoarele de specialitate

 Se folosesc resursele umane, materiale, procedurale si
temporale dar şi mijloace moderne de învăţământ (fişe de
activitate, calculatorul, videoproiectorul)

 Cei mai mulţi elevi deţin cunoştinţe si abilitaţi practice
compatibile cu standardele de pregătire profesională şi
cele de performanţă, fiind capabili să folosească eficient
cunoştinţele acumulate şi progresând corespunzător

 Realizarea (inter)asistenţelor în vederea optimizării
procesului instructiv-educativsolicitările conducerii
unităţii şcolare şi ale colegilor de la alte catedre

sarcinile de lucru
propuse spre rezolvare
elevilor nefiind atent
selectate

 Modalităţile de
evaluare ale elevilor
sunt uneori defectuos
aplicate, neexistând un
feed-back imediat.

 Insuficienta motivare a
elevilor în vederea
participării la
concursurile si
olimpiadele de profil

 Unele ore de laborator
sunt axate pe însuşirea
de noi cunoştinţe şi
abordarea de
conţinuturi teoretice şi
nu practice.

 Mijloacele moderne de
predare-evaluare nu
sunt folosite la
capacitate maximă

 Nu toţi elevii sunt
antrenaţi în demersul
didactic.

4.5.2. CATEDRA DE TURISM ŞI ALIMENTAŢIE

Componenţa catedrei: (nume și prenume)
Vîntu Raluca
Niculescu Oglinzanu Coca Eugenia
Olariu Mihaela
Tobosaru Cristina
Aciocârlănoaiei Geta

Numărtotal
de cadre didactice Calificate Necalificate Titulare Suplinitoare

5 5 - 4 1

Numărtotal
de cadre didactice

calificate
Cugr. I Cugr. II Cudef. Debutante Doctorat

5 2 2 1 - -
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Numărtotal
de cadre didactice
înscrisela grade

Lagr. I La gr. II Ladef. Debutanţi

3 2 1 - -

1. Responsabilităţile membrilor la nivelul scolii, la nivel judeţean sau naţional.

Profesor Atribuții
Vîntu
Raluca

 responsabil catedră
 organizarea, desfăşurarea şi elaborarea de subiecte pentru olimpiade şi

concursuri şcolare;
 coordonarea firmelor de exerciţiu;
 coordonarea Simpozionului Arta de a fi gazdă

 selectarea elevilor de la clasa a XI-a, a XII-a capabili de performanţă, în vederea
participării la olimpiade şi concursuri şcolare şi la alte activităţi extraşcolare

 îndrumare  lucrări de certificare a competenţelor profesionale de nivel IV
 coordonarea activităţilor şcolare şi extraşcolare

Niculescu
Eugenia

 membru
 responsabil arie curriculară Tehnologii - Servicii

 organizarea activităţilor de catedră;
 organizarea, desfăşurarea şi elaborarea de subiecte pentru olimpiade şi

concursuri şcolare;
 coordonarea firmelor de exerciţiu;
 coordonarea şi îndrumarea activităţii didactice a membrilor catedrei;
 coordonarea  Simpozionului Arta de a fi gazdă

 selectarea elevilor de la clasa a XI-a, a XII-a  capabili de performanţă, în vederea
participării la olimpiade şi concursuri şcolare şi la alte activităţi extraşcolare

 îndrumare lucrări de certificare a competenţelor profesionale de nivel IV
 evaluator în comisia de certificare a competenţelor profesionale de nivel IV
 organizarea olimpiadei de Tehnologii –Servicii  faza locală, județeană

coordonarea activităţilor şcolare şi extraşcolare
Olariu
Mihaela

 membru
 elaborarea şi aplicarea activităţilor de învăţare moderne
 coordonarea firmelor de exerciţiu
 coordonarea Simpozionului Arta de a fi gazdă

 propune subiecte pentru olimpiade şi concursuri şcolare;
 selectarea elevilor de la clasa a X-a, a XI-a capabili de performanţă, în vederea

participării la concursuri şcolare şi la alte activităţi extraşcolare
 îndrumare lucrări de certificare a competenţelor profesionale de nivel IV
 evaluator în comisia de certificare a competenţelor profesionale de nivel IV
 organizarea olimpiadei de Tehnologii –Servicii  faza locală
coordonarea activităţilor şcolare şi extraşcolare

Toboșaru
Cristina

 membru
 organizarea laboratorului de alimentaţie publică
 organizarea de expoziţii culinare în cadrul activităţilor de la nivelul catedrei
 organizarea Simpozionului Arta de a fi gazdă

 selectarea elevilor de la clasa a XI-a capabili de performanţă, în vederea
participării la concursuri şcolare şi la alte activităţi extraşcolare

coordonarea activităţilor şcolare şi extraşcolare
Aciocîrlăno
aei Geta

 membru
 organizarea laboratorului de alimentaţie publică
 organizarea de  expoziţii culinare în cadrul activităţilor de la nivelul catedrei
 organizarea Simpozionului Arta de a fi gazdă
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selectarea elevilor de la clasa a XII-a capabili de performanţă, în vederea
participării la concursuri şcolare şi la alte activităţi extraşcolare

2. Activităţile şcolare şi extraşcolare ale catedrei.

Denumire activitate Data Responsabili/coordonatori

Ziua mondială a alimentației
Expoziție gastronomică

16 octombrie 2017 Toboșaru Cristina
Aciocîrlănoaei Geta

Proiect Eramsus+ „Learning to undertake” 16-20 oct. 2017 Niculescu Eugenia
Vîntu Raluca

Prezentare concept firmă de exercițiu de către
elevii claselor a XII-a

14 noiembrie 2017 Niculescu Eugenia
Olariu Mihaela

Preparate culinare specifice sărbătorilor de
iarnă

20 decembrie 2017 Toboșaru Cristina
Aciocîrlănoaei Geta

Agenția de turism între teorie și practică,
prezentare în colaborare cu Biroul de Turism
Tîrgu-Neamț

23 ianuarie 2018 Niculescu Eugenia
Olariu Mihaela
Toboșaru Cristina

Participare mobilitate proiect Eramsus+
„Learning to undertake”, Santarem, Portugalia

29 ian – 2 feb. 2018 Niculescu Eugenia

Olimpiada la disciplinele din aria curriculară
Tehnologii, etapa locală

15 februarie 2018 Niculescu Eugenia
Olariu Mihaela
Toboșaru Cristina

Competiția Bussines Plan, faza locală februarie 2018 Niculescu Eugenia
Olariu Mihaela
Toboșaru Cristina

Olimpiada la disciplinele din aria curriculară
Tehnologii, etapa județeană

24 feb.- 2martie
2018

Niculescu Eugenia

Competiția Business Plan, faza județeană martie 2018 Olariu Mihaela
Ziua mondială a sănătății aprilie 2018 Toboșaru Cristina

Aciocîrlănoaei Geta
Cerc pedagogic Schimb de bune practiciîn
realizarea pregătirii practice a elevilor

aprilie 2018 Niculescu Eugenia
Olariu Mihaela
Toboșaru Cristina
Aciocîrlănoaei Geta

Simpozionul local „Arta de a fi gazdă” 30 mai 2018 Niculescu Eugenia
Olariu Mihaela
Toboșaru Cristina
Aciocîrlănoaei Geta

Ziua mondială a mediului - „Think.Eat.Save”–
„Gândeşte. Mănâncă. Salvează – Consumă
raţional!”

iunie 2018 Niculescu Eugenia
Olariu Mihaela
Toboșaru Cristina
Aciocîrlănoaei Geta

Zilele Cetății Neamț iulie 2018 Niculescu Eugenia
Olariu Mihaela
Toboșaru Cristina
Aciocîrlănoaei Geta

3. Activitatea de perfecţionare, metodica, științifică în anul şcolar 2017-2018 (cursuri, alte
formări/ membru catedră).
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Cadru
didactic

Cursul urmat Perioada
desfășurării

cursului

Furnizorul de
formare Număr ore/

credite/ curs

Forma de
finalizare

(adeverință,
certificat,
diplomă)

Niculescu
Eugenia

Mentor 21.09.-
10.10.2017

Start 2
Perform SRL

120 ore Certificat

Competențe
comune –

Comunicare în
limba engleză

iulie-
octombrie

2017
Asociația

ProEuro-Cons 150 ore Certificat

„Educational
Management and the
latest innovations in

smart education”

1 – 2 dec.
2017

SIAM in
colaborare cu
Olimp NET,

Viena, Austria
6 ore Certificat

Conferința
Europeană „Teach

for Future”

22.11.2018 ADR Nord-Est,
Centrul

Regional de
Studii Nord-Est

6 ore Diplomă

Conferința
internațională

Critical and creative
thinking in

Erasmus+Project

26.03.2018

Asociația
pentru Educație

și Formare,
Bacău

4 ore Diplomă

Conferința – Cum
obții performanță -

despre minte și
dezvoltare personală

05.06.2018
Soc. Ratiu
Leading
Sistems

5 credite Adeverință

Olariu
Mihaela

Conferința – Cum
obții performanță -

despre minte și
dezvoltare personală

05.06.2018
Soc. Ratiu
Leading
Sistems

5 credite Adeverință

Toboșaru
Cristina

Proiect educational
interdisciplinar

„Femeia în oglindă”

Martie
2018

CCD  Neamț

Stagiu de formare
pentru profesorii cu
statut de suplinitor

Mai-iunie
2018

CCD Neamț

4. Performanţe / rezultate deosebite ale elevilor.

Nume si prenume
elev/firma de

exercițiu

Clasa
(din
anul

care se
încheie)

Disciplina/
specializarea

Concursul la
care a participat

Nivel (local,
județean,

interjudețean
, regional,
național)

Rezultatul Îndrumător /
îndrumători

Bracon Irina Elena XI E Turism și Olimpiada local premiul Niculescu
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alimentație interdisciplinară
Tehnologii -
Servicii

III Eugenia
Olariu Mihaela
Toboșaru
Cristina

Cojocaru Diana

XI E

Turism și
alimentație

Olimpiada
interdisciplinară
Tehnologii -
Servicii

local
premiul I

Niculescu
Eugenia
Olariu Mihaela
Toboșaru
Cristina

Sărmășanu Anca

XI E

Turism și
alimentație

Olimpiada
interdisciplinară
Tehnologii -
Servicii

local
premiul
III

Niculescu
Eugenia
Olariu Mihaela
Toboșaru
Cristina

Vrînceanu
Andreea

XI E
Turism și
alimentație

Olimpiada
interdisciplinară
Tehnologii -
Servicii

local
premiul
II

Niculescu
Eugenia
Olariu Mihaela
Toboșaru
Cristina

Bracon Irina Elena XI E Turism și
alimentație

Olimpiada
interdisciplinară
Tehnologii -
Servicii

județeană mențiune

Niculescu
Eugenia
Olariu Mihaela
Toboșaru
Cristina

Holiday Land XI D Turism și
alimentație

Business Plan locală Premiul I Olariu Mihaela

Expert Art XI E Turism și
alimentație

Business Plan locală Premiul
II

Niculescu
Eugenia

Macarei
Petronica, Bracon
Irina, Filip
Rebeca

XI E Turism și
alimentație

Simpozionul
„Arta de a fi
gazdă”

locală Premiul I Toboșaru
Cristina
Olariu Mihaela
Niculescu
Eugenia

Nistor Rebeca,
Ungureanu
Florentina,
Nemțanu
Loredana

XI E Turism și
alimentație

Simpozionul
„Arta de a fi
gazdă”

locală Premiul
II

Niculescu
Eugenia

Marcu Andreea,
Vrînceanu
Andreea,
Trofin Maria

XI E Turism și
alimentație

Simpozionul
„Arta de a fi
gazdă”

locală Premiul I Toboșaru
Cristina
Olariu Mihaela
Niculescu
Eugenia

Iftimia Diana,
Ungureanu
Maria, Ursu
Emanuela

XI D Turism și
alimentație

Simpozionul
„Arta de a fi
gazdă”

locală Premiul I Olariu Mihaela

Apostol Gabriela,
Asaftei Miruna,
Butnariu Andrei,
Popescu Andreea,
Păstrăvanu
Andreea

X E Turism și
alimentație

Simpozionul
„Arta de a fi
gazdă”

locală Premiul I Aciocîrlănoaei
Geta
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5. Contribuţii ale membrilor catedrei la promovarea imaginii școlii.
 Realizarea Simpozionului „Arta de a fi gazdă”
 Membrii în cadrul proiectului Erasmus+„Learning to undertake”
 Premiile obținute la concursuri, olimpiade
 Parteneriate cu agenții economici locali
 Membrii catedrei au participat la târgul de oferta educaţională organizat la Colegiul

Naţional „Ştefan cel Mare”

6. Puncte tari şi puncte slabe în activitatea catedrei în anul şcolar 2017-2018.

Puncte tari Puncte slabe
Profesori calificaţi preocupaţi în permanenţă de

perfecţionarea continuă
Organizarea Simpozionului „Arta de a fi gazdă”
 Parteneriate educaționale
Creşterea interesului elevilor de clasa a XII-a pentru

obţinerea diplomelor de certificare a competenţelor
profesionale

 Rezultatele obținute la concursuri și olimpiadă
Parteneriat educaţional cu Universitatea „Al. I. Cuza”

Iași
 Înființarea a 2 firme de exercițiu
Organizarea activităţii expoziție  alimentară de toamnă
Participarea membrilor catedrei și a elevilor la

activitățile de profil desfășurate cu ocazi a Zilelor Cetății
Neamț, Zilele orașului Tîrgu-Neamț

Există preocuparea pentru adaptarea formelor şi tipurilor
de activitate în funcţie de obiective, conţinuturi şi
nevoile elevilor

Număr insuficient de calculatoare
în laboratorul de contabilitate.

Schimbările frecvente ce apar în
structura modulelor cuprinse în
Planul de învăţământ

Slaba dotare cu utilaje a
laboratorului de alimentație

Lipsa unui laborator pentru
desfășurarea activităților în cadrul
firmelor de exercițiu înființate la
specializările Tehnician în turism,
Tehnician în gastronomie

4.6. Analiza calităţii în educaţie la Aria curriculară RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA
MEDIULUI

4.6.1. CATEDRA DE AGRICULTURA-SILVICULTURĂ

Componenţa catedrei: (nume și prenume)
Iftime Brândușa Ionela
Roșu Petruță
Roșu Irinuca
Roșu Maria
Manolache Vasile
Vîrticosu Paul
Bărcăoanu Mărioara

Numărtotal
de cadre didactice Calificate Necalificate Titulare Suplinitoare

Nistor Viviana,
Băboi Raluca,
Ciocîrlan
Sebastian

X F Turism și
alimentație

Simpozionul
„Arta de a fi
gazdă”

locală Premiul I Aciocîrlănoaei
Geta



71

7 7 - 6 1

Numărtotal
de cadre didactice

calificate
Cugr. I Cugr. II Cudef. Debutante Doctorat

7 4 1 2 - -

Numărtotal
de cadre didactice
înscrisela grade

Lagr. I La gr. II Ladef. Debutanţi

1 - 1 - -

1. Responsabilităţile membrilor la nivelul scolii, la nivel judeţean sau naţional.

Nume și prenume Atribuții
1. IFTIME
BRÂNDUȘA
IONELA

 facilitează comunicarea colegială în cadrul comisiei metodice;
 coordonează activitatea de evaluare;
 facilitează schimbul de experienţă;
 elaborează documentele comisiei metodice;
 supervizează planificările calendaristice;
 responsabil reabilitarea și întreținerea cu material didactic a laboratorului de

Agricultură;
 diseminează, în cadrul comisiei, noutăţile în domeniul metodicii și

bibliografia de specialitate - Agricultură;
 parcurge tematica de perfecţionare şi bibliografia aferentă propuse pentru

anul şcolar în curs;
 participă cu referate şi activităţi demonstrative la şedinţele de lucru ale

comisiei metodice;
 elaborează CDL-ul pentru clasa a X-a  pentru domeniul Agricultură, ținând

seama de agenții economici din zonă și de specializ are (clasa a X-a- CDL-„
Recoltarea , uscarea și utilizarea plantelor medicinale” );

 realizează parteneriate cu agenții economici din zonă;
 responsabil cu pregătirea pentru performanță școlară (olimpiade si  concursuri

);
 stabilește tematica pentru întocmirea Lucrărilor de Specialitate în vederea

obținerii Certificatului de Competențe Profesionale;
 îndrumă cadrele didactice debutante;
 aplică planul de îmbunatațire a implementării principiului calității;
 implicare în activități de proiectare a ofertei educaționale la nivelul unității;
 responsabil cu întocmirea fișelor de protecție a muncii pentru orele de

instruire practică și laborator tehnologic pentru domeniul Agricultură;
 responsabil cu funcționarea în condiții optime a solarului și livezii din corpul

B.

2. ROȘU PETRUȚ  responsabil reabilitarea și întreținerea cu material didactic a laboratorului de
Agricultură;

 diseminează, în cadrul comisiei noutăţile în domeniul metodicii și
bibliografia de specialitate - Agricultură;

 parcurge tematica de perfecţionare şi bibliografia aferentă propuse pentru
anul şcolar în curs;

 elaborează CDL-ul pentru clasa a IX-a  pentru domeniul Agricultură, ținând
seama de agenții economici din zonă și de specializare (clasa a IX -a- CDL-„
Apa  resursă naturală” );

 realizează parteneriate cu agenții economici din zonă;
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 responsabil cu pregătirea pentru performanță școlară (olimpiade si
concursuri );

 stabilește tematica pentru întocmirea Lucrărilor de Specialitate în vederea
obținerii Certificatului de Competențe Profesionale;

 îndrumă cadrele didactice debutante;
 aplică planul de îmbunatațire a implementării principiului calității;
 implicare în activități de proiectare a ofertei educaționale la nivelul unității;
 responsabil cu întocmirea fișelor de protecție a muncii pentru orele de

instruire practică și laborator tehnologic pentru domeniul Agricultură .
 responsabil cu funcționarea în condiții optime a parcului de mașini agricole

și lot școlar.

3. ROȘU IRINUCA  elaborează procesele verbale pentru activităţile desfăşurate în cadrul comisiei
metodice;

 responsabil reabilitarea și întreținerea cu material didactic a laboratorului de
Agricultură;

 diseminează, în cadrul comisiei, noutăţile în domeniul metodicii și
bibliografia de specialitate - Agricultura;

 parcurge tematica de perfecţionare şi bibliografia aferentă propuse pentru anul
şcolar în curs;

 realizează parteneriate cu agenții economici din zonă;
 participă cu referate şi activităţi demonstrative la şedinţele de lucru ale

comisiei metodice;
 stabilește tematica pentru întocmirea Lucrărilor de Specialitate în vederea

obținerii Certificatului de Competențe Profesionale;
 îndrumă cadrele didactice debutante;
 aplică planul de îmbunatațire a implementării principiului calității;
 implicare în activități de proiectare a ofertei educaționale la nivelul unității;
 responsabil cu întocmirea fișelor de protecție a muncii pentru orele de

instruire practică și laborator tehnologic pentru domeniul Agricultură;
 responsabil cu funcționarea în condiții optime a solarului și livezii din corpul

B.
4. ROȘU MARIA  responsabil reabilitarea și întreținerea cu material didactic a laboratorului de

Agricultură;
 diseminează, în cadrul comisiei, noutăţile în domeniul metodicii și

bibliografia de specialitate - Agricultura;
 parcurge tematica de perfecţionare şi bibliografia aferentă propuse pentru anul

şcolar în curs;
 realizează parteneriate cu agenții economici din zonă;
 participă cu referate şi activităţi demonstrative la şedinţele de lucru ale

comisiei metodice;
 îndrumă cadrele didactice debutante;
 aplică planul de îmbunatațire a implementării principiului calității;
 implicare în activități de proiectare a ofertei educaționale la nivelul unității;
 responsabil cu întocmirea fișelor de protecție a muncii pentru orele de

instruire practică și laborator tehnologic pentru domeniul Agricultură;
 responsabil cu funcționarea în condiții optime a spațiilor verzi și a livezii din corpul

A
5.MANOLACHE
VASILE

 asigură material didactic divers(lujerar, albume foto, ortofotoplanuri);
 diseminează, în cadrul comisiei, noutăţile în domeniul metodicii și

bibliografia de specialitate - Silvicultură;
 parcurge tematica de perfecţionare şi bibliografia aferentă propuse pentru anul

şcolar în curs;
 participă cu referate şi activităţi demonstrative la şedinţele de lucru ale

comisiei metodice;
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 elaborează CDL-uri pentru clasele: a IX-a si a X-a  la nivel de catedră, pentru
domeniul Silvicultură, ținând seama de agenții economici din zonă și de
specializare (clasa a IX-a- CDL-„ Folosirea fierăstraielor mecanice în
Silvicultură” iar la clasa a X-a-CDL-„Interrelații între factorii ecologici și
pădure”);

 realizează parteneriate cu agenții economici din zonă;
 responsabil cu pregătirea pentru performanță școlară (olimpiade si  concursuri

);
 stabilește tematica pentru întocmirea Lucrărilor de Specialitate în vederea

obținerii Certificatului de Competențe Profesionale;
 îndrumă cadrele didactice debutante;
 aplică planul de îmbunatațire a implementării principiului calității;
 implicare în activități de proiectare a ofertei educaționale la nivelul unității;
 responsabil cu înștiințarea cadrelor didactice cu privire la formarea continuă;
 responsabil cu întocmirea fișelor de protecție a muncii pentru orele de

instruire practică și laborator tehnologic pentru domeniul Silvicultură.
6. VÎRTICOSU
PAUL

 asigură material didactic divers(lujerar, albume foto, ortofotoplanuri);
 diseminează, în cadrul comisiei, noutăţile în domeniul metodicii și

bibliografia de specialitate - Silvicultură;
 parcurge tematica de perfecţionare şi bibliografia aferentă propuse pentru anul

şcolar în curs;
 participă cu referate şi activităţi demonstrative la şedinţele de lucru ale

comisiei metodice;
 responsabil cu pregătirea pentru performanță școlară (olimpiade si  concursuri

);
 stabilește tematica pentru întocmirea Lucrărilor de Specialitate în vederea

obținerii Certificatului de Competențe Profesionale;
 îndrumă cadrele didactice debutante;
 implicare în activități de proiectare a ofertei educaționale la nivelul unității;
 responsabil cu înștiințarea cadrelor didactice cu privire la formarea continuă;
 responsabil cu întocmirea fișelor de protecție a muncii pentru orele de instruire

practică și laborator tehnologic pentru domeniul Silvicultură.
7.BĂRCĂOANU
MĂRIOARA

-

2. Activităţile şcolare şi extraşcolare ale catedrei.

Denumire activitate Data Responsabili/coordonatori
Teatru românesc-Omul care a văzut moartea-
Casa culturii Ion Creangă, clasa a IX-a J

5.10.2017 Prof. Iftime Brândușa Ionela

Vizită de lucru la S.C.AGROMIXT  Timișești-
clasa a XI-a J

5.10.2017 Prof. Roșu Petruț

Cerc pedagogic -vizită la Muzeul apelor,
Fălticeni, jud. Suceava, împreună cu prof. de la
catedra: Protecția mediului
Lecție demonstrativă - prof. Roșu Irinuca

10.11.2017 Prof. Iftime Brândușa Ionela
Prof. Roșu Irinuca
Prof. Roșu Petruț
Prof. Roșu Maria

Ziua națională fără tutun- sesiune de referate
cu elevii clasei a IX-a J

15.11.2017 Prof. Iftime Brândușa Ionela

Semnificația sărbătorilor de iarnă - dezbateri-
elevii clasei a IX-a J

19.12.2017 Prof. Iftime Brândușa Ionela

Excursie extrașcolară Vatra Dornei "Serbările
zăpezii"-2018

08.02.2018 -
10.02.2018

Prof. Manolache  Vasile
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Participare cu clasa a IX-a J la Proiectul :
“Creangă …la el acasă”

16-17.04 2018 Prof. Iftime Brândușa Ionela

Vizionare film românesc : Un bulgare de humă
în laboratorul de agricultură, clasa a IX-a J, clasa a
XI-a B prof.

18. 04. 2018 Prof. Iftime Brândușa Ionela
Prof. Roșu Irinuca

Vizită Stația meteo Tg. Neamț, clasa a IX-a J 19.04.2018 Prof. Iftime Brândușa Ionela

Vizită Cetatea Neamț, clasa a IX-a J 20. 04.2018 Prof. Iftime Brândușa Ionela

« Ziua Europei »- 9 mai
Ziua Mondială a Păsărilor și a Arborilor-10 mai-
dezbateri, sesiune de referate, clasa a IX-a J

9-10. 05.2018 Prof. Iftime Brândușa Ionela

3. Activitatea de perfecţionare, metodica, științifică în anul şcolar 2017-2018 (cursuri, alte
formări/ membru catedră).

Cadru didactic Cursul urmat
Perioada

desfășurării
cursului

Furnizorul de
formare Număr ore/

credite/ curs

Forma de
finalizare

(adeverință,
certificat,
diplomă)

Prof. Iftime
Brândușa
Ionela

Programul de
formare a

profesorilor
metodiști

25.01-
9.02.2018

Inspectoratul
Școlar Al
Județului Neamț,
Casa Corpului
Didactic Neamț

- -

Prof.
Manolache
Vasile

.. Cum obtii
performanta -

despre minte si
dezvoutare
personala ".

05.06.2018 Societatea
Ratiu Leading

Sistems

Adeverință

5 credite

4. Performanţe / rezultate deosebite ale elevilor.

Nume si
prenume elev

Clasa
(din anul
care se
încheie)

Disciplina/
specializarea

Concursul la
care a

participat

Nivel (local,
județean,

interjudețean,
regional,
național)

Rezultatul Îndrumător /
îndrumători

Ungureanu
Ionuț

A XII-A
H

Tehncian în
silvicultură și
exploatări
forestiere

Concursul
profesional
"Meseria pe
care ne-o
dorim"

Județean Mențiune Prof.Manolache
Vasile.
Prof.Vîrticosu
Paul

- a IX-a I

Tehncian în
silvicultură și
exploatări
forestiere

Concurs pe
teme de
protecţie
civilă "Cu
viaţa mea
apăr viaţa"

Local LOCUL al
III-lea

Prof. Manolache
Vasile

- a X-a I

Tehncian în
silvicultură și
exploatări
forestiere

Concursul
cu tematică
de prevenire
și stingere a

Local Diplomă de
participare

Prof. Manolache
Vasile
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incendiilor,
"Prietenii
Pompierilor
"

Amărinei
Alexandra
Mălina

a XI- a J Tehnician
agromontan

Olimpiada
discipline
tehnice-
Agricultură-
cultura
plantelor

Județean/Na
țional

Premiul I/
Premiul I

Prof. Iftime
Brândușa Ionela
Prof. Roșu
Irinuca
Prof. Roșu
Petruț

Istrate Iustin a XI- a J Tehnician
agromontan

Olimpiada
discipline
tehnice-
Agricultură-
cultura
plantelor

Județean Premiul al
II-lea

Prof. Iftime
Brândușa Ionela
Prof. Roșu
Irinuca
Prof. Roșu
Petruț

Andone
Geanina

a XI- a J Tehnician
agromontan

Olimpiada
discipline
tehnice-
Agricultură-
cultura
plantelor

Județean Premiul al
III-lea

Prof. Iftime
Brândușa Ionela
Prof. Roșu
Irinuca
Prof. Roșu
Petruț

Vartolomei
Georgiana

a XI- a J Tehnician
agromontan

Olimpiada
discipline
tehnice-
Agricultură-
cultura
plantelor

Județean Mențiune Prof. Iftime
Brândușa Ionela
Prof. Roșu
Irinuca
Prof. Roșu
Petruț

Ciocoiu
Alexandra-
Elena

a XII- a J Tehnician în
agricultură

Olimpiada
discipline
tehnice-
Agricultură-
cultura
plantelor

Județean/Na
țional

Premiul I/
Mențiune

Prof. Iftime
Brândușa Ionela
Prof. Roșu
Irinuca
Prof. Roșu
Petruț

Grumăzescu
Lavinia

a XII- a J Tehnician în
agricultură

Olimpiada
discipline
tehnice-
Agricultură-
cultura
plantelor

Județean Premiul al
II-lea

Prof. Iftime
Brândușa Ionela
Prof. Roșu
Irinuca
Prof. Roșu
Petruț

Dorneanu
Ioana

a XII- a I Tehnician
agromontan

Olimpiada
discipline
tehnice-
Agricultură-
cultura
plantelor

Județean Premiul al
III-lea

Prof. Iftime
Brândușa Ionela
Prof. Roșu
Irinuca
Prof. Roșu
Petruț

Chirilă
Florentina
Nicoleta

a XII- a J Tehnician în
agricultură

Olimpiada
discipline
tehnice-
Agricultură-
cultura
plantelor

Județean Mențiune Prof. Iftime
Brândușa Ionela
Prof. Roșu
Irinuca
Prof. Roșu
Petruț
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5. Contribuţii ale membrilor catedrei la promovarea imaginii școlii.
- Cadrele didactice au participat la acțiuni de promovare a imaginii școlii prin prezentarea anumitor
echipamente și materiale în vederea informării elevilor care își doresc să urmeze una din
specializările Colegiului Tehnic „Ion Creangă”.
- Responsabilitatea încheierii contractelor de pregătire practică pentru efectuarea stagiului de
practică a elevilor din învățământul profesional și tehnic a revenit cadrelor didactice de la această
catedră.
- Rezultate deosebite la concursuri și Olimpiade județene și naționale.

6. Puncte tari şi puncte slabe în activitatea catedrei în anul şcolar 2017-2018.

Puncte tari Puncte slabe
Rezultate bune și foarte bune la Olimpiada
Națională

Spațiu insuficient în laboratorul de silvicultură
pentru buna desfășurare a orelor de laborator cu
clasa

Întocmirea parteneriatelor cu agenții economici
pentru domeniile Agricultură-Silvicultură.

Lipsa unui spațiu de depozitare a
echipamentelor mai voluminoase;

Executarea lucrărilor de întreținere a solului în
livada școlii, igienizarea curții liceului și
participarea la lucrările de recoltare a produselor
agricole de la lotul școlar, precum și din solarul
școlii

Deplasarea elevilor de la școală la agentul
economic, datotită lipsei unui mijloc de
transport adecvat

Îndeplinirea activităților propuse pentru
desfășurarea orelor de specialitate

4.6.2. CATEDRA DE BIOLOGIE /RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI

Componenţa catedrei: (nume și prenume)

Numărtotal
de cadre didactice Calificate Necalificate Titulare Suplinitoare

9 9 7 2

Numărtotal
de cadre didactice

calificate
Cugr. I Cugr. II Cudef. Debutante Doctorat

9 2 4 3 - -

Numărtotal
de cadre didactice
înscrisela grade

Lagr. I La gr. II Ladef. Debutanţi

7 4 3 - -

1. Responsabilităţile membrilor la nivelul scolii, la nivel judeţean sau naţional.

Nume și prenume Atribuții
Apetrei Daniela Seful catedrei , intocmeste planul managerial ,indruma activitatea

membrilor catedrei
Apetrei Silvia Selecteaza lotul de elevi participanti la olimpiada de biologie si alte

concursuri ale disciplinei Biologie
Rosca Gianina Pregateste lotul elevilor participanti la concursurile disciplinei de

specialitate, participa la elaborarea planului managerial, coordonator al
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propiectelor Erasmus+.
Serban Adriana Selecteaza lotul de elevi participanti la concursurile disciplinelor de

specialitate
Racheru Roxana Responsabila de initierea si desfasurarea activitatilor de voluntariat,

specifice profilului Resurse
Anastasiu Ramona Responsabila de initierea si desfasurarea activitatilor de voluntariat,

specifice profilului Resurse
Buzdea Gheorghita Selecteaza lotul de elevi participanti la olimpiada disciplinelor de

specialitate
Praiu Daniela Informeaza membrii catedrei asupra noutatilor editoriale pentru anul scolar

in curs.

2. Activităţile şcolare şi extraşcolare ale catedrei.

Denumire activitate Data Responsabili/coordonatori
Proiect Erasmus+ Let”s be a rainbow-
mobilitate Madeira Portugalia.

Noembrie 2017 Rosca Gianina, Apetrei
Daniela

Proiect Erasmus+ Learning to undertake-
mobilitate Portugalia

Ianuarie 2018 Rosca Gianina

Proiect consiliul local „Frumusetile naturii in
mainile copiilor

Octombrie2017 Apetrei Daniela

Proiect National Lets get green Noembrie 2017 Apetrei Daniela/Apetrei Ghe.
Proiect de sprijin Banca Mondiala ROSE-
Invatand vei reusi

Septembrie 2017 Rosca Gianina/Apetrei Ghe.

3. Activitatea de perfecţionare, metodica, științifică în anul şcolar 2017-2018 (cursuri, alte
formări/ membru catedră).

Cadru didactic Cursul urmat
Perioada

desfășurării
cursului

Furnizorul de
formare

Număr
ore/

credite/
curs

Forma de
finalizare

(adeverință,
certificat,
diplomă)

Apetrei
Gheorghe

PU- Stiinte 2017-2019 Universitatea
Baia Mare

120 Certifcat/diplom
a

Apetrei
Daniela

PU- Stiinte 2017-2019 Universitatea
Baia Mare

120 Certifcat/diplom
a

Rosca
Gianina

PU- Stiinte 2017-2019 Universitatea
Baia Mare

120 Certifcat/diplom
a

4. Performanţe / rezultate deosebite ale elevilor.

Nume si prenume
elev

Clasa
(din anul
care se
încheie)

Disciplina/
specializare

a

Concursul la
care a participat

Nivel (local,
județean,

interjudețean
, regional,
național)

Rezultatul Îndrumător /
îndrumători

Tanasa Matei VII Biologie Olimpiada de
Biologie local Locul II Apetrei

Daniela
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5. Contribuţii ale membrilor catedrei la promovarea imaginii școlii.
Implicarea de catre cadrele didactice a elevilor in activitati de voluntariat si dezvoltare
interpersonala.
Respectarea normelor de conduita morala de catre cadrele didactice , precum si a regulamentelor de
functionare interioara.
Obtinerea de rezultate bune si foarte bune la olimpiadele si concursurile de biologie si discipline de
specialitate.
Implementarea unor proiecte europene –Learning to undertek, Let s be a rainbow.
Preocupare in vederea ridicarii procentajului de promovabilitate la bacalaureat prin implementrea
proiectului european ROSE.

6. Puncte tari şi puncte slabe în activitatea catedrei în anul şcolar 2017-2018.

Puncte tari Puncte slabe
Cadre didactice calificate Interesul scazut al elevilor pentru studiu
Baza materiala solida Program in doua shimburi
Implementarea unor proiecte Erasmus+, ROSE

4.7. Aria curriculara TEHNIC

4.7.1. CATEDRA DE ELECTROTEHNICĂ

Componenţa catedrei: (nume și prenume)

Numărtotal
de cadre didactice Calificate Necalificate Titulare Suplinitoare

5 5 - 5 -

Numărtotal
de cadre didactice

calificate
Cugr. I Cugr. II Cudef. Debutante Doctorat

4 - - - 1

Numărtotal
de cadre didactice
înscrisela grade

Lagr. I La gr. II Ladef. Debutanţi

- - - -

1. Responsabilităţile membrilor la nivelul scolii, la nivel judeţean sau naţional.

Gheorghita
Teodor

VII Biologie
Olimpiada de
Biologie local Locul I Apetrei

Daniela
Alui Ion
Alexandru, Vantu
Iustin, Fedeles
Stefan, Marcu
Mara, Filip
Ilinca, Chiper
Raluca Barbulet
Bianca, Cozma
Iarina

VIII Biologie

Concurs
Frumusetile
naturii in
mainile
copiilor

local Locul I Apetrei
Daniela
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Nume și prenume Atribuții
Dobromir Sofia -secetarul catedrei ;

-responsabil olimpiade scolare ;
-promoveaza oferta scolara ;
-asigura legătura cu partenerii sociali pentru realizarea SPP

Sauciuc Gheorghe -responsabil olimpiade scolare ;
-promoveaza oferta scolara ;
-asigura legatura cu pareneri sociali pentru relizarea SPP ;
-informeaza conducerea scolii cu privire la activitatile desfasurate de către toti
membrii catedrei ;
-coordoneaza Simpozionul IPO-Tech.

Ioan Lucian -responsabil olimpiade scolare ;
-promoveaza oferta scolara ;
-asigura legătura cu partenerii sociali pentru realizarea SPP ;

Mantea Constantin -responsabil olimpiade scolare ;
-promoveaza oferta scolara ;
-asigura legătura cu partenerii sociali pentru realizarea SPP ;

Zama Cristinel -responsabil olimpiade scolare ;
-promoveaza oferta scolara ;
-asigura legătura cu partenerii sociali pentru realizarea SPP ;
- responsabil cu Sanatatea si securitatea muncii in laboratoare.

2. Activităţile şcolare şi extraşcolare ale catedrei.

Denumire activitate Data Responsabili/coordonatori
Concursuri de machete și montaje electronice Octombrie 2017 Toți membrii catedrei
Simpozionul Ipo-Tech aprilie Toți membrii catedrei

3. Activitatea de perfecţionare, metodica, științifică în anul şcolar 2017-2018 (cursuri, alte
formări/ membru catedră).

Cadru didactic Cursul urmat
Perioada

desfășurării
cursului

Furnizorul de
formare Număr ore/

credite/ curs

Forma de
finalizare

(adeverință,
certificat,
diplomă)

- - - - - -
- - - - - -

4. Performanţe / rezultate deosebite ale elevilor.

Pentru domeniul Electronica și automatizări
Profesori îndrumători: Sauciuc Gheorghe și Dobromir Sofia, s-au obținut următoarele rezultate:
a) la nivel național

Apostol Claudiu electronică Concurs național „Antreprenor pentru Viitor” Premiul 1
Apostol Claudiu electronică Simpozionul Național IPOTECH Mentiune

Dascalu George electronică Concurs național „Antreprenor pentru Viitor” Premiul 1

Dragulin Iustin electronică Concurs Național ,,Fii o săptămână profesor de
științe!”, Cluj, 2018 Premiul 1

Lendea Adrian electronică Simpozionul Național IPOTECH Premiul 1
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Oana Ionut electronică Concurs național „Antreprenor pentru Viitor” Premiul 2

Oana Ionut electronică Simpozionul Național IPOTECH Premiul 3

Savescu Ioan electronică Simpozionul Național IPOTECH Premiul 3

Stefanache Andrei electronică Concurs național „Antreprenor pentru Viitor” Premiul 1
Stefanache Andrei electronică Simpozionul Național IPOTECH Mentiune

Vornicu Robert
electronică Simpozionul Național IPOTECH Premiul 2

b) la nivel județean

Nume si prenume elev Clasa Concursul la
care a participat Nivel Rezultatul

Ghiba Ionuț Andrei a XII-a K Olimpiada Județean Premiul III
Petrariu Alexandru Betuel a XII-a K Olimpiada Județean Mențiune
Apostol Claudiu
Alexandru a XI-a K Olimpiada Județean Premiul II

Oana Ionuț a XI-a K Olimpiada Județean Premiul III

Ștefanache Andrei Mihai a XI-a K Olimpiada Județean Mențiune

Pentru Domeniul Electrotehnica
Profesori îndrumători: Mantea Constantin; Ioan Lucian; Zamă Cristinel s-au obținut următoarele
rezultate:

Nr.
crt.

Nume și prenume
elev

Clasa
(din anul
care se
încheie)

Disciplina
/

specializa
rea

Concursul la
care a participat

Nivel Rezultatul Îndrumător
/

îndrumători

1
Ticu Vasile-
Valentin a XI-a K

Tehnician
în
instalații
electrice

Simpozionul
Național
“Antreprenor
pentru viitor”,
Roman

Național Premiul I Mantea
Constantin

2
Azoitei Ionut-
Silviu și Vieru
Ioan-Iulian

a X-a L

Tehnician
în
instalații
electrice

Simpozionul
Național
“Antreprenor
pentru viitor”,
Roman

Național Premiul
al  II lea

Mantea
Constantin
Ioan
Lucian

3

Rășchitor Robert a XII-a L

Tehnician
în
instalații
electrice

Olimpiada
interdisciplinară
Tehnologii

Județean Premiul I

Mantea
Constantin
Ioan
Lucian
Zamă
Cristinel

4

Tanaselea
Valentin - Catalin a XII-a L

Tehnician
în
instalații
electrice

Olimpiada
interdisciplinară
Tehnologii

Județean Mentiune

Mantea
Constantin
Ioan
Lucian
Zamă
Cristinel
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5

Rășchitor Robert a XII-a L

Tehnician
în
instalații
electrice

Concursul
“Student pentru
1 zi”, Suceava

Național Premiul
special

Mantea
Constantin
Ioan
Lucian

6

Rusa Andrei a XII-a L

Tehnician
în
instalații
electrice

Concursul
“Student pentru
1 zi”, Suceava

Național Mentiune Mantea
Constantin
Ioan
Lucian

7
Tanaselea
Valentin - Catalin a XII-a L

Tehnician
în
instalații
electrice

Concursul
“Student pentru
1 zi”, Suceava

Național Mentiune Mantea
Constantin
Ioan
Lucian

8 Tanaselea
Valentin – Catalin
si Muraru Florin

a XII-a L

Tehnician
în
instalații
electrice

Simpozionul
National „IPO-
TECH”, Tg.
Neamt

Național Mentiune Mantea
Constantin
Ioan
Lucian

5. Contribuţii ale membrilor catedrei la promovarea imaginii școlii.

6. Puncte tari şi puncte slabe în activitatea catedrei în anul şcolar 2017-2018.

Puncte tari Puncte slabe
- experienta profesionala ridicată a profesorilor;
- 3 laboratoare (2 pentru liceu + 1 scoala
profesionala)

- lipsa unor echipamente;
- calitatea pregătirii elevilor ce optează pentru
aceste profile este deficitară ;

- comunicare, lucrul in echipa în interiorul
catedrei

- lipsa unor resurse (materiale,financiare )
pentru sustinerea performanțelor elevilor

- implicarea sau interactiunea cu diverse grupuri
sau asociatii profesionale.

4.7.2. CATEDRA DE MECANICĂ, CONSTRUCTII

Componenţa catedrei: (nume și prenume)
Manole Mihai
Iftime Iulian
Iftime Mihaela
Solomia Mihaela
Gradinaru Liliana
Gheorghies Eugenia
Leonte Cornelia
Ionescu Vasile
Timisescu Ovidiu
Dascalu Gheorghe
Bărsan Valentin
Chitic Adrian
Jitianu Constantin

Număr total
de cadre didactice Calificate Necalificate Titulare Suplinitoare

13 13 - 8 4+1pensionar
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Număr total
de cadre didactice

calificate
Cugr. I Cugr. II Cudef. Debutante Doctorat

13 9 2 1 1 -

Număr total
de cadre didactice înscris

ela grade
Lagr. I La gr. II Ladef. Debutanţi

2 2 - - 1

1. Responsabilităţile membrilor la nivelul scolii, la nivel judeţean sau naţional.
Profesor Responsabilități

Manole Mihai

 Responsabil cu desfasurarea pregatirii practice aelevilor de la clasele de
profesionala a IX a
 Amenajareatelier mecanic
 Elaborarea CDL-uripentruclaselea  X

Iftime Iulian

 Pregatirea elevilor pentru olimpiade si concursuri
 Membru in Comisia SSM si PSI
 Elaborarea CDL-uripentruclaselea  X
 Amenajare cabinet CADși cabinet masurari tehnice

Iftime Mihaela

 Sef catedra
 Pregatirea elevilor pentru olimpiade si concursuri
 Responsabil Comisia de Asigurare a Calitatii
 Elaborarea CDL-uripentruclaselea IX-a si a X-a

Solomia Mihaela  Persoana desemnat aScoala de soferi CTIC
 ResponsabilComisia SSM si PSI

Gradinaru Liliana

 Responsabil noutati editoriale
 Elaborarea CDL-uripentruclaselea  X prof
 Responsabil cu desfasurare pregatirii practice a elevilor de la clasele de
liceu.

Chitic Adrian  Atragerea de fonduriextrabugetare

Leonte Cornelia
 Responsabil noutati editoriale CONSTRUCTII
 Responsabil cu desfasurarea pregatirii practice aelevilor de la clasele de
profesionala constructii

Ionescu Vasile
 Atragerea de fonduriextrabugetare
 Responsabil cu desfasurareapregatirii practice aelevilor de la clasele de
profesionala a XI a

Timisescu Ovidiu  Responsabil cu incheierea de contracte pentru desfasurarea pregatirii
practice la agenti economici.

Dascalu Gheorghe  Atragerea de fonduri extrabugetare
 Amenajar eatelier mecaniccorp B

Bărsan Valentin  Atragerea de fonduri extrabugetare

2. Activităţile şcolare şi extraşcolare ale catedrei.
Denumire activitate Data Resposnabili/coordonatori
Stabilireaîncadrărilor Septembrie2017 Cadreledidactice,
Proiectarea curriculum-ului de

dezvoltarelocală,
Instructajul PSI și SSM

Septembrie
2017

Cadreledidactice,

Stabilireatematiciiacţiunilormetodice pe
semestrul I si II

Octombrie 2017 Cadreledidactice,

Discutareametodologiei de
organizareşidesfăşurare a examenelor de

Noiembrie
2017

Cadreledidactice,
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certificare a competenţelor profesionale
S-a realizat selecţia şi pregătirea elevilor, de

către membrii Catedrei, în vederea participării
acestora la Olimpiada Tehnologii, faza  locala.

decembrie
2017

Iftime Iulian
Iftime Mihaela

Solomia Mihaela
Oferta de şcolarizarepentruanulșcolar

2018/2019
ian.2017 Cadreledidactice

S-a realizat selecţia şi pregătirea elevilor, de
către membrii Catedrei, în vederea participării
acestora la Olimpiada Tehnologii, faza
judeteana.

decembrie
2017

Iftime Iulian
Iftime Mihaela

Am participat cu lotul de elevi la Olimpiada
Tehnologii, faza judeţeană si nationala.

martie, aprilie
2018

Iftime Iulian
Iftime Mihaela

Membrii catedrei fac parte din comisii la
nivelul liceului cum ar fi: Comisia de
inventariere, Comisia P.S.I., Comisia de
Evaluare și Asigurare a Calității la nivelul
Colegiului.

permanent Solomia Mihaela
Iftime Iulian

Ionescu Vasile
Iftime Mihaela

Am organizatsiparticipat cu un lot de elevi
la Concursul “Dimitrie Mangeron ” Iasi.

aprilie 2018 Cadrele didactice mecanica

Am participat cu un lot de elevi la
Concursul “STUDENT PENTRU O ZI”
Suceava.

aprilie 2018 Iftime Iulian
Iftime Mihaela

3.Activitatea de perfecţionare, metodica, științifică în anul şcolar 2017-2018 (cursuri, alte
formări/ membru catedră).

Cadru didactic Cursul urmat
Perioada

desfășurării
cursului

Furnizorul de
formare Număr ore/

credite/ curs

Forma de
finalizare

(adeverință,
certificat,
diplomă)

Dascalu
Gheorghe

Curs de pregatire
profesionala auto

categoria “D”

2017-2018 Sc.De Soferi Sc.
Transgiulia Tlx

Srl

( 50+30)/
90 credite,
ord.5562/201

1 ,art.8

Permis de
conducere

categoria “D”

Dascalu
Gheorghe

Gradul Didactic2

3 Inspectii

2014-2018 ISJ NEAMT 90 credite,
ord.5562/201

1 ,art.8

Finalizare 29-
30 August

2018
Chitic Adrian Cursuri de

formarepentruprofes
orisuplinitori

04 - 15.06
2018

I.S.J.Neamt ;Insp
ector

Prof.SecaraCristi
nel

In curs

Jitianu
Constantin

Cursuri de
formarepentruprofes

orisuplinitori

04 - 15.06
2018

I.S.J.Neamt
;Inspector

Prof.SecaraCristi
nel

In curs

Leonte
Cornelia

Cursuri de
formarepentruprofes

orisuplinitori

04 - 15.06
2018

I.S.J.Neamt
;Inspector

Prof.SecaraCristi
nel

In curs

Iftime
Mihaela

Conferinta
.. Cum obtii

performanta. despre
minte si dezvoltare

05.06.2018 SocietateaRatiu
Leading Sistems

5 credite Adeverinta
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Cadru didactic Cursul urmat
Perioada

desfășurării
cursului

Furnizorul de
formare Număr ore/

credite/ curs

Forma de
finalizare

(adeverință,
certificat,
diplomă)

personala ‘’

Iftime
Mihaela

Conferinta
internationala good

practices for
prevention conflicts

and violence in
schools

11 05.
2018

Scoala nr. 5
P.Neamt

- Certificat

Iftime Iulian Conferinta
.. Cum obtii
performanta. Despre
minte si dezvoltare
Personala ‘’

05.06.2018 SocietateaRatiu
Leading Sistems

5 credite Adeverinta

Iftime Iulian Conferinta
internationala Good
practices for
prevention conflicts
and violence in
schools

11 05.
2018

Scoala nr. 5
P.Neamt

- Certificat

Solomia
Mihaela

Conferintainternatio
nala Good practices
for prevention
conflicts and
violence in schools

11 05.
2018

Scoala nr. 5
P.Neamt

- Certificat

4.Performanţe / rezultate deosebite ale elevilor.

Nume si prenume
elev

Clasa
(din anul
care se
incheie)

Disciplina/
specializarea

Concursul la
care a participat

Nivel Rezult
atul

Îndrumător /
îndrumători

Apetrei Mircea A XI a M Tehnician
mecanic
pentru
intretinere si
reparatii

Olimpiada la
disciplinele din
Aria curriculară
Tehnologii -
fazajudețeană,
2018

Judetean Loc III Iftime
Mihaela,
Iftime Iulian

Mirlescu Andrei
Alexandru

A XII a M Tehnician
mecanic
pentru
intretinere si
reparatii

Olimpiada la
disciplinele din
Aria curriculară
Tehnologii -
fazajudețeană,
2018

Judetean Loc I Iftime
Mihaela,
Iftime Iulian

Apetri Alin A XII a
M

Tehnician
mecanic
pentru
intretinere si
reparatii

Olimpiada la
disciplinele din
Aria curriculară
Tehnologii -
fazajudețeană,
2018

judetean Loc II Iftime
Mihaela,
Iftime Iulian
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Nume si prenume
elev

Clasa
(din anul
care se
incheie)

Disciplina/
specializarea

Concursul la
care a participat

Nivel Rezult
atul

Îndrumător /
îndrumători

Mirlescu Andrei
Alexandru

A XI a M Tehnician
mecanic
pentru
intretinere si
reparatii

Olimpiada la
disciplinele din
Aria curriculară
Tehnologii -
fazanationala,
2018

national Loc I, Iftime
Mihaela,
Iftime Iulian

Rapanu Andrei A X a M Tehnician
mecanic
pentru
intretinere si
reparatii

Automobilul
intre DA si NU

national Mentii
une

Iftime
Mihaela

Mirlescu Andrei
Alexandru

A XII a
M

Tehnician
mecanic
pentru
intretinere si
reparatii

Concurs
STUDENT
PENTRU O ZI
USV Suceava

Loc I, Iftime
Mihaela,
Iftime Iulian

Apetri Alin A XII a
M

Tehnician
mecanic
pentru
intretinere si
reparatii

Concurs
STUDENT
PENTRU O ZI
USV Suceava

Loc I, Iftime
Mihaela,
Iftime Iulian

Humulescu
Dragos
Isache Ciprian
Ioan
Mirlescu Andrei

Emre

A X a M
A XI a N

A XII a M
A IX a M

Tehnician
mecanic
pentru
intretinere si
reparatii

Concurs De
Creativitate
Mecanica
“Dimitrie
Mangeron”

zonal Loc I Iftime
Mihaela,
Iftime Iulian
Solomia
Mihaela
Gradinaru
Liliana

5.Contribuţii ale membrilor catedrei la promovarea imaginii școlii.

6.Puncte tari şi puncte slabe în activitatea catedrei în anul şcolar 2017-2018.
Puncte tari Puncte slabe

 Realizarea unei transparenţe a deciziilor
printr-o comunicare continuă intre membrii
comisiei metodice – membrii catedrei au
colaborat în permanenţă de-a lungul semestrului
şişi-au îmbunătăţit activitatea prin schimburi de
idei, dialoguri deschise, discutii ocazionale.

 Întocmirea documentelor de proiectare
didactică în conformitate cu prevederile
curriculum-uluinaţional de către toate cadrele
didactice.

 Realizarea, în general, a conţinutului
ştiinţific al lecţiilor şi a instruirii pe fondul
esenţializării şi structurării acestuia, în felul
acestaa sigurându-se caracterul formativ-
participativ al învăţării

 Utilizare amijloacelor moderne: calculator,
videoproiector de către unele cadre didactice de
specialitate.

 Implicarea nerelevantă a unor cadre
didactice în activitatea extraşcolară.

 Participarea redusă a unor elevi la
activităţile de pregătire suplimentara (consultaţii
pentru pregătire competenţe digitale).

 Implicarea unui număr mic de cadre
didactice în găsirea agenţiloreconomici, unde
elevii să desfăşoare instruire practică.

 Numărul mare de absenţe nemotivate de
cătremulţielevi.

 Evaluarea elevilor este de multe ori
subiectivă şi urmăreşte cel mai adesea nivelul de
memorare al cunoştinţelor transmise.
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 Preocupări din partea cadrelor didactice
pentru a stabili o bună relaţie de comunicare
profesor-elev.

 Lucru individual şi pe grupe cu elevii.
 Subiectele şi itemii pentru olimpiadă au fost

elaborate cu mai multăr igoare ştiinţifică.
 Elaborarea programelor şi

auxiliarelorcurriculare, pentru CDL-uriclasaa IX-
a şi a X-a

5. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE:
• Număr decizie 242/17.10.2017
• PV al CP in care a fost propus: 12.09.2017
• PV al CA in care a fost validat: 16.10.2017

1. prof. Apetrei Gheorghe –directorul  CTIC - preşedinte
2. prof. Timișescu Dorina –director adjunct CTIC – membru
3. prof. Timofte Adriana- director adjunct CTIC-membru
4. prof. Toma Mihaela- director adjunct CTIC-membru
5. prof. Munteanu Mariana- cadru didactic- membru
6. prof. Tiron Ecaterina- cadru didactic- membru
7. ing. Sorea Ioan-reprezentantul Instituției Primarului-membru
8. Vartic Gheorghe- – reprezentantul Consiliului Local- membru
9. Luculescu Vasile– reprezentantul Consiliului Local- membru
10. Porumbescu Vasile - reprezentant al părinţilor- membru
11. Ing. Roșca Ciprian - reprezentant al operatorilor economici- membru
12. Dr. Nica Vasile- reprezentant al operatorilor economici- membru
13. Gavriloaia Ioan-Daniel – reprezentant al operatorilor economici- membru

COMISII CU CARACTER PERMANENT (– conform art. 79 - ORDINUL Nr. 5079/2016
din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar)

1. COMISIA PENTRU CURRICULUM

• Număr decizie 224/02.10.2017
• PV al CP in care a fost propus: 28.09.2017
• PV al CA in care a fost validat: 29.09.2017

Componenţă (nume, funcţie)
1. Director  Apetrei Gheorghe-coordonator
2. Director adjunct Timişescu Dorina-responsabil comisie

Membri:
3. prof. Arsintescu Steluța - Limbă şi comunicare
4. prof. Otea Iuliana – Matematică şi Ştiinţe
5. prof. Lipan Mariana-Roxana – Om şi societate
6. prof. Mantea Constantin – Tehnologii – Tehnic
7. prof. Niculescu Eugenia- Tehnologii – Servicii
8. prof. Roșca Gianina – Tehnologii -Resurse naturale şi protecţia mediului



87

SUBCOMISII ALE COMISIEI PENTRU CURRICULUM:

a) COMISIA METODICĂ A DIRIGINȚILOR

• Număr decizie 230/02.10.2017
• PV al CP in care a fost propus: 28.09.2017

Componenţă (nume, funcţie)
1. Prof. Axinte Mihaela- responsabil comisie
2. Prof. Boghean Ana-Alis- pentru clasele de gimnaziu
3. Prof. Pavel Daniela - pentru clasele a IX a
4. Prof. Olariu Mihaela– pentru clasele a X a
5. Prof. Bodron Nicoleta - pentru clasele a XI a
6. Prof. Apetrei Silvia - pentru clasele a XII a
7. Prof.  Leonte Cornelia– pentru clasele de  profesională

b) COMISIA DE INTOCMIRE A ORARULUI

• Număr decizie 231/02.10.2017
• PV al CP in care a fost propus: 28.09.2017

Componenţă (nume, funcţie)
1. prof. Murariu Ciprian-Constantin - coordonator comisie
2. prof. Iordache Florentina - membru

2. COMISIA DE  EVALUARE ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII:
• Număr decizie 244/17.10.2017
• PV al CP in care a fost propus: 28.09.2017
• PV al CA in care a fost validat: 20.09.2017 și 29.09.2017

Componenţă (nume, funcţie)
• Prof. TIMOFTE ADRIANA - coordonator
• Prof. Iftime Mihaela – responsabil
• Prof. Mantea Constantin – membru
• Prof. Munteanu Mariana - membru
• Prof. Murariu Ciprian-Constantin - reprezentant al sindicatului,
• Ion Vasilica - reprezentant al părinţilor,
• Răucescu Alexandra - reprezentant al elevilor,
• Luculescu Vasile- reprezentant al Consiliului Local.

3. COMISIA PENTRU PERFECȚIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ

Număr decizie 225/02.10.2017
PV al CP in care a fost propus: 28.09.2017
PV al CA in care a fost validat: 29.09.2017

Componenţă (nume, funcţie)
o dir. adj. prof. Timofte Adriana – responsabilprof. Butnaru Larisa - membru

 prof. Pavel Daniela- membru
 prof. Manolache Vasile- membru
 prof. Apetrei Daniela – membru
 prof. Apetrei Elena- membru

4. COMISIA DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA ȘI PENTRU  SITUAȚII DE
URGENȚA
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• Număr decizie 226/02.10.2017
• PV al CP in care a fost propus: 28.09.2017
• PV al CA in care a fost validat: 29.09.2017

Componenţă (nume, funcţie)
 prof. Apetrei Gheorghe – directorul unităţii – coordonator
 Administrator Boghean Sorin-Constantin - responsabil
 Membri: prof. Solomia Mihaela - membru

prof. Zamă Cristinel - membru
prof. Iftime Iulian - membru

5 . COMISIA PENTRU CONTROLULMANAGERIAL INTERN:
Număr decizie 227/02.10.2017
PV al CP in care a fost propus: 28.09.2017
PV al CA in care a fost validat: 29.09.2017

Componenţă (nume, funcţie)
 Prof. Timișescu Dorina-director adjunct - coordonator
 Prof. Tiron Ecaterina-membru
 Prof.  Axinte Mihaela-membru
 Prof. Tanasă Elvira – membru
 Ion Vasilica – membru
 Anegroaei Anișoara- membru.
 Cîrjă Maria-Eufrosina-membru

6.COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA  VIOLENŢEI, A
FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII  ÎN MEDIUL ȘCOLARȘI
PROMOVAREA  INTERCULTURALITĂȚII

• Număr decizie 228/02.10.2017
• PV al CP in care a fost propus: 28.09.2017
• PV al CA in care a fost validat: 29.09.2017

Componenţă (nume, funcţie)
1. prof. Apetrei Gheorghe- directorul unitatii-coordonator
2. prof. Toma Mihaela- director adjunct- responsabil

Membri:
3. prof. Manolache Vasile
4. prof. Iftime Iulian
5. prof. Timișescu Ovidiu
6. prof. Andrei Daniel
7. prof. Baciu Gabriel
8. prof. Spiridonescu Constantin

7.COMISIA PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE

• Număr decizie 229/02.10.2017
• PV al CP in care a fost propus: 28.09.2017
• PV al CA in care a fost validat: 29.09.2017

Componenţă (nume, funcţie)
1. Prof. Toma Mihaela - director adjunct- responsabil;
2. Prof. Munteanu Mariana- consilier educativ;
3. Prof. Roșca Gianina - membru
4. Prof. Apetrei Daniela- membru;
5. Prof. Andrușcă Andreea -membru;
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6. Prof. Ticu Ana-Maria- membru;
7. Prof. Barna Claudia-membru;
8. Prof. Niculescu Eugenia-membru;
9. Prof. Sauciuc Gheorghe-membru;
10. Prof. Pavel Daniela- membru;
11. Prof. Arsintescu Steluța-membru;
12. Prof. Boghean Ana-Alis – membru;
13. Prof. Vîntu Raluca - membru;
14. Prof. Arsintescu Ioan- membru
15. Prof. Filip Gabriella- membru

Comisii metodice:
RESPONSABILI CATEDRE/ COMISII METODICE

Număr decizie 236/10.10.2017
PV al CA in care a fost validat: 09.10.2017

Componenţă (nume, funcţie)
1. Prof. Filip Gabriella- Limba şi literatura română
2. Prof. Boghean Ana-Alis - Limba engleză
3. Prof. Porumbescu Georgeta - Limba franceză
4. Prof. Bodron Nicoleta – Matematică
5. Prof. Munteanu Mariana - Fizică
6. Prof. Axinte Mihaela – Chimie
7. Prof. Apetrei Daniela - Biologie-Protecţia mediuluiProf. Spiridon Elena-Diana - Istorie-

Geografie
9. Prof.  Lipan Roxana - Socio-umane
10. Prof. Baciu Gabriel – Religie
11. Prof. Creangă Emil- Educaţie fizică şi sport
12. Prof. Pavel Daniela- Informatică
13. Prof. Apetrei Elena - Economic Administrativ
14. Prof. Vîntu Raluca - Alimentaţie publică şi turism
15. Prof. Iftime Brîndușa –Ionela - Agricultură-Silvicultură
16. Prof.  Sauciuc Gheorghe - Electrotehnică/ Electromecanică
17. Prof.  Iftime Mihaela – Mecanică, Maiştri instructori (mecanică şi transporturi), Construcţii

COMISII DE LUCRU:
Comisia pentru  elaborarea, actualizarea PAS

• Număr decizie 237/10.10.2017
• PV al CA in care a fost validat: 09.10.2017

Componenţă (nume, funcţie)
1. prof. Apetrei Gheorghe – directorul unităţii - coordonator
2. dir. adj. prof. Timofte Adriana - membru
3. dir. adj. prof. Timişescu Dorina - membru
4. dir. adj. prof. Toma Mihaela - membru
5. Secretar Ion Vasilica - membru
6. Laborant Liliana Cojocariu - membru

Comisia pentru gestionarea  Sistemului  Informatic  Integrat  al Învățământului din România
SIIIR

• Număr decizie 205/11.09.2017
Componenţă (nume, funcţie)
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Preşedinte: director, prof. Gheorghe Apetrei
Administrator SIIIR: laborant Liliana Cojocariu
Membri : Secretar șef Ion Vasilica - rol de secretar și responsabil resurse umane

Contabil șef Cîrjă Maria-Eufrosina- rol de responsabil financiar- contabil
Administrator patrimoniu- Boghean Sorin-rol de responsabil tehnic

Prof. Timișescu Dorina – director adjunct- rol de monitorizare
Prof. Timofte Adriana – director adjunct- rol de monitorizare
Prof. Toma Mihaela – director adjunct- rol de monitorizare

Comitetul de siguranță
• Număr decizie 234/02.10.2017
• PV al CP in care a fost propus: 28.09.2017

Componenţă (nume, funcţie)
1. prof. Apetrei Gheorghe - directorul unității - președinte
2. Membri:

Ing. Boghean Sorin-Constantin- administratorul unității
Prof. Zamă Cristinel
Prof. Spiridonescu Constantin
Prof. Buzdea Gheorghiță
Prof. Sauciuc Gheorghe

Comisia pentru bani de liceu
• Număr decizie 208/14.09.2017

Componenţă (nume, funcţie)
Preşedinte – prof. Apetrei Gheorghe
Membri - Cojocariu Liliana

- Ichim Cristina
- Catană Ana – Gabriela
- Manoliu Maria

Comisia pentru acordarea bursei profesionale
• Număr decizie 209/14.09.2017

Componenţă (nume, funcţie)
Preşedinte: Prof. Apetrei Gheorghe -directorul unității

Membri:   Ion Vasilica
Prof. Ioan Lucian

Prof. Leonte Cornelia
Prof. Dascălu Gheorghe
Prof. Ionescu Vasile
Prof. Roșu Irinuca
Prof. Manole Mihai
Popa Septimiu-Ioan

Consiliul CDI
• Număr decizie 232/02.10.2017
• PV al CP in care a fost propus: 28.09.2017

Componenţă (nume, funcţie)
1. prof. Apetrei Gheorghe- director – coordonator
2. prof. Arsintescu Steluța - responsabil
3. Prof. Timofte Adriana - Catedra de Limba și literatura română - membru
4. Informatician Guşavan Andrei -membru
5. Bibliotecar - Spiridonescu Magda- membr
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Echipa pedagogică a CDI-ului
• Număr decizie 233/02.10.2017

• PV al CP in care a fost propus: 28.09.2017
Componenţă (nume, funcţie)

Responsabil: Arsintescu Steluţa
Prof. Timofte Adriana -sprijin în derularea activităţilor din CDI şi realizarea revistei şcolare
Prof. Barna Claudia - sprijin în realizarea materialelor/documentelor CDI
Prof. Lipan Roxana - dezvoltarea de parteneriate: biblioteci, librării, unităţi şcolare
Prof. Boghean Alis - descoperirea altor locuri pentru lectură: biblioteci, librării
Prof. Spiridon Diana Elena - sprijin în achiziţionarea de materiale biblioteconomice
Prof. Spiridonescu Constantin - sprijin în realizarea de proiecte si implementarea lor
Prof. Axinte Mihaela - actualizarea documentaţiei pe discipline
Prof. Paşcu Constantin - sporirea eficienţei CDI-ului
Prof. Apetrei Daniela - iniţierea elevilor şcolii către respectarea mediului înconjurător
Prof. Vîntu Raluca - realizarea de afişe pentru diverse activităţi
Prof. Toma Mihaela – organizarea activităților cultural-artistice și de omagiere
Bibliotecar Spiridonescu Magda - organizează, întocmeşte, sprijină desfăşurarea activităţilor din

CDI cât si realizează sarcinile biblioteconomice

Coordonatorul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare
prof. Munteanu Mariana

• Număr decizie 210/14.09.2017

• PV al CP in care a fost propus: 12.09.2017

Secretarul Consiliului Profesoral: prof. Tanasă Elvira
• Număr decizie 207/14.09.2017

• PV al CP in care a fost propus: 12.09.2017

Secretarul Consiliului de Administrație: Ion Vasilica
• Număr decizie 243/17.10.2017

Responsabil cu primirea, depozitarea și distribuirea către elevi a produselor lactate și de
panoficație din programul ”Corn și lapte”: tehnicianManoliu Maria

 Număr decizie 212/ 21.09.2017

5.1. Activitatea cabinetului şcolar de asistenţă psihopedagogică
Prof. consilier, Ana-Maria Pintilie

Pe parcursul anului școlar 2017- 2018 profesorul consilier s-a axat pe următoarele tipuri
de activități:

1. Consilierea psihopedagogică a elevilor, părinţilorşi cadrelor didactice ;
2. Consilierea privind cariera (orientare şcolarăşi profesională );
3. Consilierea pentru un stil de viaţă sănătos;
4. Activități de formare continuă şi perfecționare.

Aceste activități s-au concretizat prin:
I. Consilierea psihopedagogică individuală a unui număr de 128 de elevi pe toată durata anului
școlar în vederea autocunoașterii, pentru:

 mai bună adaptare la cerințele școlii ;
 prevenirea şi diminuarea factorilor care duc la eșec şcolar, abandon şcolar,

comportament deviant;
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 prevenirea şi ameliorarea influențelor generatoare de disconfort psihic;
 soluționarea problemelor specifice vârstei;
 orientare școlară şi profesională.
Se menționează că fieca re dintre elevi au beneficiat de minim 2 ședințe de consiliere, unii

dintre ei necesitând mai mult de 3 ședințe.

II. Consilierea colectivă a unui număr de 81de grupuri de elevi, în vederea:
 optimizării relațiilor interpersonale;
 adaptării în colectivul clasei;
 orientării școlare şi profesionale;
 educării elevilor pentru un stil de viaţă sănătos (educaţia anti-drog, introducere în

sexualitate, alimentație sănătoasă, managementul stresului etc)
 realizării unei relaționări eficiente profesor-elev, elev- elev, elev- părinte;
 optimizării comunicării copil-părinte;
 identificării nevoilor educaționale şiaşteptărilor elevilor;

III . Consilierea individuală a 35 de cadre didactice şipărinţi, în vederea:
 colaborării pentru o mai bună gestionare a problemelor intervenite la clasă sau acasă;
 cunoaşterii individualizate a colectivului de elevi;
 optimizarea comunicării părinte-copil, profesor-elev;
 sprijinirea pe teme de pedagogie şi metodică.

IV. Monitorizarea şi centralizarea lunară a situaţieiabsenţelor, completarea machetei şi transmiterea
ei către I.S.J. Neamţşi C.J.A.P. Neamţ.

V. Participarea la evaluarea preșcolarilor în vederea înscrierii în clasa 0.

VI. Participarea la activitățile proiectului ROSE ”Învățând, vei reuși!”.

VII. Participarea la activitățile metodice din cadrul cercurilor pedagogice.

VIII. Participarea la activitățile comisiilor metodice.

IX. Realizarea de materiale didactice necesare desfășurării în condiții optime a activității C.Ş.A.P.

X. Realizarea documentelor școlare.

Pe tot parcursul anului școlar, C.S.A.P. C.T.I.C. Tg. Neamț a colaborat, pentru o mai bună
desfășurare a activității , cu următoarele instituții: A.L.O.F.M. Tg. Neamț, Centrul de prevenire
antidrog, C.J.R.A.E. Neamț, I.S.J. Neamț.

5.2 Activitatea bibliotecii şcolare /CDI în anul școlar 2017 - 2018

Consiliul CDI
• Număr decizie 232/02.10.2017
• PV al CP in care a fost propus: 28.09.2017

Componenţă (nume, funcţie)
prof. Apetrei Gheorghe- director – coordonator
prof. Arsintescu Steluța - responsabil
Prof. Timofte Adriana - Catedra de Limba și literatura română - membru
Informatician Guşavan Andrei -membru
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Bibliotecar - Spiridonescu Magda- membr

Echipa pedagogică a CDI-ului
• Număr decizie 233/02.10.2017
• PV al CP in care a fost propus: 28.09.2017

Componenţă (nume, funcţie)
Responsabil: Arsintescu Steluţa

Prof. Timofte Adriana -sprijin în derularea activităţilor din CDI şi realizarea revistei şcolare
Prof. Barna Claudia - sprijin în realizarea materialelor/documentelor CDI
Prof. Lipan Roxana - dezvoltarea de parteneriate: biblioteci, librării, unităţi şcolare
Prof. Boghean Alis - descoperirea altor locuri pentru lectură: biblioteci, librării
Prof. Spiridon Diana Elena - sprijin în achiziţionarea de materiale biblioteconomice
Prof. Spiridonescu Constantin - sprijin în realizarea de proiecte si implementarea lor
Prof. Axinte Mihaela - actualizarea documentaţiei pe discipline
Prof. Paşcu Constantin - sporirea eficienţei CDI-ului
Prof. Apetrei Daniela - iniţierea elevilor şcolii către respectarea mediului înconjurător
Prof. Vîntu Raluca - realizarea de afişe pentru diverse activităţi
Prof. Toma Mihaela – organizarea activităților cultural-artistice și de omagiere
Bibliotecar Spiridonescu Magda - organizează, întocmeşte, sprijină

1. Obiectivele stabilite în planul managerial al CDI-ului şcolar, avizat de directorul
instituţiei, pentru anul 2017 - 2018.

În anul şcolar 2017 - 2018, s-au situat prioritar  următoarele obiective cu caracter general:
1. Realizarea unui indice de lectură mediu de cca. 10 cărţi de cititor;
2. Completarea şi organizarea colecţiilor şi catalogarea bibliotecii;
3. Activităţi de antrenare a cititorilor în acţiunile bibliotecii;
4. Organizarea de zile comemorative menite să atragă şi să educe pe elevi, în legătură cu

creaţiile marilor autori de literatură, întâlniri cu scriitori, evenimente istorice cât și organizarea
de simpozioane, colocvii, mese rotunde, întâlniri cu personalităţi;

5. Organizarea şi funcţionarea C.D.I.-ului, popularizarea sa;
6. Asigurarea punerii în practică a unei politici de documentare;
7. Accesul la cultură şi civilizaţie .

2. Concordanţa cu obiectivele strategice ale instituţiei
Obiectivele stabilite în planul managerial al CDI-ului şcolar se regăsesc în obiectivele

strategice ale colegiului.

3. Autoevaluarea gradului de realizare a obiectivelor stabilite.
Argumente / comentarii.

1. În anul școlar 2017 - 2018, s-au înregistrat ca cititori activi, un număr de 1423 elevi,
reprezentând un procent de 92%.
2. Completarea şi organizarea colecțiilor bibliotecii, s-a realizat prin primirea sub formă de

achiziții și donații de la profesori și elevi a unui număr de aproximativ 1000 de volume și
introducerea computerizată a acestora în format Excel.

3. Activitatea de antrenare a cititorilor s-a realizat prin acţiuni ce au constat în discuţii cu
aceştia, în vederea cunoaşterii opţiunilor literare, activităţi de îndrumare în clasificarea şi ordonarea
cărţilor în rafturi, stimularea donaţiilor de cărţi către biblioteca şcolii, activităţi de organizare de
expoziţii de carte,  desene, recenzii, portofolii, acordarea de materiale informative cât si un spaţiu
adecvat, în vederea redactării revistei şcolii cu titlul „Ipoteze”

4. Pe parcursul anului, în incinta C.D.I.-ului s-au desfăşurat conform graficului, activităţi
pedagogice, de comunicare, culturale, de gestiune, cu scop educativ si cultural.
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5. Organizarea şi funcţionarea C.D.I.-ului s-a realizat prin respectarea Ordinului nr. 5.556 din 7
octombrie 2011,  privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a bibliotecilor
şcolare si a Centrelor de documentare si informare

6. Iniţierea elevilor în cercetarea documentară s-a desfăşurat prin:
 participarea lor la realizarea de referate, comunicări, proiecte, cu ocazia desfășurării de

activități,  concursuri, la nivel de școală și județ;
Aceste activități au fost coordonate de responsabilul CDI, d-na profesor Steluța Arsintescu

în colaborare  cu bibliotecar Magda Spiridonescu.
De menţionat este şi participarea mai activă în cadrul C.D.I.-ului a profesorilor de limbă şi
literatură română, limbă franceză, limbă engleză, istorie-geografie, economie, religie,
chimie, prin efectuarea de ore ce necesită folosirea mijloacelor de informare şi documentare
din dotare.

7. Un sprijin important s-a acordat şi profesorilor ce trebuie sa-şi susţină examenele de grad,
definitivat, prin eliberarea de fonduri de carte necesare cât şi prin acces la folosirea reţelei de
Internet.

4. Măsuri pentru ameliorarea activităţii specifice CDI (care urmează a fi incluse în planul
managerial al instituţiei pentru anul şcolar _2018-2019)
 Stabilirea unor indicatori pentru cuantificarea lecturii elevilor şi furnizarea de feed-back

profesorilor .
 Premierea şi stimularea elevilor care se remarcă în activitatea bibliotecii şcolare.
 Extinderea colaborării interbiblioteci pe linia parteneriatului educaţional.

II. DATE/INFORMAŢII PRIVIND INSTITUŢIA ŞI ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ:
Prezentare  instituţională

Date de identificare:
Denumire instituţie:
COLEGIUL TEHNIC ”ION CREANGĂ” TG. NEAMȚ

Adresa: Str. Mărășești, Nr. 175
Tel/fax.0233 790574 / 0233 790576
Adresa e-mail instituţie: colegiultehnicic@yahoo.com
Web site: www.ctic.ro
Adresă e-mail Responsabil CDI / prof. documentarist: arsintescu.steluta@yahoo.com

Resurse umane:

Compartimentul
CDI/bibliotecă

Posturi
(normă

întreagă sau
fracţiuni de

normă)

Numele şi
prenumele

Statutul:
titular(data

concursului)/
detaşat/ cumul/

plata cu ora

Studii Specialitatea Vechime/
Grad

CDI 1 normă
întreagă

Spiridonescu
Magda

Titular -Personal
auxiliar PL Bibliotecar 21 ani

2. Activităţi derulate în cadrul CDI , conform fişei postului (tipuri, scurtă descriere, activităţi
lunare)

La elaborarea planului managerial s-a avut în vedere planificarea de activităţi: pedagogice,
culturale, de comunicare si de gestionare a bibliotecii. De menţionat în acest sens faptul ca au
avut loc conform Graficului de desfăşurare a activităţilor in CDI (251activităţi) după cum
urmează:

a) susținerea de activități de comunicare = 71
b) susținerea de activități pedagogice = 127

c) susținerea de activități culturale = 53
c) susținerea de activități de gestiune = 5
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d) susținerea de lecții deschise în cadrul examenului de perfecționare(grad didactic) = 3

3. Situaţii statistice privind beneficiarii activităţilorderulate

total elevi
participanți

activitati de
comunicare

activitati
pedagogice activitati culturale

activitati de
gestiune

1423 435 630 273 85

4. Parteneriate (activităţi, proiecte, burse internaţionale)

Denumirea activităţii Parteneri Forma de finalizareDin ţară
Proiect educațional Biblioteca -

Templul spiritului uman,  cu tema :
De ce citim? Ce, unde, când citim?

Seminarul Teologic Ortodox
,,Veniamin Costachi”,

Mănăstirea Neamţ

Participare cu referate
realizate de elevi.

Parteneriat educațional ”ION
CREANGĂ ÎNVĂȚĂTOR”

Casa Corpului Didactic Neamț - Mediatizarea unei
activități dedicate lui Ion

Creangă
- Realizarea unui afiș

Proiect dedicat Marii Uniri:
Centenar 2018 - Amintiri pentru

viitor

ISJ Neamț - Catedra de istorie
- CDI

Activități cultural educative,
expoziții de carte

5. Marketing educaţional (publicitate / diseminare)
 realizarea de broșuri, reviste, pliante, filme, expoziții de carte
 participarea la ofertele educaționale
 popularizarea prin TV local, presa locala, postul de radio local
 concursuri
 platforma internet

III. Domeniul dezvoltării profesionale proprii (responsabil CDI /bibliotecar)
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Responsabil CDI - participări la activități de formare organizate de forurile tutelare: ISJ Neamț,
Universitate, CCD Neamț

Bibliotecar CDI - participări la activități de formare organizate de forurile tutelare: ISJ Neamț,
CCD Neamț, parteneriate, schimburi de experiență cu bibliotecarii din zonă, cercuri pedagogice
(Cercul pedagogic cu bibliotecarii în sem I, susținut la Seminarul Teologic Ortodox ” Veniamin
Costachi”, Mănăstirea Neamț, iar în sem. II la Școala Gimnazială Domnească ” Gri gore Ghica-
Vodă”, Tg. Neamț

5.3 Activitatea educativă în CTIC

5.3.1. Coordonatorul  de programe şi proiecte şcolare şi extraşcolare

COMISIA PENTRU PROIECTE EDUCATIVE AN SCOLAR 2017-2018
• Număr decizie 229/02.10.2017
• PV al CP in care a fost propus: 28.09.2017
• PV al CA in care a fost validat: 29.09.2017

Componenţă (nume, funcţie)

Prof. Toma Mihaela - director adjunct- responsabil;
Prof. Munteanu Mariana- consilier educativ;
Prof. Roșca Gianina - membru
Prof. Apetrei Daniela- membru;
Prof. Andrușcă Andreea-membru;
Prof. Ticu Ana-Maria- membru;
Prof. Barna Claudia-membru;
Prof. Niculescu Eugenia-membru;
Prof. Sauciuc Gheorghe-membru;
Prof. Pavel Daniela- membru;
Prof. Arsintescu Steluța-membru;
Prof. Boghean Ana-Alis – membru;
Prof. Vîntu Raluca - membru;
Prof. Arsintescu Ioan- membru
Prof. Filip Gabriella - membru

1. Date generale
Denumire unitate şcolară Colegiul Tehnic Ion Creanga
Localitate Tg.Neamt
Adresa Marasesti,nr.175
Telefon/Fax 0233/790574
Număr de
elevi

Preşcolar 10
Primar -
Gimnazial 105
Liceal 1363(liceal zi),170(professional),48(PL),88(FR)

Număr de
cadre
didactice

121

E-mail colegiultehnicic@yahoo.com
Perioada de raportare Semestrul I

Data întocmirii raportului 11.09.2018 Autorul
raportului

Muntenu Mariana
Toma Mihaela
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La începutul semestrului I s-au realizat documentele specifice de planificare a activităţii educative:
Planul managerial, Programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, Planificarea
şedinţelor cu părinţii si a Consiliului Scolar al elevilor în elaborarea acestora avându-se în vedere:

 Asigurarea cadrului legislativ specific activitatii educative scolare si extrascolare
 implicarea tuturor diriginţilor în activităţi educative extraşcolare ( spectacole, concursuri,

excursii, etc.) şi valorificarea acestora din punct de vedere educativ;
 abordarea intra-,cross-,extracurriculare in proiectarea activitatii didactice sc si etrasc.
 Realizarea unei oferte educationale parteneriale atragatoare
 Dezvoltarea proiectelor de voluntariat educaational
 Marirea numarului de activitati de prevenire a traficului de persoane ,de prevenire a

absenteismului si violentei
 atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real şcoală-familie.

Activitatea Consilierului Educativ din anul scolar 2017-2018 – a implicat activitati din
cadrul urmatoarelor comisii:
 Comisia Activitati Extracurriculare;
 Consiliul Elevilor;
 Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei in

mediul scolar;
Consiliul Reprezentativ al parintilor

 Asociatia Parintilor de la Colegiul Tehnic Ion Creanga din Tg.Neamt

Activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul activităţilor educative, primit de
la ISJ, la care s-au adăugat activităţile proprii, ea desfăşurându-se sub diverse forme:conferinte,mese
rotunde ,simpozioane,proiecte,calatorii virtuale si reale,prezentrai de filme,montaje literar-
artistice,concursuriintalniri cu reprezentanti de institutii,medalioane literare,vizionari filme
motivationale etc..

Activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de către diriginţi.
Profesorii diriginţi au colaborat cu profesorii claselor în vederea prevenirii unor abateri disciplinare..

Misiunea noastră conjugă eforturile materiale şi umane ale întregului colectiv prin urmărirea
îndeplinirii obiectivelor:

- re-tehnologizarea procesului de educaţie ;
- încurajarea competiţiei, performanţei, progresului şcolar.
-prevenirea abandonului și eșecului școlar. În semestrul I al anului şcolar 2017-2018, profesorii

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

Obiective prioritare
- Identificarea unor strategii optime pentru ameliorarea comportamentului elevilor:

diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare, reducerea absenteismului, a
violentei verbale şi fizice etc.;

- Implicarea unui număr cât mai mare de elevi în viaţa şcolii, prin participarea în Consiliul
Elevilor, cercuri, proiecte, spectacole;

• Creşterea rolului Consiliului Elevilor în proiectarea şi realizarea de activităţi
extracurriculare;

• Responsabilizarea elevilor şi a profesorilor diriginţi în vederea evitării abandonului
şcolar şi pentru monitorizarea şi consilierea elevilor

- cu probleme familiale şi sociale dificile ;
• Conectarea şcolii la programe şi proiecte desfăşurate la nivel local, regional, naţional

şi internaţional, pentru promovarea valorilor
- spirituale naţionale, europene şi internaţionale;

• Participarea activă şi creativă a tuturor factorilor implicaţi în educaţie la realizarea şi
menţinerea unui spaţiu care să reflecte personalitatea

- grupului, a unei atmosfere plăcute şi stimulative;



98

• Întărirea parteneriatului educaţional în vederea responsabilizării tuturor factorilor
sociali implicaţi în susţinerea procesului instructiveducative;

• Oportunitatea valorificării voluntariatului şi dezvoltarea conştiinţei utilităţii sociale a
tinerilor;

- • Dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă.

Activitatea educativă în semestrul I al anului şcolar 2017-2018 a fost centrată pe formarea la
elevi a unor atitudini și comportamente cetăţeneşti raportate la valorile autentice ale
democraţiei,imbinand activitatile cultural – artistice ecologice , de protectie a mediului din
domeniul stiintific si tehnic ,de educatie civica,voluntariat,si caritabile pentru prevenirea
violentei,absenteismului si discriminarii de orice natura.,cultural –artistice ,culturi si civilizatii ,
educatie morala prin activitati cu caracter religios astfel:

1. Activitati cultural – artistice (ponderea 33,3)
 1.Zilele educaţiei” - simpozion, referate, comunicări pe tema  Evoluției educației de –a

lungul timpului
 2.Iarmarocul de toamna,recital fanfara scolii si piesa de teatru”Prelucrare dupa Capra cu

trei iezi”
 3.Participarea elevilor la spectacolele de teatru propuse de Casa Culturii ,,Ion Creangă”,

Tg. Neamț
 4.Balul Bobocilor (activități de educație civica) „Legenda continua”
 5.Activitățile din cadrul cercului de Folclor „Lada de zestre”
 6.« Zilele Ion Creangă » - participare  la manifestările - concurs organizate de Fundaţia

Culturală „Ion Creangă” și omagierea sciitorului în CDI
 7.Concurs de eseuri şi prezentări power-point pe tema „I`m dreaming of a white

Christmas!”
 8.„A venit Crăciunul!” – spectacol (activităţi de strângere de fonduri pentru colegi)
 9.,,Intalnire cu Ioan Slavici”
 10.Moment omagial – Mihai Eminescu – poetul tuturor romanilor,Ziua culturii nationale

2.Activitati ecologice si de protectie a mediului (ponderea 6,66)
 1.Ziua Mondiala a Curateniei (inscriere si participare proiect ) „Frumusetea naturii in

mainile copiilor”
 2.Participare la concursul propus de Primaria or.Tg.Neamt “Frumusetea naturii ,in

mainile copiilor”

3.Activitati din domeniul stiintific si tehnic( ponderea 13,33)
 1.Revista  IPOTEZE (atelier jurnalistic)
 2.Concurs radioamatori „Maraton  Ion Creangă”
 3.Cangurul lingvist
 4.Concurs de creaţie site-uri web

4.Activitati de educatie civica,voluntariat,si caritabile pentru prevenirea
violentei,absenteismului si discriminarii de orice natura.( ponderea 30)

1.Saptamna Educatiei Globale”Egalitatea trebuie sa fie reala”
2.Participare Proiectul National de constientizare si ,consultare si participare a copiilor si

tinerilor la prevenirea tuturor formelor de violenta exercitate asupralor in familie ,scoala
,comunitate

3.Voluntariat impotriva traficului de personae
4.„Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor si violentei asupra copiilor si tinerilor
5.Ziua Internationala de prevenire a abuzului asupra copilului
6.Ziua internationala a drepturilor copilului
7.„Împreuna putem dărui!” activitate umanitară, filantropică la Căminul de bătrâni
8.„Împreuna putem dărui!” activitate umanitară, filantropică la Căminul de bătrâni
9.Impreuna impotriva violentei (participari la proiecte pe aceasta tema)
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5. Activitati cultural –artistice ,culturi si civilizatii (ponderea 10)
 1.,,Ziua vânătorului de munte”  (depuneri de coroane la Monumentul eroilor)
 2.Unirea - Manifestare 1 Decembrie
 3.24 ianuarie – “Unire-n cuget şi simţiri”

6. Educatie  morala prin activitati cu caracter religios (ponderea 6,66)
 1.Sfintirea Paraclisului
 2.Hramul Paraclisului

Activitatea consiliului elevilor

Şedinţele CSE s-au ţinut lunar (cu excepţia lunii septembrie), participarea responsabililor
claselor fiind de 78% . În cadrul acestor şedinţe:
 s-au dezbătut probleme ce vizează preocupările adolescenţilor, pe departamente, alese şi

organizate prin voluntariat;
 au fost promovate proiecte si parteneriate scolare;
 s-au analizat propunerile facute de reprezentantii claselor;
 au fost proiectate planurile de activitati pe departamente;
 s-a solicitat implicarea elevilor in diferitele activitati cu traditie in unitatea noastra scolara;
 au fost alesi si numiti responsabilii cu organizarea si derularea evenimentelor marcante de-a

lungul anului scolar;
 Dezbatere ROF si RI.

Membrii CSE s-au implicat in desfasurarea Balului bobocilor, a Zilei Educatiei, in
promovarea imaginii scolii ,in Saptamana Educatiei Globale etc.

ANALIZA SWOT

Puncte tari:
 Includerea in unele ore de dirigentie a unor activitati educative de coeziune a grupului
 Afisarea la panou a diplomelor castigate de elevii scolii
 Dirigintii apeleaza frecvent la serviciile cabinetului de consiliere si asistenta

psihopedagogica constientizand astfel importanta unei mai bune cunoasteri a elevului si
problemele acestuia.

 Respectarea graficului de intruniri cu parintii si reprezentatii parintilor pe scoala
 Promovare imaginii pozitive a scolii prin activitati mediatizate in presa si Facebook(Balul

bobocilor,Scoala Altfel,rezultatele la concursuri si olimpiade)
 Lansarea proiectului “Nu renunta la visele tale frumoase!” proiecte cu finantare externa

Let s be a rainbow,mobilitate in Portugalia
 Organizarea de vizite la agenti economici si Universitati
 Buna colaborare cu Politia de proximitate in vederea prevenirii si combaterii cazurilor de

indiscipline
 Abordarea unor teme de actualitate si de maxim interes prin activitati de voluntariat :trafic

de persoane si stupefiante etc.
 Activitati cultural – artistice au o pondere de 33,3.
 Proicetul Rose ce are ca scop formarea competenţelor specifice standardelor de pregătire

în vederea  absolvirii studiilor liceale şi a obţinerii diplomei de bacalaureat

Puncte slabe:
 Feed-back-ul slab cu parintii si chiar elevii proveniti din centrele de Plasament,plecati in

strainatate,divortati.
 Existenta unui numar f mare de elevi navetisti ceea ce impiedica o mai mare implicare in

activitatile extrascolare
 Dificultati in a apica si a gasi strategii coerente de stopare a fenomenului de absenteism

scolar
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 Slaba participare in cadrul
 Activitatile ecologice si de protectie a mediului si educatie  morala prin activitati cu

caracter religios au o pondere de 6,66.

Oportunitati:
 Buna colaborare cu comunitatea locala si cu alte institutii Art Fusion , Blue Party , Centrul

de incubare Creativ,A.N.I.T.P.-C.R.BACAU
Pericole:

 Utilizarea unor teme (consumul de droguri,violenta verbala) care risca ca prin repetare sa-
si piarda relevanta in ochii elevilor

 Timpul alocat activitatilor extrascolare un risc  pentru acumularea de absente la scoala a
elevilor care invata in doua schimburi

 Slaba implicare a elevilor in activitati de voluntariat.

Propuneri si recomandari:
 Solicitarea parintilor in a participa activ la viata scolii.
 Introducerea unei ore zilnice de activitate de socializare .
 Colaborare stransa intre profesori pentru realizarea activitatilor si impulsionarea elevilor

care participa voluntar la desfasurarea acestora.

1.3.2. Consiliul şcolar al elevilor

Consiliul Elevilor de la Colegiul Tehnic Ion Creanga din Tg. Neamt este o formă de
organizare asociativă a elevilor şi reprezintă un factor important al democratizării şcolii şi a
relaţiilor profesor-elev. Prin intermediul acestui cadru de organizare noi ne-am ales reprezentanţii
pe baza principiului reprezentativităţii. In anul scolar 2017-2018 am avut posibilitatea de a
formula puncte de vedere specifice noua şi am elaborat propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii
vieţii şcolare.  Cultura organizaţională a şcolii a permis acest proces.

Consiliul Național al Elevilor ca organizație națională, reprezintă interesele elevilor din
învăţământul preuniversitar de stat şi privat din România la nivel şcolar, local, judeţean şi naţional
 este structură consultativă, partener al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

(M. E. C. T. S.);
 are un caracter apolitic nefiind subordonată niciunui interes de partid.

Activitatile noastre din anul anterior au fost variate de la reprezintarea unui coleg în faţa
profesorilor pana la organizarea de  activităţi extraşcolare: actiuni de orientare profesionala,de
dezvoltare personala,activitati cu impact comunitar, acţiuni caritabile etc., Consiliul Național al
Elevilor este singura structură condusă şi organizată  de elevi, pentru elevi. Consiliul Naţional al
Elevilor din Romania a fost înfiinţat în baza OMECT nr. 2782/2007. În prezent, Consiliul Scolar al
Elevilor funcţionează în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare aprobat prin OMEN nr.
5115/ 15.12.2014, publicat in M. Of. nr. 23 si 23bis/ 13.01.2015 și are structuri la nivel regional,
județean, local și școlar.

VALORILE  CONSILIULUI  ELEVILOR
Principiul fundamental al Consiliului Elevilor este democraţia. Consiliul Elevilor reprezintă

elevii și oferă oricărui elev posibilitatea de a participa activ la viața școlii.
Valorile care stau la baza Consiliului Elevilor sunt : * Integritate* Loialitate* Respect*

Pasiune* Sustenabilitate* Implicare* Voluntariat* Ambiţie * Determinare* Inovaţie* Unitate
Şedinţele CSE s-au ţinut lunar (cu excepţia lunii septembrie), participarea responsabililor

claselor fiind de 78% , atât la clasele de zi cât şi la cele de rută progresivă. În cadrul acestor şedinţe:
 s-au dezbătut probleme ce vizează preocupările adolescenţilor, pe departamente, alese şi

organizate prin voluntariat;
 au fost promovate proiecte si parteneriate scolare;
 s-au analizat propunerile facute de reprezentantii claselor;
 au fost proiectate planurile de activitati pe departamente;
 s-a solicitat implicarea elevilor in diferitele activitati cu traditie in unitatea noastra scolara;
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 au fost alesi si numiti responsabilii cu organizarea si derularea evenimentelor marcante de-a
lungul anului scolar;

 s-au impelentat diferite campanii nationale.

Principalele obiective instructiv-educative urmărite în cadrul activităţilor desfăşurate de Consiliul
Scolar al Elevilor au fost:

 Cunoasterea de catre elevi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului
Elevilor. Alegerea Consiliul de Onoare.

 Antrenarea elevilor in activitati scolare si extrascolare educative, formarea si dezvoltarea
abilitatilor organizatorice.

 Largirea orizontului cultural, familiarizarea elevilor cu acceptarea si respectarea valorilor
interculturale.

 Formarea si dezvoltarea unor trasaturi pozitive de caracter la elevi, a unei conduite
disciplinate.

 Constientizarea la elevi a trairii intr-o lume globalizata si a rolului lor ca cetateni ai acestei
lumi.

 Identificarea si valorizarea elevilor cu diferite talente.
 Promovarea în rândul comunităţii şcolare a unui stil de viaţă sănătos.
 Conştientizarea și educarea elevilor în direcția protejării mediului înconjurător.

Alegerea presedintelui si vicepresedintilor C.S.E.

Conducere C.S.E.
o Presedinte: Raucescu Alexandra ;
o Vicepresedinte: Filip Paula Rebeca
o Director concursuri scolare si extrascolare Departamentul ,,Concursuri şcolare şi

extraşcolare”,
o Director cultura educatie si programe scolare Departamentul „Cultura, educatie si

programe scolare”,: Iacob Denisa Elena
o Responsabil activitati sportive Departamentul „Sport si programe ptr

tineret”,:Ungureanu Serban
o Avocatul elevului Departamentul „Avocatul Elevului”, AluiIon
o Director informare Departamentul „Informare, mobilitate, formare si consiliere”,

Soldan Diana

Aceste obiective au fost atinse prin realizarea urmatoarelor activitati :
1. Ziua Europeana a limbilor straine (26 septembrie 2017):expozitie de pictura,prezentare

PPT plurilingvism si multilingvism,moment artistic.
2. Săptămâna Educaţiei Globale(11-17 noiembrie 2017).

DESCRIERE
dezbaterea cu tema “De ce sa traim sanatos? ”.
campania de responsabilizare a adolescentilorpe tema traficului de carne vie.

3. Concurs de afise pe tema - Educatiei pentru sanatate si a unui stil de viata sanatos si
durabil
La acest concurs au participat 14 elevi.

4. Holocaustul intre comemeorare si educatie (09 octombrie 2017).
Participarea la :

 dezbaterea cu tema “Holocaust:comemorarea victimelor ! ”.
 expozitie de imagini pe tema Holocaustul in imagini.

5. Impreuna impotriva consumului de droguri si a traficului de persoane (31.10.-
04.11.2017-Scoala Altfel): TEATRU FORUM,,PROFESORUL TRASNIT, concurs pe teme
agro-zootehnice, igienă şi protecţia omului, animalelor şi a mediului Campanie de plantare
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de arbuşti în perimetrul de împrejmuire al gropii de gunoi, Drumeţie pe valea Secului,
Prezentare Firme de exerciţiu, Campionatul de fotbal –juniori,

6. Balul MEDIEVAL(25 noiembrie 2017).
7. Activitati de voluntaariat in cadrul Simpozionului National de comunicari stiintifice

IPO-TECH( 9 APRILIE 2018),Proiectului Educational Cinste eroilor(1 aprilie
2018),Proiectului Regional Creanga la el acasa,Proiectului local Arta de a fi gazda
,Zilele scolii(aniversare 60 ani)

a. Propuneri de activitati pentru Simpozionul Creangă la el acasă (activităţi
concurs)(20 decembrie 2017)

b. repere bio-bibliografice;
c. Creangă ... între sacru şi profan Omul Creangă;
d. Concurs de cultura generala din opera lui Creanga.
e. Vizită tematică la Muzeul Creangă
f. Participare la activităţile concurs din cadrul programului activităţilor „Zilelor Ion

Creangă” organizate de Fundaţia Culturală „Ion Creangă”
8. Ziua naţională a României -Noi suntem români-Program-artistic organizat de membrii

catedrei de limba şi literatura română in colaborare cu C.S.E.(1 decembrie 2016)
9. Ziua mondiala a sanatatii (7 aprilie 2018)
10. Ziua mondială a drepturilor omului, OM şi OAMENI
11. La Mulţi Ani! Serbare de Crăciun: Un altfel de craciun! (decembrie 2017)
12. Simpozionul Naţional „Perspective tehnice şi tehnologice în contextul european” – martie

2018.
13. Fetivalul Francofoniei(20-27 martie 2018),catedra de limba franceza in colaborare cu

C.S.E.
14. Preselectia ,organizarea spectacolului Liceenii au talent (faza locala si judeteana)in

parteneriat cu liceele din oras.
15. Ziua Europei -Activităţi culturale şi informative (materiale de promovare, mape, eseuri,

tablouri, portofolii etc.)(9 mai 2018)
16. Activitate de ecologizare – realizată pe data de 5 mai 2018 cu ocazia Zilei Mondiale a

Mediului-activitate cu impact comunitar initiata de d-ul primar la care au participat elevi din
C.S.E.(5.iunie 2017.)

17. -“Ziua internaţională a copilului” ”, jocuri sportive, activităţi culturale.

Dintre activităţile desfăşurate pe parcursul anului scolar 2017-2018, mai fac parte si alte activitati :
1. Discutarea STATUTULUI ELEVULUI si ROF,RI al CSE al Colegiului Tehnic “Ion

Creanga”, Tg.Neamt;
2. Depunerea candidaturilor pentru functia de presedinte, respectiv vicepresedinte,secretar

sau director de departament, urmata de campania de promovare si sustinere a lor, si in final de
alegerile libere prin vot;

3. Constituirea Biroului Executiv CS
Privind in retrospectiva activitatea Consiliului Scolar al Elevilor, putem vorbi şi de

puncte tari şi de puncte slabe, care pe viitor pot constitui puncte de plecare spre obţinerea
progresului în activitatea educativă:
Puncte tari

 Implementarea mai multor activitati decat in anii anteriori
 Volumul de activitate
 Unicitatea proiectelor
 Comunicarea mai eficienta cu colegii nostri
 Feedback-uri pozitive din partea colegilor
 Relatii bune intre membrii CSE-ului
 Eficienta

Puncte slabe:
 Lipsa de exprimare a ideilor unor membrii ai Consiliului
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 Lipsa implicarii a mai multor membri CSE in activitatile propuse
 Lipsa de comunicare intre elevii claselor si sefii acestora
 Lipsa unor spatii propice pentru anumite activitati

Pe baza acestui raport, Consiliul Scolar al Elevilor isi propune ca in anul urmator sa isi
imbunatateasca activitatea in colaborare cu coordonatorul de programe scolare si extrascolare,
prof.Munteanu Mariana, cu profesorii diriginţi şi cu directorii de departamente; sporirea
credibilitatii
CSE; cresterea implicarii elevilor in activitatile extrascolare; incurajarea elevilor de a-si exprima
opinia in legatura cu diferitele activitati ale CSE.

5.3.3. Integrarea europeană. Relaţii internaţionale, programe, parteneriate

COMISIA PENTRU PROGRAME EUROPENE

N
r

c
r
t

TItlul
proiectulu
i și codul
proiectulu
i

Data de
incepere
Data de
finalizare

Bugetu
l

Nume
prenume
membrilor
echipei de
proiect

Scop Parteneri implicati

1
.

Climate
change in
our life
2013-1-
RO1-
COM06-
29660 1.

2013
2015

24000
eur

Rosca Gianina
Apetrei
Gheorghe
Timisescu
Dorina

Prin proiectul
multilateral
Comenius, grupuri
de italieni, turci,
germani si romani
au desfasurat o
serie de activitati
stiintifice pe tema
„Climate change in
our life”. Elevii
celor patru tari
participante in
proiect, alaturi de
profesorii lor, au
urmarit pe
parcursul a cinci
zile schimbarile
climatice din viata
noastra si modul in
care ele ne
afecteaza. In cadrul
scolii a fost
infiintata o statie
meteorologica
locala unde se vor
monitoriza
cresterile si
scaderile de
temperatura, se vor
analiza si
concluziona
masuratorile facute

Colegiul Tehnic Ion
Creangă,Tg. Neamț -
instituția coordonatoare
Samsun Ilkadisamsun
Ilkadim Industrial and
Vocational High
Schoolm Endüstri
Meslek Lisesi-tr
Liceo Classico e Liceo
Scientifico "Giovanni
Chelli"-Italia
Städtisches Gymnasium
Gevelsberg-Germania
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2
.

Learning
to
undertake
2016-1-
ES01-
KA21902
4971_1

1.10.2016
-
31.08.201
8

120.00
0 EUR

Rosca Gianina
Timisescu
Dorina
Toma Mihaela
Apetrei
Gheorghe

Scopul
proiectului constă
în promovarea
antreprenoriatului
în rândul tinerilor,
în facilitarea
accesului la
schimbul de bune
practici, precum și
în integrarea
elevilor din medii
dezavantajate sau
cu mai puține
oportunități în
societate.Pe durata
implementarii
proiectului, cele 5
instituții școlare
vor desfășura
activități de predare
–învățare într-un
cadru non formal.
Cu acest prilej,
elevii de la CTIC
au numeroase
oportunități de a se
dezvolta personal și
profesional.
La nivelul
parteneriatului s-a
creat o companie
virtuală
international -o
agenție de turism
denumită Time of
Europe. Aceasta
va permite elevilor
să dobândească
cunoștințe
economice reale.
Obiectivul general
al întâlnirii din
România este
întocmirea unui
business plan al
companiei virtuale
Time of Europe
TOE .

Lycee of Bordeaux,
France.
.Instituto RICHARD
STEFFENGYMNASIE
T in Visby, Gotland in
Sweden.
Colegiul Tehnic „Ion
Creangă” Tîrgu –
Neamț
Escola Profissional DO
VALE DO TEJO in
Santarém, Portugal

3Let s be a
rainbow
2017-1-
RO01-
KA219-

1.09.2017
-
30.08.201
9

108.20
5 EUR

Rosca Gianina
Toma Mihaela
Apetrei
Gheorghe
Timofte

Adresat elevilor de
gimnaziu de la
CTIC, proiectul are
ca scop
promovarea
respectului pentru

CTIC- România,
Escola Dr. Horácio
Bento de Gouveia-
Portugalia,
Instituto Istruzione Sup.
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037254 Adriana
Apetrei
Daniela

drepturile omului și
a libertăților
fundamentale, a
cetățeniei active, a
democrației, a
dreptății sociale,
respectării
înțelegerii și
valorizării
diversitățiii
culturale.

F. Meneghini- Italia,
Birkaskolan
Maelaroearnas
Montessoriskola-Suedia
Akcansa Fatih Sultan
Mehmet Ortaokulu-
Turcia.

4
.

,,Învăţând,
Vei reuşi”
Proiect
ROSE
finantat de
Banca
Mondiala
prin
unitatea de
Managem
ent a
proiectelor
cu
finantare
externa
MEC

Septembri
e 2017 -
30-31
iunie 2021

152.50
0
EUR

Rosca Gianina
Toma Mihaela
Apetrei
Gheorghe
Timofte
Adriana
Timisescu
Dorina
Apetrei
Daniela
Carja Maria

Obiectivul general
al proiectului îl
reprezintă formarea
competenţelor
specifice
standardelor de
pregătire  în
vederea  absolvirii
studiilor liceale şi a
obţinerii diplomei
de bacalaureat.
În vederea
implementarii
proiectului ROSE
echipa de proiect a
revizuit PAS şi a
propus modificări
având ca ţintă
strategică creşterea
procentului de
promovabilitate a
elevilor aflaţi în
situaţie de abandon
sau absenteism.

5
.

Metode
creative de
predare și
formare
pentru
combatere
a părăsirii
timpurii a
școlii și
pentru o
motivație
mai bună a
elevilor"
2018-1-
RO01-
KA101-
048570

Iulie 2018
- Iunie
2019

17885.
00 eur

Pavel Daniela
Munteanu
Mariana
Solomia
Mihaela
0tea Iuliana
Axinte
Mihaela
Niculescu
Eugenia
Toma Mihaela

Reducerea
procentului de
absenteism si
abandon scolar cu
2% ptr 2018 fata de
2013 si cresterea
calitatii procesului
instructi-educativ
etc.

Olanda, Malta si
Portugalia
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6.   COMPARTIMENT CONTABILITATE

Situaţiile  financiar- contabile  pentru semestrul I  an  şcolar  2017 - 2018 au  fost  întocmite în
conformitate cu următoarele principii contabile:

 Principiul continuităţii activităţii - unitatea  îşi va continua în mod normal
funcţionarea într-un mod previzibil fără a intra în imposibilitatea continuării activităţii sau fără
reducerea semnificativă a acesteia.

 Principiul permanenţei metodelor - se aplică aceleaşi reguli, metode, norme
privind evaluarea, înregistrarea şi prezentarea în contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurând
comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile.

 Principiul prudenţei - s-a tinut seama de toate ajustările de valoare datorate
deprecierilor de valoare a activelor, precum şi toate obligaţiile previzibile şi pierderile potenţiale
care au luat naştere în cursul exerciţiului financiar încheiat sau pe parcursul unui exerciţiu anterior.

 Principiul independenţei exerciţiului - au fost luate în considerare toate veniturile
şi cheltuielile exerciţiului fără a se ţine seama de data încasării sau efectuării plăţii.

 Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi pasiv - în vederea stabilirii
valorii totale corespunzătoare a unei poziţii din bilanţ s-a determinat separat valoarea fiecarui
element individual de activ sau de pasiv.

 Principiul intangibilităţii exerciţiului - bilanţul de deschidere al
exerciţiuluicorespunde cu bilanţul de închidere a exerciţiului precedent.

 Principiul necompensării - valorile elementelor ce reprezintă active nu au fost
compensate cu valorile elementelor ce reprezintă pasivul, respectiv veniturile cu cheltuielile.

 Principiul prevalenţei economicului asupra juriducului - informatiile prezentate
în situaţiile financiare reflectă realitatea economică a evenimentelor şi tranzacţiilor, nu numai forma
lor juridică.

 Principiul pragului de semnificaţie - orice element care are o valoare semnificativă
este prezentat distinct în cadrul situaţiilor financiare.

A.  SURSELE  DE  FINANȚARE PENTRU SEMESTRUL  II  AN ȘCOLAR      2017- 2018

A.1. Bugete aprobate pentru anul școlar 2017 - 2018
A.1.1 Buget  de  stat,  Inspectoratul Școlar Județean Neamț (ordonator secundar de credite)

 buget  aprobat inițial  nr. 473 din 25.01.2017;
 buget rectificat nr.7665 din 25.08.2017:
 structură buget aprobat:

Nr. crt. Denumirea   indicatorilor Cod
indicator

Suma
(lei)

0 1 2
1. Titlul I.       Cheltuieli de personal 10 46.856
2. Titlul I.       Bunuri și servicii 20 4.467
3. Titlul VIII.  Asistență socială

( transport   elevi)
57 413.926

4. Titlul IX. Alte cheltuieli
( bursa profesională,   bani de liceu)

59 730.714

5. Cheltuieli de capital 70 0
TOTAL 1.195.963

A.1.2 Buget   local,  Primăria orașului Târgu Neamț (ordonator secundar de credite)

 buget  aprobat inițial  nr. 633 din 28.01.2017;
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 buget rectificat nr.9.812 DIN 19.12.2017:
 structură buget aprobat:

Nr.
crt.

Denumirea   indicatorilor Cod
indicator

Suma
(lei)

0 1 2
1. Titlul I.       Cheltuieli de personal 10 5.629.878
2. Titlul I.       Bunuri și servicii 20 638.818
3. Titlul VIII.  Asistență socială ( burse  sociale) 57 900
4. Titlul IX.    Alte cheltuieli ( bursa merit) 59 3.280
5. Cheltuieli de capital 70 67.783

TOTAL 6.340.659

A.1.3 Buget venituri proprii, Colegiul Tehnic "Ion Creangă" Târgu Neamț(ordonator
terțiar de credite)

 buget  aprobat  nr.634  din 28.01.2017;
 structură buget aprobat:

Nr.
crt.

Denumirea   indicatorilor Cod
indicator

Suma
(lei)

0 1 2
1. Titlul I.       Cheltuieli de personal 10 20.000
2. Titlul I.       Bunuri și servicii 20 30.000
3. Titlul VIII.  Asistență socială ( burse sociale) 57 0
4. Titlul IX.    Alte cheltuieli( bursa merit) 59 0
5. Cheltuieli de capital 70 50.000

TOTAL 100.000

B. PLĂȚI  EFECTUATE PENTRU SEMESTRUL  I  AN  ȘCOLAR    2017 - 2018

B.1 Buget  de  stat,  Inspectoratul Școlar Județean Neamț (ordonator secundar de credite)
Nr. crt. Denumirea   indicatorilor Cod

indicator
Plăți SEM. I
Suma (lei)

0 1 2
1. Titlul I.   Cheltuieli de personal 10 54.538,00
2. Titlul I.   Bunuri și servicii 20 5.202,00
3. Titlul VIII.  Asistență socială

( transport   elevi)
57 511.862,00

4. Titlul IX.    Alte cheltuieli
( bursa profesională,   bani de liceu)

59 658.602,00

5. Cheltuieli de capital 70 0,00
TOTAL 1.230.204,00

B.2 Buget   local,  Primăria orașului Târgu Neamț (ordonator secundar de credite)

Nr. crt. Denumirea   indicatorilor Cod
indicator

Plăți SEM. I
Suma (lei)

0 1 2
1. Titlul I.       Cheltuieli de personal 10 7.542.795,00
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2. Titlul I.       Bunuri și servicii 20 754.072,00
3. Titlul VIII.  Asistență socială ( burse  sociale) 57 6.168,00
4. Titlul IX.    Alte cheltuieli ( bursa merit) 59 55.213,00
5. Cheltuieli de capital 70 0,00

TOTAL 8.358.248,00

B.3 Buget venituri proprii, Colegiul Tehnic "Ion Creangă" Târgu Neamț(ordonator
terțiar  de credite)

nr.
crt.

Denumirea   indicatorilor Cod
indicator

Plăți SEM. I
Suma (lei)

0 1 2
1. Titlul I.       Cheltuieli de personal 10 9.275,00
2. Titlul I. Bunuri și servicii 20 21.431,77
3. Titlul VIII.  Asistență socială ( burse

sociale)
57 0,00

4. Titlul IX.    Alte cheltuieli( bursa merit) 59 0,00
5. Cheltuieli de capital 70 0,00

TOTAL 30.706,77

7. COMPARTIMENTUL SECRETARIAT

Activitatea de secretariat în cadrul unei organizaţii se numără printre activităţile cu o
importanţă deosebită, secretariatul fiind considerat ca interfaţă a şefului unei instituţii cu
personalul angajat şi cu persoanele din afara instituţiei .

Secretariatul este un  auxiliar direct şi indispensabil al conducerii, având ca sarcină
degrevarea acesteia de unele sarcini auxiliare, creându-i astfel condiţiile necesare realizării
principalelor sale funcţii: prevedere – organizare – comandă – coordonare  control. Secretariatul
trebuie să creeze condiţii optime pentru luarea deciziilor care reprezintă actul esenţial al
conducerii.

În compartimentul secretariat din cadrul Colegiului Tehnic ”Ion Creangă” munca
secretarelor presupune un complex de activităţi, precum :

1) Activităţi cu caracter specific de secretariat(preluare, transmitere mesaje telefon,
multiplicare, redactare înscrisuri dictate de şefi, clasarea documentelor, înregistrarea
corespondenţei).

2) Activităţi prin care se duc la îndeplinire sarcinile şi atribuţiile prevăzute în fişa
postului(documentare, corespondenţă, protocol, organizarea manifestărilor etc.).

3) Activităţi pe care le decid, le iniţiază singure(cursuri de perfecţionare, instruire a
secretarelor din subordine),

4) Activităţi de reprezentare a şefilor lor(primiri oficiale, participare la discuţii cu parteneri
educaționali, etc.)
Activităţile se compun din atribuţii, iar atribuţiile din sarcini. Atribuţia reprezintă sfera de
competenţă a unui compartiment, iar executarea atribuţiilor de către un compartiment
presupune competenţa membrilor compartimentului în realizarea sarcinilor ce decurg din
aceste activităţi.

Printre atribuţiile şi sarcinile membrilor compartimentului secretariat de la Colegiul
Tehnic ”Ion Creangă”, prevăzute în fișele posturilor, se numără în principal, următoarele:

- executarea lucrărilor de registratură generală (sortarea, înregistrarea, datarea, distribuirea)
în unitățile școlare neexistând un compartiment specializat de registratură;

- lucrări de corespondenţă primită şi emisă de unitate; lecturarea corespondenţei primite,
prezentarea la conducere, înregistrarea, repartizarea şi urmărirea rezolvării corespondenţei
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primite, întocmirea unor răspunsuri pe baza documentării prealabile, dactilografierea lor,
prezentarea la semnat a corespondenţei cu materialul de bază; pregătirea corespondenţei
pentru expediere, predarea sau expedierea directă;

- atribuţii de documentare: detectarea surselor interne şi externe, selectarea materialului;
prezentarea materialelor rezultate sub formă de tabele, scheme, statistici, etc., clasarea
documentelor, organizarea şi asigurarea unei bune funcţionări a arhivei unităţii;

- scrierea rapidă, întocmirea proceselor verbale a discuţiilor din şedinţe, întâlniri, lectorate
etc. , scrierea după dictare (şi la telefon);

- multiplicarea materialelor: dactilografierea folosind calculatorul , folosirea imprimantei
calculatorului, utilizarea maşinilor de copiat, corectarea greşelilor, cunoaşterea unor sisteme
de corectare a materialelor pentru editare;

- probleme de protocol şi relaţii cu publicul: întocmirea unor planuri pentru desfăşurarea în
bine condiţii a întâlnirilor cu persoane din afară instituţiei, primirea vizitatorilor şi a
partenerilor educaționali, cunoaşterea, documentarea în ceea ce priveşte regulile de
comportament şi protocol specifice evenimentului, pregătirea corespondenţei protocolare cu
ocazia diferitelor evenimente;

- evidenţa necesarului de consumabile şi evidenţa de personal (secretara întocmeşte referatul
cu necesarul de rechizite pentru compartimentul secretariat, ţine evidenţa orelor
suplimentare, concediilor, evidenţa delegaţiilor, a deplasărilor şi a evenimentelor
profesionale;

- cunoaşterea şi folosirea aparaturii moderne de birou(calculatorul, multiplicatorul, fax,
multifuncționale etc.); cunoaşterea tehnoredactării computerizate şi a programelor pentru
aceasta;

- organizarea sistemului informaţional: primirea prelucrarea şi transmiterea informaţiilor;
- întocmirea statelor de plată și de personal;
- primirea şi transmiterea comunicărilor telefonice;
- organizarea şedinţelor şi a materialelor necesare;
- difuzarea în unitate a deciziilor şi instrucţiunilor cu caracter de circulară;
- preluarea de la şefi (prin delegare de autoritate) a unor sarcini pe care secretara (asistenta

manager) le poate rezolva;
- perfecţionarea permanentă din punct de vedere profesional;
- supravegherea personalului din subordine: instruirea acestuia, evaluarea posibilităţilor

fiecăruia şi stabilirea responsabilităţilor;
- respectarea disciplinei muncii.

Conform ROFUIP, secretariatul funcţionează în program de lucru cu elevii, părinţii, tutorii
sau susţinătorii legali sau alte persoane interesate din afara unităţii.

În anul școlar 2017-2018 compartimentul secretariat din cadrul Colegiului Tehnic ”Ion
Creangă” și-a îndeplinit atribuţiile ce-i revin, în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru
privind organizarea și funcționarea învățământului  preuniversitar aprobat prin ordinul nr.
5079/2016 din 31 august 2016, și cu sarcinile atribuite prin fișa postului, după cum urmează:

a) transmiterea informaţiilor la nivelul unităţii de învăţământ;
- S-a asigurat afișarea la avizierele şcolii a tuturor informațiilor transmise de către ISJ,

Primărie, Poliție, Unități de învățământ superior;
- S-au afișat metodologiile și calendarele examenelor naționale desfășurate în sesiunile

anului 2018;
-S-au întocmit și s-au comunicat personalului unității un număr de 387 de decizii - de  nr.

205 - la nr. 255 în 2017 și de la nr. 1 - la nr. 336 în anul 2018;
-S-au întocmit și s-au comunicat personalului unității un număr de peste 50 de note de

serviciu;
- S-a asigurat în permanență convocarea membrilor comisiilor, ai Consiliului Profesoral și

de Administrație, a cadrelor didactice participante la examenele naționale în diferite calități;
- S-au înregistrat un număr de 10250 documente în registrul de intrări ieșiri;
- S-au întocmit și afișat la avizierele școlii graficele privind serviciul pe școală a cadrelor

didactice și a elevilor;
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- S-au creat formulare pentru a ușura raportarea datelor de către profe sorii diriginți ( rapoarte
pentru validarea situației la învățătură la sfârșit de semestru, situații statistice, situații privind elevii
cu părinți plecați în străinătate, etc;

b) întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date;
- S-au completat în SIIIR, datele celor 1805 elevi înscriși în anul școlar 2017-2018 la nivelul

unității noastre precum și datele personalului didactic de conducere îndrumare și control,
didactic de predare, didactic auxiliar și nedidactic existent (peste 154 de persoane) , în
colaborare cu operatorul acestei baze de date;

- S-a creat baza de date în vederea întocmirii actelor de studii pentru absolvenţii claselor a X a
liceu, a XII a / a XIII a liceu,  ( 382 elevi  clasa a X a; 327 elevi clasa a XII a si a XIII a , 31
elevi clasa a VIII a, 62 elevi învățământ profesional, 21 elevi învățământ postliceal);

- S-a intocmit lunar (in 20 ale lunii) baza de date cu elevii care au implinit varsta de 18 ani,
completarea dosarelor lor, transmiterea acestora la ISJ Neamt;

- S-a intocmit baza de date cu elevii care au implinit 18 ani  , s-a pregătit logistica necesară
aplicării Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, O.U.G. nr.44/2006 pentru
modificarea şi completarea O.U.G. nr. 148/2005  privind susţinerea familiei în vederea creşterii
copilului si s-au transmis la ISJ, lunar dosare pentru cei care implinesc 18 ani in luna
respectiva, pentru un număr total de 446 elevi;

- S-a intocmit și s-a transmis lunar, la ISJ,  baza de date pentru elevii intre 18 si 26 ani pentru a fi
asigurati  de sanatate, în total pentru 446 de elevi;

- S-a creat si actualizat baza de date pentru evidenta personalului didactic, didactic auxiliar si
nedidactic cu functia didactica, gradul didactic, specializare, vechime totala/vechime in
învătămant, sporuri, ore in catedra, ore suplimentare, clasa, gradatia, alte drepturi ( 154
persoane);

- S-au completat in registrul de evidenta al salariatilor REVISAL modificarile intervenite pe
durata executarii contractului de munca ( incheiere, modificare,suspendare, crestere salariala
,etc) -154 de salariati;

c) întocmirea şi transmiterea situaţiilor statistice şi a celorlalte categorii de documente
solicitate de către autorităţi, precum şi a corespondenţei unităţii;

- Situațiile statistice de început și de sfârșit de an școlar s-au completat corect și la termenele
stabilite de către ISJ și Direcția Regională de Statistică Neamț. S -au completat 52 de chestionare
pe profile, nivele și forme de învățământ, conform precizărilor ;

- Situațiile statistice de sfârșit de semestru I și II privind Situația școlară precum și Mișcarea și
starea disciplinară a elevilor au fost întocmite corect, la termenele stabilite ; au fost înregistrate
în SIIIR și transmise Inspectoratului Școlar Județean Neamț .
Dosarul cu situațiile statistice pe întreg anul școlar 2017-2018, cuprinde peste 200 de file ;

- La sfârșitul fiecărui semestru  s-au completat și transmis la ISJ situațiile privind absențele
nemotivate ale elevilor beneficiari ai alocației acordate de stat, conform Legii 277 ;

- S-au completat adeverinte de vechime pentru completarea dosarelor de perfectionare ale
cadrelor didactice din unitate înscrise la grade astfel:  gradul I, seria 2018/2020 - 2 adeverinte;
gradul didactic I, seria 2016/2018 - 5 adeverinte; gradul I, seria 2017/2019 - 3 adeverinte; gradul
didactic II, sesiunea 2018 - 7 adeverinte; gradul II.

- S-au transmis lunar, la ISJ Neamț la Perfecționare, situația privind cadrele didactice care au
susținut inspecții în vederea înscrierii/ susținerii gradelor didactice, însoțită de Copii ale
proceselor-verbale de la inspecții precum și fișele de evaluare a activităților didactice inspectate;

- S-au completat și transmis la ISJ Neamț machetele privind Proiectul Planului de Școlarizare
pentru 2018-2019, precum și Proiectul de încadrare;

d) înscrierea copiilor/elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea şi
actualizarea permanentă a evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea
antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, în baza hotărârilor consiliului de administraţie;
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- S-au verificat si actualizat dosarele tuturor elevilor de la clasele de gimnaziu, de liceu zi și
cu frecvență redusă, profesională și postliceală, în total 1805 dosare;
- Au fost  înregistrati în registrele de înscriere şi evidenţă a elevilor și au fost înmatriculați un
număr de 527 de elevi, după cum urmează:

Nr.
crt. Nivelul la care au fost înscriși, precum și motivul înscrierii

Numărul
elevilor
înscriși

1 Liceal zi, clasa a IX-a, în urma repartizării computerizate 357
2 Profesional clasa a IX a, în urma etapelor de înscriere 56
3 Gimnazial, clasa a V-a 16
4 Postliceal, anul I 28
5 Elevi veniți prin transfer de la alte unități 7

6 Elevi care au reluat studiile și au fost înscriși în învățământul liceal cu
frecvență redusă

36

7 Absolvenți ai învățămâtului profesional care continuă studiile la liceu 10
8 Elevi proveniți din repetenție care s-au reînscris în învățământul liceal 12
9 Elevi proveniți din repetenție care s-au reînscris în învățământul profesional 5

TOTAL 527

După fiecare sesiune de transferuri, au fost solicitate situaţiile şcolare ale elevilor veniţi în
unitate şi s-au transmis situaţiile şcolare ale elevilor plecaţi din unitate, în conformtate cu legislația
în vigoare. Dosarul Transferuri elevi din anul școlar 2017-2018, predat la arhivă,  cuprinde peste
300 de file.

De asemenea au fost înregistrate în registrele matricole, rezultatele la examenele de diferenţă
pentru elevii transferaţi care şi-au schimbat profilul.

-S-au completat registrele matricole pentru clasele V-VIII (4 clase) a IX a - a XII a (55
declase), IX-XIII FR (3 clase), IX-XI profesională (6 clase), înv. postliceal (2 clase) cu disciplinele
/ modulele  de învăţământ conform planurilor cadru în vigoare şi a listei CDL şi CDŞ aprobate de
către conducerea unităţii. Aceasta a necesitat în special pentru clasele de liceu tehnologic (51 de
clase) un volum mare de muncă deoarece sunt clase unde anual se studiază până la 12 module cu
denumiri diferite de la un an  la altul, şi nicio editură care realizează registre matricole nu tipăreşte
decât cel mult obiectele de cultură generală, restul trebuind să fie scrise de mână.

- La sfârşitul  anului şcolar s-a înregistrat în registrele matricole situaţia şcolară a tuturor
celor 1512 elevi promovați la data finalizării cursurilor semestrului al II-lea , iar după
sesiunea de examene de încheiere a situațiilor școlare și de corigență și a restului de elevi,
circa 250 la număr.

- S-au înregistrat în cataloagele școlare rezultatele la examenele de încheiere a situațiilor
școlare și de corigență;

- S-au completat registrele matricole cu rezultatele de la Evaluarea națională pentru elevii
clasei a VIII-a, cu rezultatele la examenul de bacalaureat, rezultatele la examenul de
certificare a competenţelor profesionale de nivel 5, 4, și 3 și s-au  înregistrat seriile şi
numerele actelor de studii eliberate absolvenţilor.

e) rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor şi evaluărilor
naţionale, ale examenelor de admitere şi de ocupare a posturilor vacante, conform
atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare sau de fişa postului;

- În anul școlar 2017-2018 compartimentul secretariat a realizat înscrierea a 826 de elevi la
examenele naționale pentru  sesiunile anului 2018 pentru următoarele tipuri de examene naționale și
pentru numărul de elevi din tabelul următor:
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Nr. crt. Examenul la care au fost înscriși elevii
Numărul
elevilor
înscriși

1 Evaluare națională clasa a VIII-a 31
2 Bacalaureat – sesiunea iunie-iulie 2018 293
3 Bacalaureat – sesiunea august-septembrie 2018 157

4 Certificarea competențelor profesionale de nivel 4 – sesiunea
mai-iunie 2018 249

5 Certificarea competențelor profesionale de nivel 3 – pentru
absolvenții IP 3 ani – sesiunea iulie 2018 78

Certificarea competențelor profesionale de nivel 5 – pentru
absolvenții învățământului postliceal – sesiunea iulie 2018 12

7 Certificarea competențelor profesionale de nivel 4 – sesiunea
august - septembrie 2018 4

8 Certificarea competențelor profesionale de nivel 3 – pentru
absolvenții IP 3 ani- sesiunea septembrie 2018 2

TOTAL ELEVI ÎNSCRIȘI 826

- Referitor la examenele din școală,  în anul școlar 2017-2018 s-au organizat și desfășurat:
 patru sesiuni de examene de diferență,
 două sesiuni de examene de  încheiere a situațiilor școlare,
 două sesiuni de examene de corigență.

Numărul de elevi înscriși și participanți , este trecut în tabelul de mai jos:

Nr.
crt. Tipul de examen

Numărul elevilor
înscriși și

participanți

1. Examene de diferență – sesiunea septembrie 2017,
decembrie 2017, februarie 2018 și martie 2018

33

2. Examen pentru încheierea situațiilor școlare pentru
clasele terminale – sesiunea 18-19 iulie 2018

10

3. Examene de corigență pentru clasele terminale– sesiunea
23-24 iulie 2018

2

4. Examen pentru încheierea situațiilor școlare pentru alte
clase decât cele terminale – sesiunea 27- 31 august 2018

65

5. Examene de corigență pentru alte clase decât cele
terminale– sesiunea 3- 6 septembrie 2018

76

TOTAL  ELEVI 186

f) completarea, verificarea, păstrarea în condiţii de securitate şi arhivarea documentelor
referitoare la situaţia şcolară a elevilor şi a statelor de funcţii;

În anul școlar 2017-2018, compartimentul secretariat a creat și predat la arhiva unității peste
50 de dosare care însumează peste 10000 file , după cum urmează:

Nr.
crt.

Indicativul
dosarului

(după
nomenclator)

Conţinutul pe scurt
al dosarului, registrului

Termen
păstrare

1 A2 PROIECT PLAN DE ȘCOLARIZARE 2018-2019 permanent
2 A2 SITUAȚII STATISTICE 2017-2018 permanent
3 A3 PROIECT ÎNCADRARE PENTRU 2018-2019 permanent
4 A3 STATUL DE FUNCȚII 2017-2018 permanent
5 A4 DOSAR DECIZII 2017 permanent
6 A9 REGISTRU PENTRU INSPECȚII ȘCOLARE- permanent
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7 A10 REGISTRU PROCESE VERBALE ALE
ȘEDINȚELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE permanent

8 A11 REGISTRU PROCESE VERBALE ALE
ȘEDINȚELOR CONSILIULUI PROFESORAL permanent

9 A23 DOSAR MOBILITATE PERSONAL DIDACTIC
PENTRU 2018-2019 70 ani

10 A24 DOSAR PERFECȚIONARE 2017-2018 10 ani

11 A43 DOCUMENTE ANEXE CP
semestrul I, 2017-2018 10 ani

12 A43 DOCUMENTE ANEXE CP
semestrul II, 2017-2018

10 ani

13 A44 DOCUMENTE ANEXE CA 2017-2018 10 ani

14 A47
DOSAR DOCUMENTE ETAPE MOBILITATE
CADRE DIDACTICE PENTRU ANUL ȘCOLAR
2018-2019

10 ani

15 A49 DOSAR CERERI BURSĂ PROFESIONALĂ 2017-
2018 10 ani

16 A52 MIȘCAREA ELEVILOR 2017-2018 5 ani
17 A53 OLIMPIADE SCOLARE 2017-2018 5 ani

18 A54 DOSAR ÎNCHEIEREA SITUAȚIILOR ȘCOLARE
2018 10 ani

19 A54 DOSAR CORIGENȚĂ –sesiunea 2018 10 ani

20 A54 DOSARE DOCUMENTE EXAMEN DIFERENȚE-
sesiunea septembrie 2017 10 ani

21 A54 DOSAR DOCUMENTE EXAMEN DIFERENȚE-
sesiunea decembrie 2017 10 ani

22 A54 DOSAR DOCUMENTE EXAMEN DIFERENȚE-
sesiunea ianuarie 2018 10 ani

23 A54 DOSAR DOCUMENTE EXAMEN DIFERENȚE-
sesiunea februarie 2018 10 ani

24 A56 RAPOARTE DE ACTIVITATE PERSONAL
DIDACTIC ȘI DIDACTIC AUXILIAR 2017-2018 5 ani

25 A58 DOSARE CORESPONDENȚĂ
CU ISJ NEAMȚ 2017-2018 5 ani

26 A58 DOSARE CORESPONDENȚĂ
CU ALTE INSTITUȚII 2017-2018

5 ani

27 A58 DOSAR CORESPONDENȚĂ
CU PRIMĂRIA TÎRGU- NEAMȚ 2017-2018

5 ani

28 A58 DOSAR CORESPONDENȚĂ
CU POLIȚIA TÎRGU- NEAMȚ 2017-2018

5 ani

29 A60 DOSAR ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMANTUL LICEAL
PENTRU 2018-2019 5 ani

30 A60 DOSAR EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA A VI-A
– 2017-2018 5 ani

31 A60 DOSAR EVALUARE NAȚIONALĂ CLASA A VIII-A
– 2017-2018 5 ani

32 A60 BACALAUREAT 2018 5 ani

33 A60
ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL
DE 3 ANI
PENTRU 2018-2019

5 ani

34 A64 DOSARE EXAMEN CERTIFICARE CALIFICARE
PROFESIONALĂ DE NIVEL 4 sesiunile anului 2018 3 ani

35 A64 DOSAR EXAMEN CERTIFICARE CALIFICARE
PROFESIONALĂ DE NIVEL 3 sesiunile anului 2018 3 ani
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36 A64 DOSAR EXAMEN CERTIFICARE CALIFICARE
PROFESIONALĂ DE NIVEL 5 sesiunea iulie 2018 3 ani

37 A66 LUCRĂRI SCRISE LA EXAMENELE DE
DIFERENȚĂ sesiunile anului 2017-2018 2 ani

38 A66 TESTE EVALUARE NAȚIONALĂ LIMBA SI
COMUNICARE cl. a VI-a 2017-2018 2 ani

39 A66 TESTE EVALUARE NAȚIONALĂ MATEMATICĂ
ȘI ȘTIINȚE cl. a VI-a 2017-2018 2 ani

40 A66 LUCRĂRI SCRISE DE LA EXAMENUL DE
CERTIFICARE nivelul 5 sesiunea iulie 2018 2 ani

41 A67 CERERI DIVERSE ALE PERSONALULUI,
PĂRINȚILOR ȘI ELEVILOR an școlar 2017-2018 2 ani

g) procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii şi a documentelor şcolare,
în conformitate cu prevederile regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al
documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar, aprobat prin ordin al
ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;
 S-au eliberat actele de studii solicitate ( aproximativ 2585de acte de studii);
 S-au completat, verificat şi păstrat registrele unice de evidenta  actelor de studii a absolventilor

de liceu ( 5 buc a 100 pagini ) , a absolventilor clasei a X a 2018  ( 5 buc a 100 pag ) a
absolventilor  clasei a VIII a ( 1 buc ) , a scolii profesionale ( 1 buc ) si scolii postliceale (1 buc)
si a dosarelor anexa a acestora, numerotarea , snuruirea, sigilarea, parafarea, etichetarea  si
intocmirea opisurilor acestora

 S-au imprimat, aplicat fotografii, parafat, inregistrat in registrul unic de evidenta a actelor de
studii( nume,  prenume, CNP, seria si numarul actului de studii, sesiunea, scoala unde a absolvit
sau a sustinut examenul, filiera, profilul, specializarea, rezultatul examenului etc) , aplicat
timbru sec , unui număr de 2016 acte de studii , după cum urmează:

nr.
crt. TIPUL ACTULUI DE STUDII NR. ELEVILOR

1 Certificat de calificare profesională,nivel 3 72
2 Certificat de calificare profesională, nivel 4 249
3 Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului 475
4 Certificat de absolvire a liceului 318
5 Certificat de competență lingvistică de comunicare orală în

limba română
258

6 Certificat de competență lingvistică într-o limbă de
circulație internațională

255

7 Certificat de competențe digitale 254
8 Diploma de bacalaureat 94
9 Certificat de competenţe profesionale Nivel 5 10
10 Certificat de absolvire a clasei a VIII a – pentru 23 elevi; 31

TOTAL 2016

- S-au întocmit 18 de duplicate după acte de studii, distruse sau pierdute la solicitarea
titularilor care au presupus următoarele acțiuni: inregistrarea cererii, eliberare adeverinta
pentru publicarea in Monitorul Oficial si declararea pierderii la Notariat, adresa la ISJ
pentru solicitarea aprobarii eliberarii unui duplicat, intocmirea , parafarea, inregistrarea,
aplicarea timbrului sec, eliberarea duplicatului)

- S-au eliberat aproximativ 3000 de adeverințe de elevi pe parcursul anului școlar 2017-
2018;

- S-au întocmit și eliberat următoarele tipuri de documente școlare:
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NR.
CRT. TIPUL DOCUMENTULUI ȘCOLAR Nr. Elevilor pentru care

s-a realizat documentul
1. Foi matricole pentru absolvenții învățământului liceal - zi 274
2. Foi matricole pentru absolvenții învățământului liceal – cu

frecvență redusă
25

3. Foi matricole pentru absolvenții învățământului gimnazial 31
4. Adeverințe cu rezultatele la EN clasa a VIII-a 31
5. Adeverințe de absolvire a studiilor pentru absolvenții de liceu

care nu au promovat examenul de bacalaureat
99

6. Adeverințe pentru recunoașterea notelor din sesiuni anterioare
ale examenului de bacalaureat

62

7. Adeverințe de autenticitate a actelor de studii 35
8. Foi matricole pentru absolvenți din promoții anterioare 94
9. Adeverințe de studii pentru elevii care nu au finalizat anumite

nivele de învățământ
40

TOTAL DOCUMENTE ȘCOLARE 691

h) selecţia, evidenţa şi depunerea documentelor la Arhivele Naţionale, după expirarea termenelor
de păstrare, stabilite prin "Indicatorul termenelor de păstrare", aprobat prin ordin al ministrului
educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice;

-În anul școlar 2017-2018 selecția documentelor în vederea depunerii la Arhivele Naționale
după expirarea termenelor de păstrare,  s-a făcut de către o firmă cu care unitatea noastră a încheiat
contract de furnizare a serviciilor, specializată în organizarea arhivei;

i) păstrarea şi aplicarea ştampilei unităţii pe documentele avizate şi semnate de persoanele
competente, în situaţia existenţei deciziei directorului în acest sens;

- În anul școlar 2017-2018 aplicarea sigiliului școlii s-a făcut conform legislației privind
păstrarea și aplicarea sigililui de către persoana desemnată cu aceasta, conform deciziei
directorului unității. Pe perioada efectuării concediului de odihnă a persoanei responsabile
cu păstrarea și aplicarea sigiliului școlii, acesta a fost predat directorului / directorului
adjunct cu proces-verbal de predare primire;

j) întocmirea şi/sau verificarea, respectiv avizarea documentelor/documentaţiilor, potrivit
legislaţiei în vigoare sau fişei postului;

- S-au generat 275 de rapoarte din  Revisal ;
- S-a intocmit  Declaratia 205  pentru 154 de salariati;
- S-au intocmit contractele de munca  pentru un număr de 45 salariati , decizii de majorare

salariala pentru 154 salariati ( majorare salariu 01.01.2018 si 01.03.2018) și 35 de acte
aditionale la CIM;

- S-au intocmit 3 dosare de pensionare pentru limita de varstă;
- S-au intocmit documentele necesare miscarii personalului didactic pentru toate etapele de

mobilitate:
a) Menținere în activitate ca titular;
b) Completarea normei didactice;
c) Prelungirea duratei CIM pe perioadă determinată;
d) Detașare la cerere prin continuitate;
e) Înscrierea la concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante;
f) Detașare în interesul învățământului ca urmare a nesoluționării

restrângerii de activitate;
g) Detașare în interesul învățământului;
h) Angajare în sistem plata cu ora;
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- S-au completat 380 de adeverinte pentru personalul din unitate,  privind veniturile
realizate, pentru cazarea la facultate, de asigurat , pentru  participare la diverse cursuri de
perfectionare, etc;

- S-au completat și eliberat un număr de 270 de adeverinte cu vechimea realizată;
- S-au întocmit și eliberat 300 de adeverințe cu calificativele anuale;

k) întocmirea statelor de personal;
 Lunar au fost întocmite statele de functii și de personal;
 S-au completat lunar pontajele si s-au actualizat  numarul de ore la plata cu ora

pentru 154 persoane;
l) întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor de personal ale angajaţilor unităţii de

învăţământ;
- S-au completat si actualizat dosarele de personal ale angajatilor din unitate, în număr de

154;
- S-au completat dosarele pentru salariatii care solicita concediu pentru cresterea copilului

precum si a stimulentului de insertie- 5 dosare;
- S-a tinut evidenta concediilor de odihna pentru toti angajatii unitatii -154 salariati;
- S-a ținut evidența învoirilor pentru toate categoriile de personal;

m) calcularea drepturilor salariale sau de altă natură în colaborare cu serviciul contabilitate;
- S-au intocmit statele de plata lunar pe toate nivele de învatamânt pentru  salariatii unitatii (

154 persoane);
- S-au intocmit contracte civile de furnizare de servicii conform OMEN nr. 3913/07.06.2018

privind plata examenelor în 2018 precum și situațiile/ statele  de plata pentru cadrele
didactice care au participat in calitate de , presedinti, vicepreședinți, membri, evaluatori,
indrumatori de proiecte, asistenti, secretari, persoane de contact, responsabili cu
monitorizarea audio-video la  examenul   de  Bacalaureat (139) Competente profesionale
nivel 3 (13), Competente nivel 4( 288), Competențe nivel 5(10), Evaluare Nationala(10),
Admitere(3), după cum urmează - sesiunile iunie-iulie 2018 și august-septembrie 2018
pentru un număr de 463 de persoane;

- S-au introdus un număr de 14 concediile medicale, s-a verificat istoricul acestora in
vederea calcularii lor, rezultând și documentatia privind recuperarea sumelor acolo unde a
fost cazul;

- S-au introdus/sters persoanele care nu mai sunt in intretinerea contribuabilului in vederea
stabilirii deducerilor la salariu și s-au actualizat la inceputul anului financiar 2018  toate
declaratiile contribuabililor care beneficiaza de deducere suplimentară pentru persoanele
aflate in intretinere ( 124 persoane) ;

- S-au introdus conturile bancare la fiecare salariat selectând și  sursa de finantare a
veniturilor salariale ( 135 de  persoane);

- S-au inregistrat lunar toate retinerile de dupa salariul net, colectand doar acele retineri
pentru care exista baza legală, după cum urmează: contributie sindicat - 137 de persoane,
CAR - 42 de persoane, titluri executorii -5 persoane, rate bănci- 9 persoane, garantie
gestionari -1 persoana, pensie facultativă - 2 persoane ;

- S-au generat lunar borderourile la bancile cu care lucreaza unitatea noastra -respectiv
Banca Comerciala Romana -17 persoane,  Banca Română de Dezvoltare -20 de persoane,
Banca Transilvania -49 de persoane, Bankpost -13 persoane, Garantibank - 1 persoana,
Raiffesen Bank- 35 persoane;

- S-au generat lunar fluturasii de salariu pentru 154 de salariati;

n) gestionarea corespondenţei unităţii de învăţământ;
- În anul școlar 2017-2018, corespondența unității de învățământ a fost

repartizată în dosare, pe categorii, după cum urmează :
a) Corespondență cu ISJ Neamț
b) Corespondență cu Primăria
c) Corespondență cu Poliția
d) Corespondență cu alte instituții
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e) Corespondență cu alte unități școlare, privind mișcarea elevilor, documentele de
personal, etc;

Gestionarea corespondenței s-a făcut executând mai întâi lucrări de registratură generală -
sortare, înregistrare, datare, distribuire, iar mai apoi lucrări de corespondenţă propriu-zisă -
lecturare a corespondenţei primite, prezentarea la conducere,  repartizarea şi urmărirea rezolvării
corespondenţei primite, întocmirea unor răspunsuri pe baza documentării prealabile,
dactilografierea lor, prezentarea la semnat a corespondenţei cu materialul de bază; pregătirea
corespondenţei pentru expediere, predarea sau expedierea directă, iar la final arhivarea și predarea
la arhiva unității.

Corespondența primită și transmisă în 2017 -2018, dosarele create de compartimentul
secretariat predate la arhivă cuprind aproximativ 1600 de file.

o) întocmirea şi actualizarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelul compartimentului,
în conformitate cu legislaţia în vigoare;

- În anul școlar 2017-2018 nu s-a întocmit nicio procedură la nivelul
compartimentului secretariat, doar au fost actualizate cele existente;

p) orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare,
contractele colective de muncă aplicabile, regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii,
regulamentul intern, hotărârile consiliului de administraţie şi deciziile directorului, stabilite în
sarcina sa.

-S-a asigurat pe toată durata anului școlar securitatea cataloagelor şi s-a verificat, la sfârşitul
orelor de curs, împreună cu profesorul de serviciu, existenţa tuturor cataloagelor încheind un
proces-verbal în acest sens;

- S-au pus la dispoziţia personalului condicile de prezenţă, și s-a asigurat siguranţa acestora ;
- S-au întocmit convocatoarele pentru ședințele Consiliului de Administrație și pentru

ședințele Consilului Profesoral ;
- S-a colaborat și conlucrat cu echipele de implementare ale proiectelor educative derulate în

școală ;
- S-au întocmit, comunicat și transmis documentele privind înscrierea și participarea la

concursurile și olimpiade școlare desfășurate în anul școlar 2017 -2018 și s-a asigurat  evidența,
comunicarea, multiplicarea și păstrarea diplomelor obținute de elevi la aceste competiții ;

- S-au procurat documentele școlare necesare procesului instructiv educativ : cataloage
școlare, registre matricole, de evidență a elevilor, de evidență a actelor de studii, registre de
inspecții, condici de prezență pentru toate categoriile de personal ;

- S-au completat și întocmit documentațiile necesare pentru obținerea unor drepturi sociale
pentru elevi( burse profesionale, bani de liceu, burse de performanță, burse de merit,  EURO 200,
etc) ;

- S-au actualizat următoarele anexe ale Planului de Acțiune al Școlii :
 Anexa 2 – Evoluția calificărilor ;
 Anexa 3 – Oferta educațională ;
 Anexa 17- Situaţia evoluţiei şcolarizării în unitatea IPT;
 Anexa 18- Rata abandonului ;
 Anexa 19- Rata de promovabilitate ;
 Anexa 20- Rezultate ale examenelor ;
 Anexa 21 – Situația școlarizării IPT.

- Am îndeplinit orice ale sarcini specifice compartimentului, rezultând din legislaţia în vigoare,
contractele colective de muncă aplicabile, regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii,
regulamentul intern, hotărârile consiliului de administraţie şi deciziile directorului.

ANALIZA SWOT
Puncte tari:
– Toti membrii compartimentului secretariat au studii superioare și în specialitate;
– Existența echipamentelor software de înalta calitate și performante în dotarea fiecărui birou;
– Existenta unei bune colaborări cu cadrele didactice și conducerea școlii;
Puncte slabe:
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– Suprapunerea lucrărilor urgente și uneori termene foarte scurte în realizarea lor;
– Amânarea efectuării unor sarcini propuse pentru a răspunde cu promptitudine altor solicitări;
– Numărul mare de acte de studii ce se eliberează absolvenților și faptul că sunt preluate de la

ISJ foarte târziu, după finalizarea tuturor  examenelor,  duce la întârzierea întocmirii și
implicit a eliberării actelor de studii în termenul stabilit de legislația în vigoare;

Oportunitati:
- Participarea la cursuri de formare/ perfecționare organizate de CCD sau alți formatori;
- Existența platformelor care eficientizează activitatea;
Amenintari:
- Sistem legislativ complicat, adesea confuz și în continuă schimbare;
- Migrația populației, scăderea natalitătii, pot duce la scăderea efectivelor de elevi ceea ce

poate duce la reducerea numărului de posturi.

DIRECŢII DE ACŢIUNE ŞI PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE
– Menținerea unor standarde ridicate în tot ceea ce se întreprinde, având în vedere activitatea

polivalentă, complexitatea, apariția situațiilor neprevăzute, urgente, capacitatea de a da
prioritate rezolvării situațiilor urgente.

– Relația cu publicul, protocolul, componentă foarte importantă a muncii secretarului având în
vedere că aici se formează prima impresie a vizitatorului.

– Studierea și cunoașterea personalității umane, promptitudinea de soluționare a solicitărilor,
amabilitatea, ținuta morală.

8. REZULTATELE OBŢINUTE LA EXAMENE NAŢIONALE

8.1. Evaluare Naţională 2018, la clasa a VIII-a

Au fost respectate toate prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluării
Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2017-2018, OMEN nr 4739/31.08.2017
procedura audio-video nr 25744/02.02.2018, procedura privind transferul/preluarea de subiecte nr
2537/4.06.2018 pentru clasa a VIII-a.

Toți cei 31 de elevi înscrişi în clasa a VIII-a  la Colegiul Tehnic Ion Creangă, au fost înscrişi
la Examenul de Evaluare Națională. Prezenţa elevilor înscrişi la examen a fost de 100%.

Rezultatele evaluarii la proba de Limba si literatura română.
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8.2. Evaluare Nationala 2018,  de la clasa a VI-a
În anul scolar 2017-2018 s-a desfasurat la Colegiul Tehnic “Ion Creanga”, Tirgu Neamt

conform metodologiei de desfasurare si organizare a examenului OMEN 4787/30.08.2017,
metodologie prezentata de catre dl. director prof. Apetrei Gheorghe comisiei în cadrul unei sedințe
de comisie organizată cu cateva zile inainte de desfasurarea examenului.
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La examenele desfasurate în zilele de 23 si 24 mai 2018 au participat elevii clasei a VI-a, in
numar de 26 de elevi, neinregistrandu-se niciun absent.

Ca puncte tari tinem sa mentionam ca elevii au tratat cu maxima seriozitate acest examen si
ca nu au fost probleme in ceea ce priveste organizarea si desfasurarea examenului, acestea
realizandu-se in confomitate cu metodologia publicată.

Ca puncte slabe mentionam ca subiectele administrate elevilor au avut un profil diferit fata
de cel utilizat in timpul anului scolar .

Ca si propuneri sugeram introducerea in programa scolara a acestor lectii cu caracter
interdisciplinar care să permită elevilor o rezolvare superioară a subiectelor.

8.3. Rezultatele obţinute la Bacalaureat 2018
Examenul de bacalaureat 2018 a fost organizat şi s-a desfăşurat în conformitate cu Ordinul

M.E.C.T.S nr. 4799/31.08.2010, privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de organizare şi
desfăşurare a examenului de bacalaureat 2018 și OMEN nr 4792/31.08.2017– în două sesiuni și s-
auorganizat la Colegiul Tehnic “Ion Creanga”, Tirgu Neamt

În vederea bunei desfăşurări a examenului de bacalaureat, conducerea CTIC a
desfăşurat activităţi de pregătire a examenului de competențe lingvistice și digitale: prelucrarea
metodologiei în vigoare şi a programelor valabile pentru examenul de bacalaureat, înscrierea
propriu-zisă a candidaţilor, asigurarea dotării centrului de examen (spaţii suficiente, copiatoare,
calculatoare, camere de luat vederi, telefon / fax, materiale consumabile), realizarea bazei de date cu
cadre didactice pentru evaluare şi supraveghere, organizarea şi desfăşurarea probelor de examen
compentente.

Înscrierea candidaţilor s-a încheiat la termen, cu consemnarea opţiunilor candidaţilor pentru
absolvenţii din promoţiile anterioare.

Procentul de promovabilitate la examenului de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie pentru
candidații din seria curentă a fost 23,66 % iar in sesiunea a II-a procentul a fost de 31,58 %.

Situatia promovabilitatii candidatilor din promoţia curenta si anterioară , pe disciplinele de
studiu se regaseste in Anexa 2.

Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat 2018
sesiunea iunie-iulie si august-septembrie

Procent de promovabilitate la examenul de bacalaureat , in ambele sesiuni a fost 34%.
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Situaţia rezultatelor obţinute la bacalaureat, în anii şcolari 2011-2012, 2012-
2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018

Rezumat al datelor privind retenţia şi rezultatele pentru ultimii 7 ani

Anul
Total elevi : Medii între :

înscrişi Prezen-
taţi

promov
aţi

Res-
pinşi 6÷6,99 7÷7,99 8÷8,99 9÷9,99 10

2011-2012 428 413 147 265 91 45 11 0 0

2012-2013 428 497 206 261 89 76 34 7 0

2013-2014 454 399/ 294 221/ 179 168/115 130/ 92 56/ 53 29/ 28 6/ 6 0

2014/2015 354 346 169 133 68 58 36 7/0 0

Nr. elevi
neprezentati; 31
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Rezumat al datelor privind retenţia şi rezultatele pentru ultimii 7 ani

Anul
Total elevi : Medii între :

înscrişi Prezen-
taţi

promov
aţi

Res-
pinşi 6÷6,99 7÷7,99 8÷8,99 9÷9,99 10

2011-2012 428 413 147 265 91 45 11 0 0

2012-2013 428 497 206 261 89 76 34 7 0

2013-2014 454 399/ 294 221/ 179 168/115 130/ 92 56/ 53 29/ 28 6/ 6 0

2014/2015 354 346 169 133 68 58 36 7/0 0

Nr elevi prezenti ;
226

Nr. elevi
neprezentati; 31

Numar de candidati
reușiți; 77

media  6-6,99 media  7-7,99 media  8-8,99
48 23 6

Candidați  reușiti la bacalaureat, din promoția curentă, ambele
sesiuni, pe trenșe de medii

120

Situaţia rezultatelor obţinute la bacalaureat, în anii şcolari 2011-2012, 2012-
2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018

Rezumat al datelor privind retenţia şi rezultatele pentru ultimii 7 ani

Anul
Total elevi : Medii între :

înscrişi Prezen-
taţi

promov
aţi

Res-
pinşi 6÷6,99 7÷7,99 8÷8,99 9÷9,99 10

2011-2012 428 413 147 265 91 45 11 0 0

2012-2013 428 497 206 261 89 76 34 7 0

2013-2014 454 399/ 294 221/ 179 168/115 130/ 92 56/ 53 29/ 28 6/ 6 0

2014/2015 354 346 169 133 68 58 36 7/0 0

media  8-8,99

Candidați  reușiti la bacalaureat, din promoția curentă, ambele
sesiuni, pe trenșe de medii
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2015/2016 261/125 252/105 83/27 169/78 46/19 27/5 7/3 3/0 0

2016/2017 279/84 262/65 117/15 145/50 63/12 34/3 18/0 2/0 0

2017/2018 255/104 224/76 53/24 171/52 28/20 19/4 6/0 0/0 0

8.4. COMPETENŢE PROFESIONALE

 Competenţeprofesionale denivel 4 sesiunea mai-iunie 2018 (absolvenţiliceu)

Calificarea
profesională

Numărul de candidaţi
Înscrişi Prezen

ţi
Admişi Respinşi Neprezentaţi

Tehnician în administrație 21 20 20 0 1
Tehnician în activități economice 27 26 26 0 1
Tehnician în turism 46 46 46 0 0
Tehnician ecolog și protecția calității
mediului 43 42 42 0 1
Tehnician în silvicultură și
exploatări forestiere 12 12 12 0 0
Tehnician agromontan 17 17 17 0 0
Tehnician în agricultură 19 19 19 0 0
Tehnician operator tehnică de calcul 15 15 15 0 0
Tehnician în instalații electrice 15 15 15 0 0
Tehnician mecanic pentru întreținere
și repatrații 34 34 34 0 0

TOTAL 249 246 246 0 3

 Competenţeprofesionale de nivel 4 sesiuneaaugust- septembrie 2018 (absolvenţiliceu)

Calificarea
profesională

Numărul de candidaţi
Înscrişi Prezenţi Admişi Respinşi Neprezen

taţi
Tehnician în administrație 1 1 1 0 0

Tehnician în turism 1 1 1 0 0
Tehnician operator tehnică de
calcul

1 1 1 0 0

TOTAL 3 3 3 0 0

 Competenţeprofesionale de nivel 3 sesiuneaiulie2018
(absolvenţiînvățământprofesional)

Calificarea
profesională

Numărul de candidaţi
Înscrişi Prezenţi Admişi Respinşi Neprezentaţi
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Mecanic auto 31 30 30 0 1

Mecanic agricol 14 14 15 0 0

Lucrător în agroturism 14 14 14 0 0
TOTAL 59 58 58 0 1

 Competenţeprofesionale de nivel 3 sesiuneaseptembrie
2018(absolvenţiînvățământprofesional)

Calificarea
profesională

Numărul de candidaţi
Înscrişi Prezenţi Admişi Respinşi Neprezentaţi

Mecanic auto 1 1 1 0 0
TOTAL 1 1 1 0 0

 Competenţeprofesionale de nivel 5 sesiunea iulie 2018 (absolvenţiînvățământ postliceal)

Calificarea
profesională

Numărul de candidaţi
Înscrişi Prezenţi Admişi Respinşi Neprezen

taţi
Asistent de gestiune 12 10 10 0 2

TOTAL 12 10 10 0 2

9. ACTIVITATEA COMISIILOR ÎN CTIC

9.1. COMISIA DE PERFECŢIONARE

Număr decizie 225/02.10.2017
PV al CP in care a fost propus: 28.09.2017
PV al CA in care a fost validat: 29.09.2017

Componenţă (nume, funcţie)
1. dir. adj. prof. Timofte Adriana – responsabilprof. Butnaru Larisa - membru
3. prof. Pavel Daniela- membru
4. prof. ManolacheVasile- membru
5. prof. Apetrei Daniela – membru
6. prof. Apetrei Elena- membru

În anul şcolar 2017-2018, distribuţia personalului didactic şi didactic auxiliar în cadrul
Colegiului Tehnic “Ion Creangă” a fost următoarea:

a. PERSONAL DIDACTIC

Personal angajat Total norme preşcolar primar gimnazial liceal PL

2013-2014 161,18 124,18 1 - 4,39 118,79 -

2014-2015 161,8 124,8 1 - 6,11 119,36 1,62

2015-2016 164,65 127,65 1 6,11 119,02 1,52
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2016-2017 167,34 130,34 1 - 6,78 120,90 1,66

2017-2018 166,86 129,86 1 - 6,84 118,79 3,23

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat
Doctorat Cu Gradul I Cu Gradul II Cu Definitivat Fără

definitivat

2013 - 2014 125 2 55 26 29 13

2014 - 2015 118 3 49 27 29 10

2015 - 2016 114 3 49 26 27 9

2016 - 2017 108 2 56 20 23 7

2017 - 2018 117 3 63 19 27 5

 În anul școlar 2017-2018 în unitatea noastră școlară sunt:
 7 profesori metodişti;
 Un responsabil de cerc pedagogic;
 15 gradaţii de merit cadre didactice;
 4 gradaţii de merit personal didactic auxiliar;

 Au fost analizate documentele încheiate în urma inspecţiilor de specialitate, a celor pentru
obţinerea gradelor didactice – definitivat, gradul II, gradul I, în rapoartele tematice,
respectiv, în elaborarea de măsuri ameliorative individuale şi colective.

 Inspecții tematice 2

 Inspecţii speciale, pt. acordarea gradului I, 2019 (doi profesori):  prof. Iftime Brîndușa, prof.
Menchu Rosal Florentina

 Inspecţia curenta nr. 1, pt. obţinerea gradului I, 2019-2021 (doi profesori): prof. Iordache
Florentina, prof. Andreea Avasâlcăi

 Inspecţia curentă nr. 2, pt. obţinerea gradului I, 2017-2019 (cinci profesori): prof. Olariu
Elena Mihaela, prof. Munteanu Florea Ana-Maria, prof. Buzdea Gheorghiţă, prof. Macarie
Roxana, căs. Răcheru, prof. Apetrei Silvia

 Inspecție specială pentru obținerea gradului didactic II, sesiunea 2018 (șase profesori): prof.
Dascălu Gheorghe, prof. Ursache Simona Ramona, căs. Petrariu, prof. Roşu Maria, prof.
Asaftei Florin Bogdan, prof. Rotărescu Manuela, prof. Pîslaru Ana-Maria.

 Inspecţia curentă nr. 1, pt. obţinerea gradului II, 2020 (doi profesori): prof. Anastasiu
Ramona Viorica, prof. Toboşaru Cristina

 În cadrul catedrelor şi comisiilor metodice s-au desfășurat 34 de activităţi metodico-
ştiinţifice şi psihopedagogice (cate una / catedră/ semestru).

 Numarul de activitati demonstrative și aplicative/ interasistențe ale colegilor, ale echipei
manageriale, ale CEAC / lecții deschise organizate în cadrul activității fiecarei comisii
metodice (date ce reies din Procesele-verbale ale activităților):

 Limbă și comunicare:
 Limba și literatura română - 24
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 Limba engleză - 8
 Limba franceză -8

 Matematică și științe:
 Matematica - 24
 Fizică- 8
 Chimie – 6
 Biologie - 6
 Tic / informatică - 6

 Om și societate:
 Istorie-geografie - 16
 Socio-umane- 8
 Religie - 6
 Educație fizică și sport - 6

 Tehnologii, profilul Servicii
 Economic administrativ - 10
 Alimentație publică și turism - 8

 Tehnologii, profilul Resurse:
 Protecția mediului - 8
 Agricultură-silvicultură – 4

 Tehnologii, profilul Tehnic
 Electrotehnică-electromecanică - 8
 Mecanică-maiștri instructori mecanică și transporturi, constructii - 6

 Centralizarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare în anul școlar 2017-2018:

CADRU
DIDACTIC

CURSUL URMAT PERIOADA
DESFĂȘURĂRI
I CURSULUI

FURNIZORUL
DE
FORMARE

NUMĂR
ORE/
CREDITE
/ CURS

Forma de
finalizare
(adeverinț
ă,
certificat,
diplomă)

Prof. Iftime
Brândușa Ionela

Programul de formare
a profesorilor

metodiști

25.01-9.02.2018 Inspectoratul
Școlar Neamț,
Casa Corpului
Didactic Neamț

- -

Prof. Manolache
Vasile

.. CUM OBTII
PERFORMANTA -
DESPRE MINTE SI

DEZVOUTARE
PERSONALA ".

05.06.2018 Societatea Ratiu
Leading Sistems

Adeverință

5 credite

Niculescu

Mentor 21.09.-10.10.2017 Start 2 Perform
SRL

120 ore Certificat

Competențe comune –
Comunicare în limba

engleză

iulie-octombrie
2017 Asociația

ProEuro-Cons 150 ore Certificat

„Educational
Management and the
latest innovations in

smart education”

1 – 2 dec. 2017 SIAM in
colaborare cu
Olimp NET,

Viena, Austria

6 ore Certificat
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Eugenia Conferința Europeană
„Teach for Future”

22.11.2018 ADR Nord-Est,
Centrul

Regional de
Studii Nord-Est

6 ore Diplomă

Conferința
internațională Critical
and creative thinking
in Erasmus+Project

26.03.2018

Asociația pentru
Educație și

Formare, Bacău 4 ore Diplomă

Conferința – Cum obții
performanță-despre
minte și dezvoltare

personală

05.06.2018
Soc. Ratiu

Leading Sistems 5 credite Adeverință

Olariu Mihaela Conferința – Cum obții
performanță-despre
minte și dezvoltare

personală

05.06.2018
Soc. Ratiu

Leading Sistems 5 credite Adeverință

Toboșaru
Cristina

Proiect educational
interdisciplinar

„Femeia în oglindă”

Martie 2018 CCD  Neamț

Stagiu de formare
pentru profesorii cu
statut de suplinitor

Mai-iunie 2018 CCD Neamț - -

Apetrei
Gheorghe

PU- Stiinte 2017-2019 Universitatea
Baia Mare

120 Certifcat/di
ploma

Apetrei Daniela PU- Stiinte 2017-2019 Universitatea
Baia Mare

120 Certifcat/di
ploma

Rosca Gianina PU- Stiinte 2017-2019 Universitatea
Baia Mare

120 Certifcat/di
ploma

Boghean Ana
Alis

”English for the
Community” :

”Teaching for Success:
a course for the

Romanian teachers of
English”

3 – 7 februarie
2018

British Council
și The

Romanian –
American

Foundation

Boghean Ana
Alis

”English for the
Community” :

”Making the most of
your Teacher Activity

Group ” București

Aprilie 2018
21, 22 aprilie

2018
27, 28, 29 aprilie

2018

British Council
și The

Romanian –
American

Foundation
Boghean Ana
Alis

Conferința ”Despre
minte și dezvoltare
personală – cum obții
performanța

05.06.2018 Societatea Ratiu
Leading
Systems în
parteneriat cu
CTIC Tg.
Neamț

Boghean Ana
Alis

”English for the
Community” Teacher

Activity Group
Workshop

Mai și Iunie 2018 British Council
și The

Romanian –
American

Foundation
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Filip Radu ”English for the
Community” :

”Teaching for Success:
a course for the

Romanian teachers of
English”

3 – 7 februarie
2018

British Council
și The

Romanian –
American

Foundation

Filip Radu ”English for the
Community” Teacher

Activity Group
Workshop

Iunie 2018 British Council
și The

Romanian –
American

Foundation
Mihalschi Elena
Alina

Stagiu de formare
pentru profesorii cu
statut de suplinitori

Iunie 2018 Casa Corpului
Didactic

Mihalschi Elena
Alina

”English for the
Community” Teacher

Activity Group
Workshop

Iunie 2018 British Council
și The

Romanian –
American

Foundation
Sandu Lavinia ”English for the

Community” :
”Teaching for Success:

a course for the
Romanian teachers of

English”

3 – 7 februarie
2018

British Council
și The

Romanian –
American

Foundation

Sandu Lavinia ”English for the
Community” Teacher

Activity Group
Workshop

Iunie 2018 British Council
și The

Romanian –
American

Foundation
MUNTEANU
MARIANA

Dezvoltare personala Aprilie 2018 adeverinta

TANASA
ELVIRA

Dezvoltare personala Aprilie 2018 adeverinta

DASCALU
GHEORGHE

CURS DE
PREGATIRE

PROFESIONALA
AUTO CATEGORIA

“D”

2017-2018 SC.DE SOFERI
SC.

TRANSGIULIA
TLX SRL

( 50+30)/
90
CREDITE,
ord.5562/2

011 ,
art.8

PERMIS
DE

CONDUC
ERE

CATEGOR
IA “D”

DASCALU
GHEORGHE

GRADUL
DIDACTIC2

3 INSPECTII

2014-2018 ISJ NEAMT 90
CREDITE,
ord.5562/2

011 ,
art.8

FINALIZA
RE 29-30
AUGUST

2018

CHITIC
ADRIAN

Cursuri de
formarepentruprofesor

isuplinitori

04 - 15.06 2018 I.S.J.Neamt ;
Inspector Prof.S
ecara Cristinel

In curs

JITIANU
CONSTANTIN

Cursuri de
formarepentruprofesor

isuplinitori

04 - 15.06 2018 I.S.J.Neamt ;
Inspector Prof.
Secara Cristinel

In curs

LEONTE
CORNELIA

Cursuri de
formarepentruprofesor

isuplinitori

04 - 15.06 2018 I.S.J.Neamt
;Inspector

Prof.SecaraCrist
inel

In curs
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IFTIME
MIHAELA

Conferinta
.. CUM OBTII

PERFORMANTA.
DESPRE MINTE SI

DEZVOLTARE
PERSONALA ‘’

05.06.2A18 Societatea
Ratiu Leading

Sistems

5 credite Adeverinta

IFTIME
MIHAELA

Conferintainternationa
la GOOD

PRACTICES FOR
PREVENTION

CONFLICTS AND
VIOLENCE IN

SCHOOLS

11 05. 2018 Scoala nr. 5
P.Neamt

- Certificat

IFTIME
IULIAN

Conferinta
.. CUM OBTII
PERFORMANTA.
DESPRE MINTE SI
DEZVOLTARE
PERSONALA ‘’

05.06.2A18 SocietateaRatiu
Leading Sistems

5 credite Adeverinta

IFTIME
IULIAN

Conferintainternationa
la GOOD
PRACTICES FOR
PREVENTION
CONFLICTS AND
VIOLENCE IN
SCHOOLS

11 05. 2018 Scoala nr. 5
P.Neamt

- Certificat

SOLOMIA
MIHAELA

Conferinta
internationala GOOD
PRACTICES FOR
PREVENTION
CONFLICTS AND
VIOLENCE IN
SCHOOLS

11 05. 2018 Scoala nr. 5
P.Neamt

- Certificat

Mantea
Constantin

Conferinta
.. ,,CUM OBTII

PERFORMANTA.
DESPRE MINTE SI

DEZVOLTARE
PERSONALA”

05.06.2018 Societatea
Ratiu Leading

Sistems

5 credite Adeverinta

Pavel Daniela Atelier Mobilitate
Erasmus+, Educați

eșcolară 13-15 oct.2017
Pașcani

Erasmus+ Certificat

Conferința europeană
TEACH FOR

FUTURE
22 nov 2017
Piatra Neamț

ADR Nord-Est
CCD Neamț Diplomă

Educational
Management and the
latest innovations in

smart education

1-2 dec 2017
Viena

SIAM - Certificat

Conferința
Internațională

CRITICAL AND
CREATIVE

THINKING IN
ERASMUS PLUS

PROJECTS

26 martie 2018
Bacău

Asoc.
Pentrueducațieși
formareBacău

- Diplomă

Introducere in Scratch Aprilie 2018,
webinarii online

Asociația
PREDAU - Diplomă
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VIITOR

Managementul
performanței

îninstituții
30.03-08.06.2018 CCD Neamț 120 ore/ 30

credite
Adeverință

Leadership și
management
educațional

04.04 –
21.04.2018

Asociația Start
pentruformare 95 ore/ 24

creditetrans
ferabile

Adeverință

Aisăchioaei
Valeria

“Informatică și TIC
pentru gimnaziu, clasa

a V-a”

Oct. 2017 CCD Brăila 12 Certificat

Ticu Ana-Maria Colocviul Internațional
Plurilingvism și

Interculturalitate,
ediția a VIII-a

2 noiembrie 2017 Universitatea
„Vasile

Alecsandri”,
Bacău

Certificat
de

participare

Arsintescu
Steluța

Atelierul de lucru
Metode si tehnici de

lucru pentru copiii cu
cerințe educative

speciale din
învățământul

gimnazial și liceal

15 noiembrie
2017

CCD Neamț Adeverință

Arsintescu
Steluța

CDI - cadrul de
desfășurare a
activităților

interdisciplinare

Iunie 2018 CCD Neamț Adeverință

Andrușcă
Andreea-Oana

Formator 01.11.2017-
24.11.2017

EDINFO SRL
Iași

60 de ore Certificat
de

absolvire,
seria L, nr.
00251463

Andrușcă
Andreea-Oana

Management
educațional

20.10.2017-
15.11.2017

Asociația
PROEURO-

CONS

90 de ore
25 credite

Adeverință
nr. 9255-
2/20.11.2

Filip Gabriella Mentor 21.09.2017-
10.10.2017

Autorizat ANC 120 de ore Adeverință
nr.

1411/10.10.
2017

Barna Claudia Mentor 21.09.2017-
10.10.2017

Autorizat ANC 120 de ore Adeverință

Iliescu Iuliana Mentor 21.09.2017-
10.10.2017

Autorizat ANC 120 de ore Adeverință

Mantea Adriana Conferinta
.. ,,CUM OBTII

PERFORMANTA.
DESPRE MINTE SI

DEZVOLTARE
PERSONALA”

05.06.2018 Societatea
Ratiu Leading

Sistems

5 credite Adeverinta

Toma Mihaela Conferinta
.. ,,CUM OBTII

PERFORMANTA.
DESPRE MINTE SI

DEZVOLTARE
PERSONALA”

05.06.2018 Societatea
Ratiu Leading

Sistems

5 credite Adeverinta

Asaftei Roxana 1.Metoda Godron-
eficientizarea relatiei
profesor-elev
2.Engleza pentru

CCD NEAMT adeverintă
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incepatori
3.Stagiu de formare
pentru profesorii cu
statut de suplinitor

Timișescu
Dorina

Conferinta
.. ,,CUM OBTII

PERFORMANTA.
DESPRE MINTE SI

DEZVOLTARE
PERSONALA”

05.06.2018 Societatea
Ratiu Leading

Sistems

5 credite Adeverinta

Porumbescu
Georgeta

Mentor 21.09.2017-
10.10.2017

S.C. Start 2
Perform S.R.L.

120 ore Adeverinta
nr.

1426/10.10.
2017

Prof. Andrei
Daniel

Facultatea de Științe
ale Mișcării Sportului
șiSănătății

2016-2019 Universitatea
„VasileAlecsand
ri” Bacău

- -

Prof. Arsintescu
Ioan

Metode si tehnici de
lucru pentru copiii cu
CES

Noiembrie 2017 CCD Neamț - diplomă

Prof. Munteanu-
Florea Ana-
Maria

Managementul
performanței  în
instituții

Noiembrie 2017-
Noiembrie 2018

CCD Neamț În curs de
finalizare

Prof. Spiridon
Diana

Managementul
performanței  în
instituții

Noiembrie 2017 –
Noiembrie 2018

CCD Neamț În curs de
finalizare

Lipan Mariana-
Roxana

Comunicare in Limba
Engleza

2017 PROEURO-
CONS 150 ore

Asaftei Bogdan Dialog social si
leadership educational

15

b. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR

Total personal didactic auxiliar: 15 persoane, din care 15 calificat pentru postul ocupat.
Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal didactic auxiliar, conform

normativelor în vigoare: 100 %

Personal nedidactic: 22 de persoane
Rezultatele evaluării sunt valorificate în raportul anual privind activitatea educativă din

liceul nostru, respectându-se criteriile de corectitudine şi transparenţă.

Principalele activităţi desfăşurate de membrii comisiei de perfecţionare în anul şcolar 2017-
2018 au fost:

asigurarea consilierii cadrelor didactice debutante şi a celor în curs de calificare din partea
profesorilor metodişti şi a responsabililor de catedre sau arii curriculare care au încheiat
etapa de perfecţionare prin grade didactice;
prelucrarea calendarului înscrierii la perfecţionarea prin grade didactice  şi verificarea
dosarelor cadrelor didactice participante la acest tip de perfecţionare;
încurajarea personalului didactic şi didactic auxiliar spre a se înscrie şi a participa la cursuri
de formare organizate de ISJ Neamț în colaborare cu CCD Neamț sau de departamentele de
formare a personalului didactic din cadrul univesităţilor;
stimularea personalului didactic şi didactic auxiliar spre a participa la simpozioane,
competiţii, proiecte, sesiuni de comunicări ştiinţifice;
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încheierea unor parteneriate care să permită elevilor şi cadrelor didactice să interrelaţioneze
cu alte comunităţi şcolare, permiţând astfel valorificarea potenţialului propriu.

Pentru anul şcolar 2017-2018 membrii Comisiei de perfecţionare, în urma analizei şi
diagnozei efectuate, consideră necesară menţinerea ca prioritate a activităţii de perfecţionare
formarea continuă a personalului didactic cu impact asupra creşterii calităţii pregătirii profesional -
ştiinţifice şi metodice. În acest sens, la începutul anului școlar 2018-2019, se vor aplica chestionare
pentru cadrele didactice care să sondeze nevoia de formare.

ŢINTĂ: Consilierea şi îndrumarea cadrelor didactice în vederea aprofundării pregătirii profesional-
ştiinţifice a cadrelor didactice şi popularizarea, prin intermediul publicaţiilor şcolare, a
experienţei pozitive acumulate în procesul instructiv-educative.

OBIECTIVE:
 Sporirea interesului cadrelor didactice pentru creşterea calităţii pregătirii lor profesional-

ştiinţifice;
 Stimularea participării cadrelor didactice la cursuri de formare, instruire, mobilităţi

individuale oferite de CCD, ISJ, Universităţi, Programe europene etc.;
 Stimulare  a dorinţei de afirmare a creativităţii cadrelor didactice şi de popularizare a

experienţei pozitive metodico-ştiinţifice achiziţionate în  demersul instructiv-educativ;
 Oferirea unei alternative viabile de afirmare a personalităţii cadrelor didactice şi

sprijinirea lor în acumularea de credite în contextul creşterii competiţiei pe piaţa muncii;
 Creşterea prestigiului instituţiei noastre în contextul competiţiei dintre unităţile de

învăţământ.

9.2. COMISIA PENTRU CURRICULUM

• Număr decizie 224/02.10.2017
• PV al CP in care a fost propus: 28.09.2017
• PV al CA in care a fost validat: 29.09.2017

Componenţă (nume, funcţie)
 Director  Apetrei Gheorghe-coordonator
 Director adjunct Timişescu Dorina-responsabil comisie

Membri:
 prof. Arsintescu Steluța - Limbă şi comunicare
 prof. Otea Iuliana – Matematică şi Ştiinţe
 prof. Lipan Mariana-Roxana – Om şi societate
 prof. Mantea Constantin – Tehnologii – Tehnic
 prof. Niculescu Eugenia- Tehnologii – Servicii
 prof. Roșca Gianina – Tehnologii -Resurse naturale şi protecţia mediului

În anul şcolar 2017-2018, având în vedere dezvoltarea coerentă şi interdependentă a ofertei
educaţionale a şcolii,şi ţinând cont de  nevoile de dezvoltare pentru carieră a elevilor, de  resursa
materială şi umană a unităţii şi în strânsă legătură cu specificul dezvoltării comunităţii locale,
membrii comisiei pentru curriculum au urmărit atingerea obiectivelor propuse şi au desfăşurat
următoarele activităţi:

- S-a elaborat proiectul de curriculum al şcolii – a corelat obiectivele stabilite la nivel
naţional şi a celui local cu cele specificate în proiectul şcolii.

- Cadrele didactice au ales manuale alternative – s-au folosit manualele existente la
Biblioteca şcolii, softurile educaţionale si alte materiale didactice necesare.

- S-a asigurat cadrul necesar pentru activităţi extracurriculare şi concursuri şcolare.
- S-au aplicat si respectat documentele curriculare aprobate pentru trunchi comun si

discipline opţionale.
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- S-a întocmit orarul şcolii – s-a raportat schema orară la specificul şcolii
- S-au supervizat activităţile educative şcolare şi extraşcolare.
- S-a asigurat organizarea şi desfăşurarea examenelor de bacalaureat , a celor de diferenţă

şi de certificare a  competenţelor profesionale
- S-au întocmit documente şi rapoarte tematice curente şi speciale, solicitate de ISJ si alte

autorităţi.
- S-au elaborat planificări calendaristice de către fiecare cadru didactic.
- S-au arhivat şi păstrat documentele şcolare oficiale.
- S-a asigurat stimularea şi fundamentarea dezvoltărilor locale, bazate pe experienţa

elevilor şi pe specificul comunitar.
- S-a asigurat feedback-ul intre dezvoltatorii de curriculum local şi propunătorii pentru

imbunătăţirea curriculumului naţional, aceştia fiind cadre didactice din şcoală.
- Activităţile de perfecţionare au corelat cu cerinţele curriculumului naţional, cadrele

didactice au participat la cursuri de perfecţionare.
- Şcoala a participat la numeroase proiecte de dezvoltare locale, naţionale şi

internaţionale.
- CDS/CDL  a fost stabilit în interesul elevilor, în concordanţă cu obiectivele C.N. si cele

specifice locale.
- S-a asigurat coordonarea între diferite discipline/cadre didactice.

În anul şcolar 2017-2018 , punctul de plecare al obiectivelor şi activităţilor Comisiei pentru
curriculum este  „Calitatea -garanţia succesului” .

Țintă:
Dobândirea abilităţilor cheie şi  a competenţelor specifice nivelului/profilului

Obiective  propuse :
- Adaptarea curriculumui şcolar la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor şi la cerinţele

agenţilor economici.
- Utilizarea softului educaţional adecvat curriculumui şcolar.
- Selecţionarea furnizorilor de curriculum pentru metodici de predare ale diferitelor discipline

care răspund cel mai bine nevoilor de dezvoltare ale organizaţiei.
- Alegerea si urmărirea unor indicatori sintetici si obiectivi pentru activitatea didactică si

nedidactică.
- Crearea unei baze de teste de evaluare pentru elevi, în concordanţă cu standardele naţionale

care să ofere o radiografie obiectivă progresului şcolar.
- Creşterea gradului de consultare al părinţilor în alegerea disciplinelor opţionale şi acordarea

conţinuturilor acestora la nevoile concrete ale partenerilor sociali
- Introducerea în CDS /CDL a unor tematici de cunoaştere a rolului şi tendinţelor de

dezvoltare ale Uniunii Europene
- Dezvoltarea unui curriculum specific adaptat nevoilor de calificare, recalificare şi

perfecţionare a partenerilor sociali

A ) CDŞ-URI aprobate pentru anul şcolar 2017-2018:

NR.
CRT.

NUMELE  DISCIPLINEI DIN
CDŞ

DISCIPLINA DE BAZA
DIN CARE DERIVĂ

NUME ŞI PRENUME
PROFESOR CARE

PREDA CDŞ-ul

CLASA

1 ,,ARTISTUL ȘTRUMFESCU” EDUCATIE PLASTICA SI
ACTIVITATI PRACTICE

TOMEGEA
ANDREEA GRUPA

MARE
2. ENGLISH

THROUGH  FAIRY  TALES AND
FUNNY STORIES

LIMBA ENGLEZĂ BOGHEAN ANA-
ALIS

CLASA a
V-a

3 LUMEA DE LÂNGĂ NOI MATEMATICA SI
STIINTE-INTEGRAT

TANASĂ ELVIRA CLASA a
V-a
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4. CHIMIA ȘI VIAȚA CHIMIE AXINTE MIHAELA CLASA a
VI-a

5 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
ŞI A COMUNICAŢIILOR

TEHNOLOGIA
INFORMAŢIEI ŞI A
COMUNICAŢIILOR

PAVEL DANIELA CLASA a
VI-a

6. MISTERELE UNIVERSULUI FIZICA TANASĂ ELVIRA CLASA a
VII-a

7. EDUCAŢIE PENTRU
SĂNĂTATE

BIOLOGIE APETREI  DANIELA CLASA a
VII-a

8. TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
ŞI A COMUNICAŢIILOR

TEHNOLOGIA
INFORMAŢIEI ŞI A
COMUNICAŢIILOR

PAVEL DANIELA CLASA a
VIII-a

9. EXERCIŢII ŞI TEHNICI DE
REDACTARE A

COMPUNERILOR

LIMBA ŞI LITERATURA
ROMÂNĂ

TIMOFTE ADRIANA CLASA a
VIII-a

10. LIMBA ROMÂNĂ
CONTEMPORANĂ:ASPECTE

TEORETICE ȘI PRACTICE

LIMBA ŞI LITERATURA
ROMÂNĂ

ARSINTESCU
STELUȚA

CLASA a
X-a profil

real
11. ROMÂNA PE INTELESUL

TUTUROR
LIMBA ŞI LITERATURA

ROMÂNĂ
TOMA MIHAELA CLASA a

XI-a
profil real

12. SURSE NECONVENȚIONALE
DE ENERGIE

FIZICA SPIRIDONESCU
CONSTANTIN

CLASA a
XII-a

profil real
13. TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

ŞI A COMUNICAŢIILOR
TEHNOLOGIA

INFORMAŢIEI ŞI A
COMUNICAŢIILOR-

EXTINDERE

PAVEL DANIELA CLASA a
XII-a

profil real

B) CDL-URI aprobate pentru anul şcolar 2017-2018:

NR
CRT

CLASA PROFIL DOMENIUL
PREGĂTIRII DE

BAZĂ

DENUMIRE CDL PROFESOR

1 IX B,C SERVICII ECONOMIC Aplicaţii in
economia reală

Apetrei Elena
Tanasă Iulia

2 IX D,E, TURISM ŞI
ALIMENTAŢIE

Valorificarea
patrimoniului
turistic local

Vîntu Raluca
Acicîrlănoaie

Geta
3 IX F, G RESURSE

NATURALE ŞI
PROTECŢIA
MEDIULUI

PROTECTIA
MEDIULUI

Metode de
prevenire a
accidentelor

ecologice

Roşca Gianina

4 IX H INDUSTRIE
ALIMENTARĂ

Organizarea
intreprinderilor de

industrie alimentara

Buzdea
Gheorghiţă

5 IX I SILVICULTURĂ Utilizarea
motoferăstraielor in

silvicultura

Manolache
Vasile

6 IX  J AGRICULTURĂ Apa resursa
naturala

Roşu Petruţă
Roșu Irinuca

7 IX K TEHNIC ELECTRONICĂ
AUTOMATIZĂRI

Tehnologie aplicată Sauciuc
Gheorghe

Dobromir Sofia
8 IX M, N MECANICĂ Tehnologia

materialelor
Iftime Iulian

Iftime Mihaela
9 X B,C SERVICII ECONOMIC Activități economice Petrariu Simona
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în comerț Ramona
10 X D,E,F TURISM ŞI

ALIMENTAŢIE
Arta de  a fi gazda Niculescu

Eugenia
12 X G,H RESURSE

NATURALE ŞI
PROTECŢIA
MEDIULUI

PROTECŢIA
MEDIULUI

Determinarea
calităţii mediului

Roşca Gianina
Răchieru
Roxana

13 X I SILVICULTURĂ Interrelatii intre
factorii ecologici si

padure

Manolache
Vasile

15 X J AGRICULTURĂ Recoltarea, uscarea
si utilizarea

plantelor
medicinale

Iftimie Brinduşa
Ionela

Roşu Irinuca

16 X K TEHNIC ELECTRONICĂ
AUTOMATIZĂRI

Proiectare asistată
de calculator

Sauciuc
Gheorghe

Dobromir Sofia

17 X L ELECTRIC Aparate electrice
de uz casnic

Mantea
Constantin

Zamă Cristinel
TEHNIC18 X M,N MECANICĂ Interfaţă grafică

CAD
Iftime Iulian

Iftime Mihaela

19 IX  A prof TEHNIC ELECTRIC Instalații electrice
interioare

Mantea
Constantin
Ioan Lucian

SERVICII TURISM ȘI
ALIMENTAȚIE

Organizarea locului
de muncă

în unităţi de
restauraţie

Acicîrlănoaie
Geta

20 IX B prof

TEHNIC

CONSTRUCȚII ,
INSTALAȚII ȘI

LUCRĂRI
PUBLICE

Casa de vacanță Leonte Cornelia

21 X  A prof MECANICĂ Exploatarea și
întreținerea

mecanismului motor

Iftime Iulian
Iftime Mihaela

22 X B prof RESURSE
NATURALE ŞI

PROTECŢIA
MEDIULUI

AGRICULTURĂ Recoltarea, uscarea
si utilizarea

plantelor
medicinale

Iftimie Brinduşa
Ionela

Roşu  Maria

TEHNIC
MECANICĂ Exploatarea și

întreținerea
mecanismului motor

Iftime Iulian
Iftime Mihaela

9.3. COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII
• Număr decizie 244/17.10.2017
• PV al CP in care a fost propus: 28.09.2017
• PV al CA in care a fost validat: 20.09.2017 și 29.09.2017
•

Componenţă (nume, funcţie)
• Prof. TIMOFTE ADRIANA - coordonator
• Prof. Iftime Mihaela – responsabil
• Prof. Mantea Constantin – membru
• Prof. Munteanu Mariana - membru
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• Prof. Murariu Ciprian-Constantin - reprezentant al sindicatului,
• Ion Vasilica - reprezentant al părinţilor,
• Răucescu Alexandra - reprezentant al elevilor,
• Luculescu Vasile- reprezentant al Consiliului Local.

La începutul anului şcolar 2017-2018, echipa managerială a Colegiul  Tehnic „Ion
Creanga” a asigurat permanenţa şi coerenţa autoevaluării activităţii şcolii prin numirea Comisiei de
Evaluare şi Asigurare a Calităţii şi prin crearea unui cadru formal în care să se desfăşoare acţiunile
de autoevaluare.

Atribuţiile generale ale CEAC pentru anul şcolar 2017 – 2018:
- gestionează dovezile, elaborează şi aplică procedurile operationale elaborate, întocmeşte

planul de îmbunătăţire, raportul de autoevaluare, formularele periodice de monitorizareinternă,
păstrează legătura cu ARACIP, informează permanent profesorii asupra sistemului de asigurare a
calităţii, se întâlnesc bilunar în şedinţe de lucru în scopul diseminării observaţiilor privind
observarea lecţiilor, dezbat calificativele obţinute, identifică punctele tari şi punctele slabe, propun
şi implementează proiecte în scopul creşterii calităţii activităţii pe diverse domenii de interes.

Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii (CEAC) din Colegiul  Tehnic „ION
CREANGA”  şi-a proiectat activitatea pentru anul şcolar 2017-2018 pe baza documentelor
proiective ale echipei manageriale având ca obiective strategice:
 Dezvoltarea unei culturi si a unei mentalităti a calitătii la nivelul întregului personal al

Colegiul  Tehnic „Ion Creanga”  (cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic),
al elevilor si al părintilor
 Realizarea unei diagnoze complete despre cunoştinţele si interesele elevilor
 Eficientizarea procesului de învătare si transformarea acestuia într-un process activ-

participativ prin încurajarea implicării elevilor in propria lor formare;
 Monitorizarea si autoevaluarea calitătii procesului educativ prin urmărirea realizării

standardelor;
 Creşterea ponderii numărului de absolvenţi care sunt admişi şi în forme si nivele superioare

de învăţământ în concordanţă cu optiunile si performantele proprii;
 Dezvoltarea sistemului de informare şi consiliere profesională;
 Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice, perfectionarea managementului institutional

si dezvoltarea culturii parteneriatului;
 Perfectionarea sistemului de formare continua a personalului didactic din scoala pentru

asigurarea calitatii invatamantului liceal in vederea intregrarii socioprofesionale a tinerilor.
 Prevenirea si reducerea abandonului scolar. Elaborarea unei strategii de actiune pe termen

scurt si mediu cu menirea de a asigura tuturor elevilor capacitatea de finalizare a ciclului de
pregatire .
 Reducerea numarului de elevi care isi intrerup studiile sau care absenteaza de la activitatile

scolii.
 Dezvoltarea capacitații institutionale a Colegiului  Tehnic „ION CREANGA”

În ceea ce priveşte activitatea comisiei, aceasta s-a desfăşurat conform planului
operational si planului managerial al CEAC, respectându-se termenele proiectate.
 In luna septembrie s-a elaborat un plan de acţiune al CEAC prin:

 Stabilirea graficului intalnirilor de lucru.
 Stabilirea responsabilitătilor individuale si a termenelor de realizare.
 Stabilirea subcomisiilor de lucru si a modului de lucru pe subcomisii.

 Colaborarea la realizarea RI în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 In luna octombrie s-a realizat portofoliul comisiei si s-a elaborat planul operational al

comisiei.
 In cadrul intalnirilor cu parintii din lunile octombrie 2017 și mai 2018, s-a aplicat şi

valorificat un chestionar de identificare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor în legătură
cu serviciile oferite de şcoală.
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 Incepand cu luna noiembrie 2017 s-a realizat elaborarea de procedure operationale pentru
punerea în practică a politicilor educaţionale, respectându-se cerinţele interne şi externe şi
asigurând cadrul calităţii. Pe parcurs ce aceste proceduri au fost elaborate s-a realizat
informarea personalului angajat al şcolii, a elevilor şi părinţilor cu privire la documentele
şcolare şi procedurile ce se aplică în şcoală.

 Pentru îmbunătăţirea procesului de colectare a dovezilor şi a surselor acestora, CEAC a
elaborat continutul portofoliului comisiei metodice, continutul portofoliului cadrului
didactic, continutul portofoliului elevului.

 In lunile februarie-martie 2018 membrii CEAC au elaborat si aplicat o serie de chestionare
care au vizat:

-gradul de satisfacere a elevilor in legatura cu serviciile oferite de liceul nostru;
- analiza inter-relaţionării resurselor umane;
- analiza managementul comunicării la lecţie;
- analiza utilizării metodelor de evaluare;
- analiza utilizării resurselor la lecţie;
- analiza activităţii Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii;
- evaluarea/autoevaluarea lectiei - pentru profesor si pentru elev.

Rezultatele acestor chestionare au fost analizate in CEAC, transmise conducerii liceului,
prezentate cadrelor didactice. Pe baza acestor analize urmeaza sa se realizeze un plan de
imbunatatire a activitatii in anul scolar viitor.

 Monitorizarea şi autoevaluarea activităţii CEAC, conform criteriilor stabilite de
legislaţia în vigoare;

 Verificarea periodică a documentelor şcolii şi valorificarea informaţiilor în planul de
îmbunătăţire;

 Pentru eficientizarea procesului de învățare si transformarea acestuia într-un proces
activ-participativ prin încurajarea implicării elevilor in propria lor formare s-a
realizat, in perioada februarie-iunie 2018, CDS-urile  si CDL – urile aplicand
procedura specifica elaborata de membrii CEAC impreuna cu Comisia de
curriculum. Acest lucru poate fi considerat un punct tare in activitatea noastra
diversificand si modernizand strategiile educationale, tinand cont de nevoile elevilor.

 Pe parcursul ambelor semestre s-au realizat o serie de întâlniri de lucru şi de sprijin a
cadrelor didactice în vederea elaborării şi implementării programelor de învăţare, de
performanţă şi remediere. Acestea s-au desfasurat in cadrul catedrelor.

 Îmbunătăţirea relaţiilor de lucru şi de comunicare eficientă ale profesorilor cu elevii,
cu alţi profesori, cu alţi membri ai personalului şi cu managerii;

9.4. COMISIA DIRIGINŢILOR

• Număr decizie 230/02.10.2017
• PV al CP in care a fost propus: 28.09.2017

Componenţă (nume, funcţie)
 Prof. Axinte Mihaela- responsabil comisie
 Prof. Boghean Ana-Alis- pentru clasele de gimnaziu
 Prof. Pavel Daniela - pentru clasele a IX a
 Prof. Olariu Mihaela– pentru clasele a X a
 Prof. Bodron Nicoleta - pentru clasele a XI a
 Prof. Apetrei Silvia - pentru clasele a XII a
 Prof.  Leonte Cornelia– pentru clasele de  profesională
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Raport de analiză a activităţii
COMISIE METODICE A DIRIGINŢILOR

Puncte tari si puncte slabe în activitatea catedrei în anul școlar 2017-2018.

Puncte tari Puncte slabe
 mulţi profesori diriginţi implicaţi în

educaţia moral-civică şi socială a
elevilor;

 organizarea de activităţi extraşcolare:
Balul Bobocilor, excursii ,Cursul
festiv şi Banchetul de sfârşit de liceu,
etc.

 organizarea unor activităţi
extraşcolare deosebite în săptămâna
,,Să ştii mai multe, să fii mai bun!”,
conform rapoartelor deja existente la
direcţiune.

 număr mic de asistenţe la orele de
consiliere şi orientare profesională;

 insuficienta identificare a unor
strategii de ameliorare a
comportamentului şcolar şi comunitar
al elevilor;

 insuficiente propuneri de activităţi
educative din partea diriginţilor;

 deficienţe în dialogul dintre membrii
acestei comisii;

Priorități pentru anul școlar 2017-2018

Prioritatea Responsabil
Realizarea unui număr mai mare de asistenţe la orele de
consiliere şi orientare profesională.

Responsabili comisie

Identificarea unor strategii de ameliorare a
comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor.

Toţi diriginţii

Eficientizarea dialogului dintre membrii acestei comisii. Toţi diriginţii
Atragerea intr-o mai mare măsură a părinţilor în vederea
realizării unui parteneriat real Şcoală-Familie

Toţi diriginţii

Utilizarea unor strategii didactice in cadrul orelor de
dirigentie astfel incat elevul sa se poata exprima,sa fie
ascultat si indrumat eficient.

Toţi diriginţii

9.5. COMISIA DE PREVENIRE ŞI REDUCERE A VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ

2. Date generale
Denumire unitate şcolară Colegiul Tehnic Ion Creanga
Localitate Tg.Neamt
Adresa Marasesti,nr.175
Telefon/Fax 0233/790574
Număr de
elevi

Preşcolar 10
Primar -
Gimnazial 105
Liceal 1363(liceal zi),170(professional),48(PL),88(FR)

Număr de
cadre
didactice

121

E-mail colegiultehnicic@yahoo.com
Data întocmirii raportului 11.09.2018 Autorul

raportului
Apetrei Gheorghe
Toma Mihaela
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Pentru dezvoltarea unei  strategii eficiente de prevenire și combatere a fenomenelor de
violență, am centralizat informaţiile privind cazurile de violenţă petrecute in Colegiul Tehnic Ion
Creanga ,Tg.Neamt in semestrul I,anul scolar 2017-2018 astfel:
Numărul de semnalări de acte de violenţă la nivelul instituţiei şcolare :

 6 cazuri de agresiune verbala
 1 situatie de distrugere de bunuri
 3 situatii de deranjare a orelor de curs
 1 caz de agresiune fizica in afara institutiei
 6 situatii de elevi surprinsi de Politia locala absentand de la orele de practica si orele de curs

1 caz de consum bauturi alcoolice

Ponderea incidentelor grave de violenţă
-numărul total al actelor de violenţă (AV) = 18;
- numărul incidentelor grave de violenţă (IG) = 2;
- ponderea incidentelor grave de violenţă (PIG) = IG / AV *100 = 2 / 18 * 100 =11,1%

1. Activitati desfasurate pentru prevenirea si eliminarea violentei,a faptelor de coruptie si
discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii

Nr
.
crt
.

Denumirea
activităţii

Coordonato
r

Data
Participanţi (numeric)

SCOP/OBIECTIVE

Elev
i

Cadre
did.

Alţii
(preciza
ţi)

1 19 zile de
activism
impotriva
abuzului si
violentei fata
de copii si
tineri

Timofte
Adina,
Toma
Mihaela,Coj
ocariu
Liliana

1-19
noiembrie
2017

1.Conștientizara
efectele negative pe
termen lung ale
hărțuirii/violenței
atât pentru persoana
agresată, cât și
pentru agresor .
2.Conştientizarea
respectării
drepturilor copilului
şi în schimbarea
mentalităţii cu
privire la modul de
creştere şi educare a
copilului în
România.

158 Timofte
Adina,M
unteanu
Mariana,
Otea
Iuliana,T
oma
Mihaela,
Apetrei
Daniela,
Barrna
Claudia,
Timisesc
u
Dorina,
Mariana
Cozma,A
petrei
Gheorgh
e

2 Prezentarea
unui studiu de
caz privind o
victima a
traficului de
persoane din
Bucuresti

Toma
Mihaela,
Apetrei
Gheorghe

Decembrie
2017

Conștientizara
efectele negative pe
termen lung ale
hărțuirii/violenței
atât pentru persoana
agresată, cât și
pentru agresor .

60 Dirigintii
claselor a
IX-a si a
X-a

3 Prezentarea
unor modalitati
de evitare a
situatiilor de

Toma
Mihaela
Munteanu
Mariana

Ianuarie
2018

Prevenirea si
evitarea actelor de
violenta prin
monitorizarea si

130 Dirigintii
claselor a
XI-a si
aXII-a
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risc la care pot
fi expusi
adolescentii

Timisescu
Dorina

interventia educativa
sustinuta

4 Chestionare
aplicate
elevilor

Toma
Mihaela,
Apetrei
Gheorghe

Februarie
2018

Prevenirea actelor de
violenta prin
monitorizarea si
interventia educativa
sustinuta

200 Dirigintii
claselor a
XI-a si
aXII-a

În vederea identificării fenomenelor de violenţă şi a formelor sale de manifestare, a
cauzelor şi a soluţiilor posibile de prevenţie şi intervenţie in anul scolar 2017-2018, semestrul I, au
fost investigate cadre didactice, consilierul  şcolar, reprezentanţi ai poliţiei , precum şi ale părinţilor
şi elevilor. Cele mai importante cauze ale violenţei în şcoală includ  factorii familiali, socio-
economici sau individuali şi o serie de cauze şcolare. Pornind de la aceste concluzii desprinse din
cercetarea realizată,am stabilit urmatoarele obiective ptr anul scolar 2017-2018:

Obiective la nivelul scolii:
 Identificarea si evaluarea dimensiunii fenomenului de violenta în scoala si în mediul proxim

al acesteia.
 Sensibilizarea tuturor actorilor scolii cu privire la sursele, cauzele si efectele fenomenelor de

violenta în scoala.
 Atragerea si implicarea reprezentantilor comunitatii în actiuni de preventie si combatere a

violentei în scoala.
 Elaborarea unei strategii la nivel institutional privind ameliorarea fenomenelor de violenta la

nivelul scolii
 Elaborarea si testarea unor instrumente de identificare, monitorizare si evaluare a

fenomenelor de violenta în scoala (care sa duca la elaborarea unui Barometru al violentei în
scoala, ca instrument operativ pentru interventie), ca parte a Planului de Dezvoltare al Scolii
- PDS.

 Implicarea actorilor de la nivelul scolii si de la nivelul comunitatii în derularea activitatilor
dezvoltate în cadrul strategiei.

 Diseminarea raportului la nivelul institutiei..

Principalele teme supuse atenţiei prin activitatile efectuate au fost:
 elevul violent;
 elevul victimă a violenţei;
 cauze familiale ale violenţei;
 comunicarea didactică şi violenţa;
 regulamentul şcolar.informare,dezbatere;

Rolul  chestionarelor aplicate elevilor
Sentimentul de siguranţă diferă mult de la un elev la altul, la fel ca şi normele sau

valorile prin prisma cărora un fapt este caracterizat ca violent. Prin intermediul chestionarelor
pentru elevi, am putut investiga unele aspecte mai puţin vizibile ale violenţei, legate de cele mai
multe ori de atitudini ostile sau intimidări ale actorilor din şcoală.

De asemenea, investigaţia prin chestionar ne-a ajutat:
• să identificam formele curente de violenţă din şcoala noastra;
• să măsuram frecvenţa cu care apar diferite situaţii de violenţă;
• să identificam contextul în care apare violenţa şcolară;
• să cunoaştem actorii principali implicaţi în situaţiile de violenţă (inclusiv cei din afara şcolii);
• să aflam opiniile elevilor privind combaterea acestui fenomen.

3. Detalii privind situatia familiilor din care provin elevii din grupul tinta:
Mediile precare din care provin elevii implicate in acte de violenta se caracterizaeaza astfel:
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 familii monoparentale,orfani de ambii parinti,copii care provin din centrele de plasament,
183 de elevi au părinţi plecaţi în străinatate,iar copiii sunt lăsaţi în grija bunicilor, a
mătuşilor etc., neavând un tutore legal);

 climatul psihoafectiv familial (părinţi divorţaţi, părinţi care trăiesc în concubinaj, părinţi cu
probleme alcoolice etc.);

 părinţi şomeri, fără venituri sociale
 81,54% din elevii noştri provin din mediul rural
 dezinteresul părinţilor în educarea propriilor copii;
Rezultate aşteptate:

o Cresterea gradului de informare a familiilor si tinerilor
o Cresterea gradului de protectie in randurile elevilor Colegiului Tehnic „Ion

Creanga”.
o Reducerea delicventei juvenile in randurile tinerilor.

MĂSURI ŞI ACŢIUNI:
- Colectarea datelor prin intermediul chestionarelor pentru elevi şi a ghidurilor de interviu pentru
cadre didactice şi părinţi (pentru: identificarea formelor curente de violenţă din şcoală, identificarea
contextului în care apare violenţa şcolară, cunoaşterea actorilor principali în situaţiile de violenţă,
aflarea opiniilor elevilor, ale cadrelor didactice, ale părinţilor);
- Diseminarea informaţiilor centralizate în urma prelucrării datelor din chestionare;
- Dezbateri referitoare la securitatea şi siguranţa elevilor în şcoală;
- Prelucrarea cu elevii şi părinţii, afişarea reglementărilor privind ordinea interioară, a măsurilor şi
planurilor de acţiune;
- Înregistrarea actelor de violenţă pe baza unei fişe avizate;
- Întroducerea unor teme privind violenţa în şcoală şi măsurile de prevenire a acesteia, în
programarea orelor de dirigenţie;
-Crearea unui climat sanatos prin amenajarea unei Sali de petrecere a timpului liber(ex.biblioteco-
ceainarie,sala de festivitate)
-Crearea unui spatiu multimedia facilitand contactul profesorilor si elevilor cu mediul virtual si
informational
- Realizarea campaniei de prevenire şi combatere a consumului de substanţe etnobotanice;
- Formarea unor echipe operative formate din psihologul şcolar, diriginţi, membri ai Comisiei de
prevenire şi combatere a violenţei, părinţi, reprezentanţi ai Poliţiei;
- Realizarea acordurilor de parteneriat între şcoală şi Asociaţia Părinţilor, între şcoală şi Poliţia
Tg.Neamt;
- Consilierea individual şi de grup a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor agresive;
- Implicarea elevilor şi a profesorilor diriginţi în activităţile dedicate fenomenului de violenţă;
- Dezvoltarea preocupărilor sportive prin participarea la activităţi şi concursuri cu caracter sportiv
(fotbal, tenis de masă,volei,baschet); - Monitorizarea elevilor cu tendinţe de comportament violent;
- Oferirea de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, atât pentru cei cu copii cu probleme de
gestionare a comportamentui violent cât şi în general (activităţi de consilere în orele de întâlnire cu
părinţii, lectorate, convorbiri cu consilierul psiholog al şcolii);
- Monitorizarea elevilor cu număr mare de absenţe şi consilierea acestora pentru a nu desfăşura
activităţi şi comportamente cu potenţial violent;
- Activităţi de gestionare pe cale amiabilă a altercaţiilor ce au apărut în mediul elevilor, observându-
se remedierea comportamentului; - Activităţi pentru prevenirea şi combaterea violenţei în cadrul
Programului “Şcoala altfel”

Parteneri implicaţi:
 Insp.de Politie Judetean Bacau
 Insp.Jud.de Jandarmi Bacau
 Directia Generala de Asistenta  si Protectia copilului Bacau
 Fundatia de Sprijin Comunitar Bacau
 Fundatia „Episcop Melchisedec” ,Bacau
 CCD.”Grigore Tabacaru”Bacau
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 Asociatia Cristiana Neamt
 FICE-sectiunea Romania,ONG –UNESCO/UNICEF/CONSILIUL EUROPEI
 VALOARE PLUS

ANALIZA SOWT a activităţii comisiei:
PUNCTE TARI:
- Modalităţi de asigurare a protecţiei şi pazei unităţii de învăţământ;
- Existenţa unei proceduri şi a unui sistem de monitorizarea video a intrării persoanelor străine în
incinta unităţii;
- Implicarea tuturor membrilor comisiei;
- Implicarea consilierului educativ.
PUNCTE SLABE:
- Legătura cu părinţii copiilor cu probleme disciplinare uşor deficitară;
- Implicarea părinţilor în remedierea manifestărilor negative a fost sporadică;
- ”Acoperirea” vinovaţilor pentru manifestările violente de către colectivul clasei.
AMENINŢĂRI:
 copii care provin din familii defavorizate economic şi care nu pot suporta costurile implicate

de anumite activităţi extraşcolare;
 implicare slabă a familiei în susţinerea activităţilor desfăşurate in scoala;
 influenţa negativă a stării economice generale asupra cadrelor didactice şi elevilor;
 modificări legislative permanente care creează dezorientare şi nesiguranţă.

OPORTUNITĂŢI:
- Deschiderea comunităţii pentru sprijinirea şcolii în combaterea actelor de indisciplină: Poliţia de
proximitate, Asistenţa social.

9.6. COMISIA PENTRU ORAR
• Număr decizie 231/02.10.2017
• PV al CP in care a fost propus: 28.09.2017

Componenţă (nume, funcţie)
prof. Murariu Ciprian-Constantin - coordonator comisie
prof. Iordache Florentina - membru

Buna desfăşurare a activităţi din şcoală depinde de calitatea orarului şi, ca atare, comisia de
orar efectuează o muncă complexă şi aproape neîntreruptă pe tot parcursul anului şcolar.
Comisia de orar a avut în vedere următoarele :

 colaborarea permanentă a comisiei cu conducerea şcoli şi responsabili comisilor
metodice;
 corelaţia între schemele orare şi încadrare;
 asigurarea unui orar flexibil în cazul cadrelor didactice ce au în încadrare ore la mai multe
unităţi şcolare;
 disponibiltatea manifestată de comisie faţă de doleanţele unor cadre didactice pentru corelarea

orarului cu rezolvarea unor probleme personale (copii mici, navetă, afecţiuni medicale, studii
postuniversitare, etc.);

 echilbrarea numărului de ore pe zi la clase pentru a evita încărcarea neuniformă;
 modificarea promptă a orarului în cazul apariţei unor probleme deosebite, schimbări şi

modificări în încadrare, (condiţii  speciale).;
 anunţarea profesorilor şi elevilor în timp util a modificărilor survenite pe parcurs la orar;
 evitarea pe cât posibil a „ferestrelor” din orarul profesorilor;
 asigurarea la majoritatea cadrelor didactice a continuităţi programului din orarul de dimineaţă

cu cel de după – amiază.
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9.8. COMISIA „BANI DE LICEU”
• Număr decizie 208/14.09.2017

Componenţă (nume, funcţie)
Preşedinte – prof. Apetrei Gheorghe
Membri - Cojocariu Liliana

- Ichim Cristina
- Catană Ana – Gabriela
- Manoliu Maria

În anul şcolar 2017 – 2018, membrii comisiei au primit un număr de 255 dosare care au
întrunit condiţiile pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de Protecţie
socială „ Bani de liceu”.

Dinamica beneficiarilor:
Semestrul I:
 Septembrie - 255 beneficiari
 Octombrie - 254 beneficiari
 Noiembrie - 254 beneficiari
 Decembrie - 255 beneficiari (1 elev venit prin transfer)
Semestrul  II:
 Ianuarie - 243 beneficiari (1 elev plecat prin transfer)
 Februarie – 241 beneficiari
 Martie – 235 beneficiari
 Aprilie – 230 beneficiari
 Mai – 223  beneficiari
 Iunie – 216 beneficiari

In anul şcolar 2017-2018,  au pierdut bursa 39 elevi, datorită numărului de absenţe, 1 elev a
venit prin transfer  iar 1 elev beneficiari de bursa a plecat prin transfer.

9.9 COMISIA DE ETICA ȘI CONTROL MANAGERIAL INTERN

Număr decizie 227/02.10.2017
PV al CP in care a fost propus: 28.09.2017
PV al CA in care a fost validat: 29.09.2017

Componenţă (nume, funcţie)
 Prof. Timișescu Dorina-director adjunct - coordonator
 Prof. Tiron Ecaterina-membru
 Prof.  Axinte Mihaela-membru
 Prof. Tanasă Elvira – membru
 Ion Vasilica – membru
 Anegroaei Anișoara- membru.
 Cîrjă Maria-Eufrosina-membru

Comisia cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a
sistemuluinpropriu de control intern/managerial de la nivelul Colegiului Tehnic ,,Ion Creangă” a
fost constituită prin decizia directorului  în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice
nr. 946/2005 privind aprobarea Codului controlului intern și a Ordinului Ministrului Finanțelor
Publice nr. 1649/2011.

Conform regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei cu atribuții de
monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a sistemului propriu de control
intern/managerial de la nivelul Colegiului Tehnic ,,Ion Creangă”, această comisie a urmărit, în
principal, următoarele:
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 elaborarea Programului de Dezvoltare a sistemului de control managerial al CTIC în
care sunt cuprinse; obiective, acțiuni, responsabilități, termene precum și alte măsuri
necesare dezvoltării sistemului de control managerial.
 coordonarea, monitorizarea și asigurarea îndrumării metodologice pentru realizarea
Programului de dezvoltare, în vederea implementării la nivelul tuturor compartimentelor a
standardelor de control intern aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
946/2005, cu modificările și completările ulterioare;
 întocmirea situațiilor centralizatoare trimestriale și anuale privind stadiul implementării
sistemului de control managerial intern;
 coordonarea activităţii de autoevaluare a gradului de implementare a sistemului de
control managerial intern la nivelul departamentelor unităţii;
 întocmirea Situației sintetice a rezultatelor autoevaluării pe care o prezintă directorului
şcolii şi Consiliului Profesoral;
 analiza rezultatelor obținute prin autoevaluare la nivelul departamentelor și, ori de câte
ori este cazul, asigură îndrumarea metodologică pentru implementarea corectă a sistemului
de control managerial la nivelul acestora.

Comisia şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu atribuţiile precizate în Ordinul
Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 5550/2011 privind promovarea eticii profesional, Legea
Educaţiei Naţionale nr.1/2011, potrivit Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei de
etică.

Codul de etică pentru anul şcolar 2017-2018 a avut următoarele obiective:
1. reglementarea normelor de conduita profesională şi socială necesare unor raporturi

sociale si profesionale corespunzătoare creării si menținerii la nivel înalt al prestigiului şcolii
2. crearea unui climat de încredere, respect şi demnitate între membrii comunităţi, precum şi

între membrii comunităţii şcolare şi mediul larg.
3. respectarea demnităţii fiecăruia dintre membrii comunităţii şi promovarea integrităţii.

Valorile si principiile promovate în mod deosebit şi a căror realizare efectivă sunt asigurate sunt:
libertate, autonomia personală, dreptatea, echitatea, meritul, profesionalismul, onestitatea şi
corectitudinea intelectuală, transparenţa, respectul şi toleranţa, responsabilitatea, bunăvoinţă şi grijă.

Comisia a urmărit respectarea Codului de etică în întreaga comunitate, astfel încât să se
formeze şi să se întărească un climat şcolar bazat pe cooperare şi competiţie corectă, pe
profesionalism, competenţă şi exigenţă, care să ducă în timp la întărirea şi creşterea prestigiului
CTIC. Membrii Comisiei au insistat pentru evitarea oricăror forme de violenţă şi fraudă, cum ar fi:
copiatul la examene sau concursuri, prezentarea unor lucrări finalizate preluate de la colegi sau
profesori, precum şi tentativele de corupere sau fraudă.

Nu au fost semnalate sesizări, trimise de către cadre didactice şi elevi  ai CTIC, care să
impună analiza Comisiei, personalul didactic şi cel administrativ respectând normele în vigoare,
ceea ce arată o mai mare implicare a întregului corp profesional la realizarea unui climat
deontologic optimizat.

Comisia se va asigura în continuare de respectarea principiilor etice şi deontologice, precum
şi a normelor europene privind desfăşurarea activităţii didactice şi îşi propune, ca şi pe viitor,  CTIC
să reprezinte o  instituţie onorabilă în cadrul învăţământului profesional şi tehnic nemţean.

9.11. Comisia pentru gestionarea Sistemului Informatic Integrat a Învățământului din România
SIIIR

• Număr decizie 205/11.09.2017
Componenţă (nume, funcţie)

Preşedinte: director, prof. Gheorghe Apetrei
Administrator SIIIR: laborant Liliana Cojocariu
Membri : Secretar șef Ion Vasilica - rol de secretar și responsabil resurse umane

Contabil șef Cîrjă Maria-Eufrosina- rol de responsabil financiar- contabil
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Administrator patrimoniu- Boghean Sorin-rol de responsabil tehnic
Prof. Timișescu Dorina – director adjunct- rol de monitorizare
Prof. Timofte Adriana – director adjunct- rol de monitorizare
Prof. Toma Mihaela – director adjunct- rol de monitorizare

Comisia de gestionare a SIIIR
Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR) a preluat gradual

datele puse la dispoziție de sistemele existente, integrându-se cu Baza de Date Națională a Educației
- BDNE și alte baze de date ale MECS. Aceste date au fost folosite in toate examene nationale
desfăsurate.

SIIIR răspunde nevoilor utilizatorilor de la: nivel central, nivel local ,nivel unității de
învățământ: înscrierea copiilor la gradiniță, a elevilor, gestiunea formațiunilor de studiu,
promovarea elevilor, cereri de transfer emise si primite, resurse umane, resurse materiale (clădiri,
săli), planul de scolarizare, date financiare.

SIIIR furnizează servicii de gestiune completă a activităţilor sistemului educaţional
preuniversitar din punct de vedere operaţional, tehnic, administrativ şi strategic.

Comisia a colectat/actualizat datele  pentru elevi in SIIIR, pentru anul școlar 2016-2017 și a
completat caietele statistice pentru început de an, sfârșit de semestru/sfârșit de an școlar,
monitorizare financiară, situație clădiri conform indicațiilor din manualul si ghidul utilizatorului si
adreselor .

De asemenea a urmărit acurateţea şi corectitudinea datelor colectate şi introduse,  a respectat
întocmai prevederile legale în vigoare a răspuns  pentru corectitudinea, completitudinea datelor în
aplicație.

9.12. COMISIA PENTRU APROVIZIONAREA ȘI DISTRIBUIREA MANUALELOR ȘCOLARE
GRATUITE

Bibliotecar Spiridonescu Magda - responsabil
Membri:

 Toți profesorii diriginți
În anul şcolar 2017 - 2018, gestionarea manualelor școlare s-a realizat având ca obiective

prioritare:
1.  Întocmirea necesarului de manuale școlare gratuite, elevilor din cursul gimnazial, liceal și
profesional, conform catalogului de comandă aprobat de MEN;
2. Centralizarea și lansarea comenzii către comisia de evidență și gestionare a manualelor școlare de
la I.S.J. Neamț
3. Inventarierea și distribuirea manualelor pe clase diriginților, pe baza procesului-verbal, la
începutul anului școlar.
4. Recuperarea manualelor de la elevi cu ajutorul diriginților la sfârșitul anului școlar.

În anul școlar 2017-2018, printr-o foarte bună colaborare a bibliotecarului cu profesorii pe
discipline, s-a consultat oferta de manuale școlare gratuite aprobate de M.E.N., stabilindu-se
completarea stocurilor de manuale școlare pentru gimnaziu și liceu și comanda de noi manuale
școlare pentru clasa a VI-a.

Din totalul de 676 manuale comandate, s-au primit doar 434, reprezentând 64 %, astfel
încât au rămas descoperite catedrele de: Ed. plastică, Lb. franceza, Matematică la gimnaziu și
Biologie, Religie, Chimie, Lb engleza la liceu.

Lipsa acestor manuale, am completat-o  prin schimb interbibliotecar, de la unitățile școlare
din Tg Neamț si zonă.

Clasele a XI-a și a XII-a au avut toate manualele mai puțin cele de religie.
Făcând referire la recuperarea de la elevi a manualelor la sfârșit de an școlar, mai sunt clase

a căror diriginți nu au putut preda în totalitate manualele, din diverse motive: abandon școlar sau
pierderi de cărți.
Mai exact sunt de recuperat:
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 126 de manuale de la elevii existenți
 manualele de la 34 de elevi care au abandonat, pierdut sau plecați în străinătate

10. SITUAŢIA BAZEI MATERIALE

10.1.Situaţia spaţiilor şcolare si a altor spaţii conexe

În anul școlar 2016-2017, la Colegiul Tehnic ,,Ion Creangă” sunt înregistrați un număr de
1805 elevi, care studiază în două schimburi, în urmăroarele spații:

- 32 de săli de clasă în 6 corpuri de clădire;
Corp A1: 5 săli
Corp A2: 6 săli
Corp A3: 6 săli
Corp A4: 4 săli
Corp B1: 6 săli
Corp B2: 5 săli

- 19 spații pentru laboratorare în 6 corpuri de clădire:
 Corp A1  (6 laboratoare) :

Laborator TIC – două
Laborator biologie – o sală
Laborator agricultură – o sală
Laborator contabilitate – o sală
Laborator multifuncțional limbi moderne – o sală

 Corp A2 (6 laboratoare)
Laborator AEL – o sală
CDI – o sală
Fizică – o sală
Laborator multifuncțional tehnic – o sală
Labolaror legislație rutieră – o sală
Laborator mecanică – o sală

 Corp A4: 2 laboratoare de electortehnică și electromecanică
 Corp A5 (3 laboratoare)

Laborator de silvicultură – o sală
Laborator de analize fizico-chimice – o sală
Laborator de alimentație public – o sală

 Corp B1 – un laborator de electronic
 Corp B2 – un laborator TIC

- 14 cabinete în 5 corpuri de clădire:
 Corp A1 – 3 cabinete:

Cabinet agricultură – o sală
Cabinet biologie – o sală
Cabinet contabilitate – o sală

 Corp A2 – 7 cabinete
Cabinet limba română – o sală
Cabinet matematică – o sală
Cabinet fizică – o sală
3 cabinete multifuncțional tehnic
1 cabinet mecanic – o sală

 Corp A4: două cabinete
Cabinet de radioamatorism – o sală
Cabinet de istorie-georgrafie – o sală

 Corp A5: un cabinet
Cabinet de chimie – o sală

 Sala sport: o încăpere cabinet profesori
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- Spații administrative: 17 în 5 corpuri de clădire:
 Corp A1: 3 săli

Birou psihopedagog școlar – o sală
Birou informatician – o sală
Cabinet metodical – o sală

 Corp A2: 3 săli:
Birou administrator – o sală
Cabinet medical – o sală
Muzeu – o sală

 Corp A4: 6 săli:
Birou directori: 2 săli
Birou secretariat: 2 săli
Birou contabilitate: – o sală
Cancelarie – o sală

 Corp B1: 4 săli:
Cancelarie – 2 săli
Birou director – o sală
Spațiu arhivă – o sală

 Sala de sport: un spațiu - casierie

- Grupuri sanitare: 18 în toate corpurile de clădire
- Vestiare: 2 spații în sala de sport
- O sală de sport la corpul A - cu spații auxiliare pentru activități sportive
- Terenuri sport: 3 spații
- Magazie: un spațiu

Toate spațiile sunt încălzite cu centrale termice pe gaz.

Unitatea funcţionează cu un număr de 2 schimburi , durata orei de curs/ activităţilor didactice fiind
de 50 minute, iar a pauzelor/ activităţilor recreative fiind de 10 minute.

11. BURSE

11.1. Burse sociale, de merit/performanţă şi de studiu

In anul solar 2017-2018 elevii unității noastre  au beneficiat de :
 Burse de boală şi orfani - litera ,,a”- 0
 Burse sociale - litera ,, c – 0
 Burse de merit – 16
 Burse de studiu -11

11.2. Programe guvernamentale –Euro 200 şi Bani de liceu

EURO 200 BANI DE LICEU
0 La inceput de an scolar La sfârşit de an scolar

255 216
Au pierdut bursa  39 elevi

A.  SURSELE  DE  FINANȚARE PENTRU SEMESTRUL  II AN ȘCOLAR      2017- 2018
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A.1. Bugete aprobate pentru anul școlar 2017 - 2018
A.1.1 Buget  de  stat,  Inspectoratul Școlar Județean Neamț (ordonator secundar de credite)

 buget  aprobat inițial  nr. 473 din 25.01.2017;
 buget rectificat nr.7665 din 25.08.2017:
 structură buget aprobat:

Nr. crt. Denumirea   indicatorilor Cod
indicator

Suma
(lei)

0 1 2
1. Titlul I.       Cheltuieli de personal 10 46.856
2. Titlul I.       Bunuri și servicii 20 4.467
3. Titlul VIII.  Asistență socială

( transport   elevi)
57 413.926

4. Titlul IX.    Alte cheltuieli
( bursa profesională,   bani de liceu)

59 730.714

5. Cheltuieli de capital 70 0
TOTAL 1.195.963

A.1.2 Buget   local,  Primăria orașului Târgu Neamț (ordonator secundar de credite)

 buget  aprobat inițial  nr. 633 din 28.01.2017;
 buget rectificat nr.9.812 DIN 19.12.2017:
 structură buget aprobat:

Nr.
crt.

Denumirea   indicatorilor Cod
indicator

Suma
(lei)

0 1 2
1. Titlul I.       Cheltuieli de personal 10 5.629.878
2. Titlul I. Bunuri și servicii 20 638.818
3. Titlul VIII.  Asistență socială ( burse  sociale) 57 900
4. Titlul IX.    Alte cheltuieli ( bursa merit) 59 3.280
5. Cheltuieli de capital 70 67.783

TOTAL 6.340.659

A.1.3 Buget venituri proprii, Colegiul Tehnic "Ion Creangă" Târgu Neamț(ordonator
terțiar  de credite)

 buget  aprobat  nr.634  din 28.01.2017;
 structură buget aprobat:

Nr.
crt.

Denumirea   indicatorilor Cod
indicator

Suma
(lei)

0 1 2
1. Titlul I. Cheltuieli de personal 10 20.000
2. Titlul I.       Bunuri și servicii 20 30.000
3. Titlul VIII.  Asistență socială ( burse sociale) 57 0
4. Titlul IX.    Alte cheltuieli( bursa merit) 59 0
5. Cheltuieli de capital 70 50.000

TOTAL 100.000
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B. PLĂȚI EFECTUATE PENTRU SEMESTRUL  I  AN ȘCOLAR    2017 - 2018

B.1 Buget  de  stat,  Inspectoratul Școlar Județean Neamț (ordonator secundar de
credite)

Nr. crt. Denumirea   indicatorilor Cod
indicator

Plăți SEM. I
Suma (lei)

0 1 2
1. Titlul I. Cheltuieli de personal 10 54.538,00
2. Titlul I.   Bunuri și servicii 20 5.202,00
3. Titlul VIII.  Asistență socială

( transport   elevi)
57 511.862,00

4. Titlul IX.    Alte cheltuieli
( bursa profesională,   bani de liceu)

59 658.602,00

5. Cheltuieli de capital 70 0,00
TOTAL 1.230.204,00

B.2 Buget   local,  Primăria orașului Târgu Neamț (ordonator secundar de credite)

Nr. crt. Denumirea   indicatorilor Cod
indicator

Plăți SEM. I
Suma (lei)

0 1 2
1. Titlul I.       Cheltuieli de personal 10 7.542.795,00
2. Titlul I.       Bunuri și servicii 20 754.072,00
3. Titlul VIII.  Asistență socială ( burse  sociale) 57 6.168,00
4. Titlul IX.    Alte cheltuieli ( bursa merit) 59 55.213,00
5. Cheltuieli de capital 70 0,00

TOTAL 8.358.248,00

B.3 Buget venituri proprii, Colegiul Tehnic "Ion Creangă" Târgu Neamț(ordonator
terțiar  de credite)

Nr.
crt.

Denumirea   indicatorilor Cod
indicator

Plăți SEM.
I

Suma (lei)
0 1 2
1. Titlul I.       Cheltuieli de personal 10 9.275,00
2. Titlul I.       Bunuri și servicii 20 21.431,77
3. Titlul VIII.  Asistență socială ( burse sociale) 57 0,00
4. Titlul IX.    Alte cheltuieli( bursa merit) 59 0,00
5. Cheltuieli de capital 70 0,00

TOTAL 30.706,77
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12. ÎMBUNĂTĂŢIREA COMUNICĂRII CU PUBLICUL INTERN ŞI EXTERN PRIN
REALIZAREA DE PARTENERIATE

Realizări
 Promovarea unei bune imagini a şcolii în comunitatea locală prin mediatizarea unor

exemple de bună practică: revista şcolară, proiecte educaţionale, targuri de ofertă
educaţională, media

 Colaborare cu alte instituţii interesate de educaţie şi realizarea de activităţi comune în
beneficiul direct al copiilor.

Parteneri educaţionali
 Prefectura judeţului Neamţ
 Consiliul Judeţean
 Casa Corpului Didactic Neamţ
 Centrul Judeţean de Resurse Educative şi Asistenţă Psihopedagogică
 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
 Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă
 Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică
 Inspectoratul de Poliţie al judeţului Neamţ
 Jandarmeria, ISU
 Poliţia Comunitară
 Direcţia Judeţeană a Finanţelor Publice
 Direcţia Judeţeană de Statistică
 ONG-uri, asociaţii şi fundaţii non-profit.

Parteneriate  şi colaborări
 Pregătirea IP a elevilor din CTIC se realizează în proporţie de aproximativ 80% la agenţi

economici.
 Agenţii economici la care se realizează instruirea practică, în baza contractelor de

parteneriat, asigură angajarea a 30% dintre absolvenţi, ceea ce face ca aceştia să aibă nevoie
de o perioadă de acomodare foarte scurtă după angajare.

 CTIC a stabilit în ultimii ani un adevărat sistem de interrelaţionare cu diverse instituţii care
ar putea avea un rol în sprijinirea activităţii şcolii. Fie că există convenţii scrise sau doar
înţelegeri, factorii enumeraţi mai jos sprijină şcoala pe componenta educativă sau materială
pentru care sunt abilitate:

- Consiliul Local;
- Primărie;
- ONG (Fundaţiile: „Speranţa”, „Omenia”, „Ion Creangă”) ;
- Poliţie;
- Reprezentanţii cultelor;
- Casa Culturii „Ion Creangă” Tîrgu Neamţ.

RELAŢIILE CU COMUNITATEA

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

 existența parteneriatelor cu instituțiile de pe
raza localității;

 alegerea membrilor CA și numirea
reprezentanților externi;

 slabul interes acordat testării satisfacției
beneficiarilor procesului instructiv-
educativ (elevi, părinți, comunitate locala)
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 întâlniri semestriale cu Consiliul
reprezentativ al părinţilor;

 întâlniri semestriale între Comisia
diriginţilor şi reprezentanţi ai Poliţiei în
scopul prevenirii delicvenţei juvenile;

 dezvoltarea relaţiei profesori-elevi-părinţi
prin intermediul activităților extrașcolare;

 dialog constructiv între conducerea şcolii şi
Consiliul local;

 contacte cu diverse instituţii pentru
realizarea unor activităţi extraşcolare.

 parteneriate insuficiente şi necoordonate

 implicarea insuficientă a părinţilor la
activităţile extracurriculare.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

 cadrul legal pentru realizarea de
parteneriate cu instituții publice;

 disponibilitatea şi responsabilitatea unor
instituţii de a veni în sprijinul şcolii:
Primăria, Biserica, Poliţia, Muzeul de
istorie al orașului;

 disponibilitatea Asociației părinţilor
privind desfăşurarea unor activităţi
comune: părinţi – profesori – elevi;

 interesul de a promova oferta educaţională
a școlii în școlile gimnaziale din zonă

 preocuparea altor instituţii similare pentru
schimburi de experienţă reciproce.

 lipsa resurselor financiare a unora dintre
potențialii parteneri;

 slaba implicare a unora dintre instituțiile
locale in parteneriate;

 nivelul de educaţie şi timpul limitat al
părinţilor poate conduce la slaba implicare
a părinţilor în viaţa şcolii;

 slaba informare privind specificul
activităţilor propuse de instituţiile
partenere.
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ANEXE
Anexa 1

Personalul de conducere:

Director
(numele şi
prenumele)

Calificarea Gradul
didactic

Vechime
la

catedră

Decizia de numire
în funcţie

Unitatea de învăţământ la care
are norma de bază

APETREI
GHEORGHE

Profesor I
biologie I 19 3694/21.12.2016 COLEGIUL TEHNIC

“ION CREANGĂ”

Director
adjunct

(numele şi
prenumele)

MANTEA
ADRIANA

Profesor I
Limba
română

I 19
3695/21.12.2017

modificată
2521/11.09.2018

COLEGIUL TEHNIC
“ION CREANGĂ”

TIMIȘESCU
DORINA

Profesor I
matematică I 30 3696/21.12.2017 COLEGIUL TEHNIC

“ION CREANGĂ”

TOMA
MIHAELA

Profesor I
Limba
română

I 19 3697/21.12.2017 COLEGIUL TEHNIC
“ION CREANGĂ”
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Anexa 2

PROMOTIE 2017-2018 + PROMOTIE ANTERIOARA
Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat sesiunea iunie iulie

Forma de
invatamant

Nr elevi
inscrisi

Nr. elevi
prezenti

Nr. elevi
neprezentati

Nr. elevi
eliminati

Numar de
candidati
respinsi

Din care cu medii:
Nr. elevi
reusiti

Din care cu medii:

< 5 5 - 5.99
6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99

Zi 290
256

(88,28%)
34

(11,72%) 0 (0%)
198

(77,34%)
175

(88,38%)
23

(11,62%)
58

(22,66%)
33

(56,9%)
19

(32,76%)
6

(10,34%)
Frecvență

redusă 3 1 (33,33%) 2 (66,67%) 0 (0%) 1 (100%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

TOTAL 293
257

(87,71%)
36

(12,29%) 0 (0%)
199

(77,43%)
176

(88,44%)
23

(11,56%)
58

(22,57%)
33

(56,9%)
19

(32,76%)
6

(10,34%)

PROMOTIE 2017-2018 + PROMOTIE ANTERIOARA

Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat sesiunea august septembrie

Forma de
invatamant

Nr elevi
inscrisi

Nr. elevi
prezenti

Nr. elevi
neprezentati

Nr. elevi
eliminati

Numar de
candidati
respinsi

Din care cu medii:
Nr. elevi
reusiti

Din care cu medii:

< 5 5 - 5.99
6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99

Zi 155
117

(75,48%)
38

(24,52%) 0 (0%)
81

(69,23%)
59

(72,84%)
22

(27,16%)
36

(30,77%)
32

(88,89%)
4

(11,11%) 0 (0%)
Frecvență

redusă 2 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 1 (100%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

TOTAL 157
118

(75,16%)
39

(24,84%) 0 (0%)
82

(69,49%)
60

(73,17%)
22

(26,83%)
36

(30,51%)
32

(88,89%)
4

(11,11%) 0 (0%)
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PROMOTIE 2017-2018 + PROMOTIE ANTERIOARA

Situatia candidatilor la examenul de bacalaureat sesiunea iunie-iulie

Fo
rm

a 
de

in
va

ta
m

an
t

Ti
pu

l p
ro

be
i

(o
bl

ig
at

or
iu

 s
au

 la
al

eg
er

e)

In
iti

al
a 

pr
ob

ei

Discipl
ina

Fe
l e

xa
m

in
ar

e
(s

cr
is

, c
om

pe
te

nț
e)

C
an

di
da

ti
in

sc
ris

i

C
an

di
da

ti 
re

us
iti

Din care cu note

Numar
de

candidat
i

respinsi

Numar
candidati
neprezen

tati

Numar
candida

ti
eliminat

i
5 - 5.99

Incepator
Calif.

6 - 6.99
Mediu

7 - 7.99
Avansat

8 - 8.99
Experim.

9 - 9.99
- Admis

Zi Obligatorie A)
Limba
română

Competen
țe 290

286
(100%) 0 (0%) 12 (4,2%)

106
(37,06%)

168
(58,74%) 0 (0%)

31
(10,84%) 0 (0%)

4
(1,38%) 0

FR Obligatorie A)
Limba
română

Competen
țe 3 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

1
(33,33%)

2
(66,67%) 0 (0%)

2
(66,67%) 0 (0%) 0 (0%) 0

TOTAL proba A) 293
289

(100%) 0 (0%)
12

(4,15%)
107

(37,02%)
170

(58,82%) 0 (0%)
33

(11,42%) 0 (0%)
4

(1,37%) 0

Zi Obligatorie C)
Limba
engleză

Competen
țe 243

239
(100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

239
(100%) 0

20
(8,37%) 0 (0%)

4
(1,65%) 0

FrR Obligatorie C)
Limba
engleză

Competen
țe 2 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 0

TOTAL proba C) 245
241

(100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
241

(100%)
21

(8,71%) 0 (0%)
4

(1,63%) 0

Zi Obligatorie C)
Limba
franceză

Competen
țe 47

44
(100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

44
(100%) 0 11 (25%) 0 (0%)

3
(6,38%) 0

FrR Obligatorie C)
Limba
franceză

Competen
țe 1 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0

TOTAL proba C) 48
45

(100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)
45

(100%)
12

(26,67%) 0 (0%)
3

(6,25%) 0

Zi Obligatorie D)
Compet
ențe
digitale

Competen
țe 290

283
(100%)

59
(20,85%)

114
(40,28%)

57
(20,14%) 15 (5,3%)

38
(13,43%) 0

31
(10,95%) 0 (0%)

7
(2,41%) 0

FR Obligatorie D)
Compet
ențe
digitale

Competen
țe 3 3 (100%)

1
(33,33%)

2
(66,67%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0

2
(66,67%) 0 (0%) 0 (0%) 0

TOTAL proba D) 293
286

(100%)
60

(20,98%)
116

(40,56%)
57

(19,93%)
15

(5,24%)
38

(13,29%)
33

(11,54%) 0 (0%)
7

(2,39%) 0

Zi Obligatorie E)a)
Limba
română Scris 290

175
(66,79%)

90
(51,43%)

43
(24,57%)

25
(14,29%)

16
(9,14%) 1 (0,57%) 0

19
(10,86%)

87
(33,21

%)
28

(9,66%) 0

FR Obligatorie E)a)
Limba
română Scris 3 1 (100%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 (0%)

2
(66,67%) 0
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TOTAL proba E)a) 293
176

(66,92%)
91

(51,7%)
43

(24,43%)
25

(14,2%)
16

(9,09%) 1 (0,57%)
19

(10,8%)

87
(33,08

%)
30

(10,24%) 0

Zi Obligatorie E)c)
Matem
atică Scris 290

99
(38,08%)

56
(56,57%)

27
(27,27%)

15
(15,15%) 1 (1,01%) 0 (0%) 0

19
(19,19%)

161
(61,92

%)
30

(10,34%) 0

TOTAL proba E)c) 290
99

(38,08%)
56

(56,57%)
27

(27,27%)
15

(15,15%) 1 (1,01%) 0 (0%)
19

(19,19%)

161
(61,92

%)
30

(10,34%) 0

Frecvență
redusă Obligatorie E)c)

Matem
atică Scris 3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%)

2
(100%

)
1

(33,33%) 0

TOTAL proba E)c) 3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

2
(100%

)
1

(33,33%) 0

Zi Alegere E)d)
Biologi
e Scris 160

75
(54,35%)

32
(42,67%)

20
(26,67%) 12 (16%) 9 (12%) 2 (2,67%) 0

5
(6,67%)

63
(45,65

%)
22

(13,75%) 0
Frecvență

redusă Alegere E)d)
Biologi
e Scris 3 2 (100%) 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 1 (50%) 0 (0%)

1
(33,33%) 0

TOTAL proba E)d) 163 77 (55%)
33

(42,86%)
21

(27,27%)
12

(15,58%)
9

(11,69%) 2 (2,6%)
6

(7,79%)
63

(45%)
23

(14,11%) 0

Zi Alegere E)d) Chimie Scris 6
2

(33,33%) 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%)

4
(66,67

%) 0 (0%) 0

TOTAL proba E)d) 6
2

(33,33%) 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

4
(66,67

%) 0 (0%) 0

Zi Alegere E)d)
Econo
mie Scris 1 1 (100%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0

TOTAL proba E)d) 1 1 (100%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0

Zi Alegere E)d) Fizică Scris 16 7 (50%)
4

(57,14%)
2

(28,57%) 0 (0%)
1

(14,29%) 0 (0%)
1

(14,29%)
7

(50%)
2

(12,5%) 0

TOTAL proba E)d) 16 7 (50%)
4

(57,14%)
2

(28,57%) 0 (0%)
1

(14,29%) 0 (0%)
1

(14,29%)
7

(50%)
2

(12,5%) 0

Zi Alegere E)d)
Geogra
fie Scris 107 83 (83%)

18
(21,69%)

21
(25,3%)

19
(22,89%)

18
(21,69%) 7 (8,43%)

8
(9,64%)

17
(17%)

7
(6,54%) 0

TOTAL proba E)d) 107 83 (83%)
18

(21,69%)
21

(25,3%)
19

(22,89%)
18

(21,69%) 7 (8,43%)
8

(9,64%)
17

(17%)
7

(6,54%) 0
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Anexa 3

Lista parteneriatelor educaționale încheiate în semestrul I al anului școlar 2017-2018
nr.crt. PARTENER LOCALITATEA SCOP

1 Scoala Gimnaziala ,,Stefan cel Mare,, Bistrita Acord parteneriat Concurs
National,,Creanga.. la el acasa..”

2 Liceul tehnologic ,,Goga Ionescu” Titu Acord parteneriat Concurs
National,,Creanga.. la el acasa..”

3 Colegiul National ,,I.L.Caragiale” Moreni Acord parteneriat Concurs
National,,Creanga.. la el acasa..”

4 Scoala Gimnaziala Speciala Nr.1 Bucuresti Acord parteneriat Concurs
National,,Creanga.. la el acasa..”

5 Colegiul National ,,Mircea cel Batran” Ramnicu Valcea Acord parteneriat Concurs
National,,Creanga.. la el acasa..”

6 Scoala Gimnaziala Risca Acord parteneriat Concurs
National,,Creanga.. la el acasa..”

7 Scoala Gimnaziala ,,Prof.Gheorghe
Dumitreasa”

Girov Acord parteneriat Concurs
National,,Creanga.. la el acasa..”

8 Scoala Gimnaziala Glavanesti Bacau Acord parteneriat Concurs
National,,Creanga.. la el acasa..”

9 Scoala Gimnaziala Apostolache Prahova Acord parteneriat Concurs
National,,Creanga.. la el acasa..”

11 Scoala Gimnaziala Nr 15 Drobeta Turnu Severin Acord parteneriat Concurs
National,,Creanga.. la el acasa..”

12 Colegiul ,,Casa Verde” Timisoara Acord parteneriat Concurs
National,,Creanga.. la el acasa..”

13 Scoala Gimnaziala Rediu Acord parteneriat Concurs
National,,Creanga.. la el acasa..”

14 Scoala Gimnaziala Putna Acord parteneriat Concurs
National,,Creanga.. la el acasa..”

15 Scoala Gimnaziala Grozesti- Iasi Acord parteneriat Concurs
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nr.crt. PARTENER LOCALITATEA SCOP
National,,Creanga.. la el acasa..”

16 Scoala Gimnaziala ,,George Stefanescu’’ Arges Acord parteneriat Concurs
National,,Creanga.. la el acasa..”

17 Scoala Gimnaziala Cosereni-Ialomita Acord parteneriat Concurs
National,,Creanga.. la el acasa..”

18
Scoala Gimnaziala Speciala Nr.1 Bucuresti Acord parteneriat Concurs

National,,Creanga.. la el acasa..”
19 Scoala Gimnaziala ,,Daniela Cuciuc” Piatra Neamt Acord parteneriat Concurs

National,,Creanga.. la el acasa..”
20 Scoala Gimnaziala ,,Grigore Moisii’’ Galati Acord parteneriat Concurs

National,,Creanga.. la el acasa..”
21 Scoala Gimnaziala Noslac Acord parteneriat Concurs

National,,Creanga.. la el acasa..”
22 Scoala Nr.1 Ramnicelu Acord parteneriat Concurs

National,,Creanga.. la el acasa..”
23 Liceul Tehnologic ,,Stefan Pascu” Apahida Acord parteneriat Concurs

National,,Creanga.. la el acasa..”
24 Scoala Gimnaziala Tantareni-Gorj Acord parteneriat Concurs

National,,Creanga.. la el acasa..”
25 Scoala Gimnaziala Nr.1 Dascalu -Ilfov Acord parteneriat Concurs

National,,Creanga.. la el acasa..”
26 Liceul Tehnologic ,,Sf.Haralambie” Turnu Magurele Acord parteneriat Concurs

National,,Creanga.. la el acasa..”
27 Colegiul ,,Vasile Lovinescu” Falticeni Acord parteneriat Concurs

National,,Creanga.. la el acasa..”
28 Scoala Gimnaziala Pesceana -Valcea Acord parteneriat Concurs

National,,Creanga.. la el acasa..”
29 Colegiul Tehnic,,Dimitrie Leonida” Iasi Concurs Interjudetean  de Creativitate

Mecanica ,,Dumitru Mangeron”
30 Colegiul Tehnic ,,Radu Negru” Galati Comcurs ,,Fii Galtehnist”
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nr.crt. PARTENER LOCALITATEA SCOP
31 Liceul ,,Stefan Procopiu” Vaslui Simpozion de Cultura Tehnica

Robotech_2018
32 Colegiul National ,,Mihail Kogalniceanu” Galati Acord colaborare proiect ,,Supravietuitorii

Climei”
33 Liceul Tehnologic ,,Arhimandrit Chiriac

Nicolau”
Vinatori -Neamt Acord parteneriat Concurs Judetean

,,Culori autumnale”
34 Liceul cu Program Sportiv Slatina Acord parteneriat Concurs National de

Matematica ,,Micul Scolar”
35 Liceul Tehnologic ,,Sf.Haralambie” Turnu Magurele-

Teleorman
Acord de parteneriat concurs ,,Unitate si

diversitate in obiceiurile de vara la romani”
36 Scoala Gimnaziala ,,Stefan cel Mare” Botosani Protocol de colaborare in cadrul

Concursului interdisciplinar  regional
Septempunctata

37 Liceul Tehnologic ,,Gh.Ruset
Roznovanu”

Neamt Acord parteneriat  Simpozion
Interjudetean ,,Gh.Ruset-Roznovanu”

38 Liceul ,,Stefan Procopiu” Vaslui Acord parteneriat Concurs
National,,Creanga.. la el acasa..”

39 Scoala Gimanziala ,,Oarta de Sus” Maramures Acord parteneriat Proiect National
,,Magia Sarbatorilor de Iarna”

40 Parohia ,,Sfintii Voievozi” si
Arhiepiscopia

Tg.Neamt-Iasi Protocol colaborare  Paraclis,,Sfintii
Trei Ierarhi” din incinta Colegiului

Tehnic ,,Ion Creanga”
41 Facultatea de Mecanica ,,Ghe.Asachi” Iasi Protocol de colaborare organizare

concursuri creativitate stiintifica
42 Scoala Gimnaziala Domneasca

,,Grigore Ghica Voda”
Tg.Neamt Acord parteneriat  desf.Concurs

judetean’’Creatori de frumos in tinutul
Neamtului”
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nr.crt. PARTENER LOCALITATEA SCOP

43 Colegiul National ,,Stefan cel Mare” Tg.Neamt Acord parteneriat Simpozion –
Concurs  ,,Omul,fiinta rationala,intre

normalitate si anormalitate”
44 Colegiul National ,,Stefan cel Mare” Tg.Neamt Acord parteneriat proiect educational

,,Suflet pentru suflet’’

45 Asociatia Centrul Cultural Stiintific
,,Stefan cel Mare si Sfant”

Suceava Parteneriat de colaborare

46 Centrul Cultural European Dacia Chisinau Parteneriat de colaborare
47 Colegiul Tehnic,,Petru Poni” Roman Acord parteneriat educational-

Concurs Regional de Matematica
48 Republica Moldova Acord parteneriat Proiect 100+100

de scoli intru Marea Unire a Romanilor
49 Liceul ,,Vasile Conta” Tg.Neamt Parteneriat Educational ,,Micul

Crestin”
50 Facultatea de Constructii de Masini si

Management Industrial
Iasi Protocol de colaborare

51 Facultatea de Inginerie
Electrica,Energetica si Informatica

Aplicata

Iasi Procotol colaborare

52 Scoala Profesionala Bubuieci Chisinau Protocol de parteneriat
53 Liceul Teoretic ,,Ion

Creanga’’Hirbovat
Chisinau Protocol de parteneriat

54 Liceul Prometeu Prim Chisinau Protocol de parteneriat
55 MEN;ISJ;CSEI Tg.Neamt;Colegiul

National ,,Stefan Cel
Tg.Neamt Protocol  educational voluntariat

,,Un prieten pentru fiecare copil”
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Mare”Tg.Neamt;Colegiul Tehnic ,,Ion
Creanga ‚ Tg Neamt

56 Liceul Tehnologic ,,Capitan Nicolae
Plesoianu”

Ramnicu Valcea Acord parteneriat educational

57 Universitatea Tehnica ,,Gheorghe
Asachi”

Iasi Protocol colaborare

58 Facultatea de Teologie Ortodoxa
,,D.Staniloae”

Iasi Acord parteneriat

59 Colegiul National ,,Calistrat Hogas” Piatra Neamt Acord parteneriat
60 Colegiul Tehnic de Transporturi si

Constructii
Iasi Acord parteneriat


