
 

1 
 

 

Nr: 3795/21.10.2019 

RAPORT 

ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂȘURATE ÎN ANUL  ŞCOLAR 

2018-2019  LA  

COLEGIUL AGRICOL ȘI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ 

„VASILE ADAMACHI” IAȘI 

 

„Educaţia este îmblânzirea unei flăcări, nu umplerea unui vas” – (Socrate) 

 

Dezbătut  în ședința Consiliului Profesoral din   data de  21.10.2019 

Aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de  21.10.2019 

 

 

 

 

IAȘI, octombrie 2019



 

2 
 

 

 

Coordonator:  

Director: 

Prof. dr. Beatrice Carmen Zelinschi  

 

Echipa de proiect: 

Director adjunct:  

Prof. Lorica Axinte 

Șefi de catedră: 

Prof. Anca Daraban 

Prof. Elena - Cristiana Călin  

Prof. dr. Cristina - Mihaela Baciu 

Consilier educativ:  

Prof. Andreea Stela Năstase 

 

 

 

 

Au colaborat: prof. Maria Capră-Grigoriu, prof. Mihaela Dulhai, prof. George-Sorin 

Turer, prof. Ramona Corduneanu, prof. dr. Irina Aignătoaiei, prof. Luminița Popescu, 

secretar șef: Zamfira Amarandei, secretar: Maria Văcărașu, contabil șef: Marciana-

Daniela Dochițanu, administrator: Zamfir  Constantin Romeo, șef fermă: Maria Nicov, 

laboranți: Angela Iniceru și Veronica Lupu, inginer sistem: Nicoleta Apătăchioae 

 

 

  



 

3 
 

Cuprins 

Contextul legislativ, instituţional şi socio-cultural, reformator în domeniul educaţiei.............. 5 

Demersuri manageriale .............................................................................................................. 6 

Documente de prognoză ........................................................................................................ 7 

Documente de evidenţă .......................................................................................................... 7 

Documente ale Consiliului Profesoral ................................................................................... 8 

Documente ale Consiliului de Administraţie ......................................................................... 8 

Documente ale Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii ........................................ 8 

Documente ale Compartimentului Contabilitate ................................................................... 8 

Documente existente la nivelul comisiilor metodice ............................................................. 8 

Repartizarea responsabilităţilor ............................................................................................. 9 

Organizarea timpului ........................................................................................................... 13 

Planul de școlarizare ............................................................................................................ 13 

Reușite ale actului managerial ............................................................................................. 23 

Accente ale activității educaționale ..................................................................................... 25 

Diagnoza  mediului  intern ................................................................................................... 26 

Demersuri manageriale realizate .......................................................................................... 26 

Accente ale activității educaționale ..................................................................................... 27 

Dificultăți,  zone deficitare,  capacitate de autoanaliză, constanță, măsuri ......................... 27 

1. Activitatea Consiliului de Administrație ......................................................................... 27 

2. Activitatea SCIM ............................................................................................................. 32 

3. Activitatea catedrelor ....................................................................................................... 33 

Catedra : DISCIPLINE SOCIO-UMANE ....................................................................... 33 

Catedra “MATEMATICĂ, ȘTIINȚE ȘI TIC” ................................................................ 47 

Catedra  ” TEHNOLOGII” .............................................................................................. 60 

Comisia  ACTIVITĂȚI EDUCATIVE ............................................................................ 75 

Comisia DIRIGINȚILOR .............................................................................................. 101 

Comisia de BURSE........................................................................................................ 107 

Comisia pentru PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN MEDIUL 

ȘCOLAR ........................................................................................................................ 110 

Comisia pentru ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ ................................ 115 



 

4 
 

Comisia S.N.A.C............................................................................................................ 119 

Comisia pentru PREVENIREA ȘI REDUCEREA ABSENTEISMULUI ȘI 

ABANDONULUI  ȘCOLAR ........................................................................................ 124 

Comisia  de  SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ ȘI SITUAȚII DE URGENȚĂ

........................................................................................................................................ 128 

Comisia  de FORMARE CONTINUĂ .......................................................................... 131 

Comisia de PLANIFICAREA PROFESORULUI DE SERVICIU ............................... 131 

Comisia CĂMIN ȘI CANTINĂ .................................................................................... 133 

Compartimentul BIBLIOTECĂ..................................................................................... 136 

Activitatea LABORANȚILOR ...................................................................................... 139 

Compartimentul FINANCIAR  CONTABIL ................................................................ 143 

Activitatea desfășurată de serviciul PATRIMONIU ADMINISTRATIV în anul școlar 

2018-2019: ..................................................................................................................... 145 

Remember 2018-2019 ........................................................................................................ 148 

 

  



 

5 
 

Contextul legislativ, instituţional şi socio-cultural, reformator în domeniul 

educaţiei 

Educaţia este percepută astăzi ca o funcţie vitală a societăţii contemporane deoarece 

prin aceasta societatea îşi perpetuează existenţa, transmiţând din generaţie în generaţie tot ceea 

ce  umanitatea a învăţat despre ea însăşi şi despre realitate. De la şcoala contemporană 

societatea aşteaptă astăzi totul: să transmită tinerilor o cunoaştere acumulată de-a lungul 

secolelor, să-i ajute să se adapteze la o realitatea în continuă transformare şi să-i pregătească 

pentru un viitor imprevizibil. Considerată un factor-cheie în dezvoltarea societăţii, ea asigură 

forţa de muncă calificată pentru toate sectoarele de activitate, favorizează progresul, stimulează 

curiozitatea intelectuală, capacitatea de adaptare, creativitatea şi inovaţia individului, educaţia 

este unul dintre instrumentele cele mai puternice de care dispunem pentru a modela viitorul. 

Soluţia tuturor problemelor grave şi cronice cu care se confruntă societatea contemporană este 

căutată în educaţie şi şcoală. 

Urmărind ca scop fundamental pregătirea tinerilor pentru integrarea în societate, pe de 

o parte, şi dezvoltarea maximă a potenţialului lor, pe de altă parte, şcoala trebuie să-i ajute pe 

tineri să se cunoască şi să se accepte, să-şi proiecteze idealuri şi să le interiorizeze în identitatea 

lor, să-i ajute să conştientizeze şi să-şi asume responsabilitatea pentru a se implica în 

dezvoltarea societăţii. Educaţia şi şcoala contemporană suportă presiuni tot mai mari din partea 

celorlalte subsisteme ale societăţii. Aceste presiuni vin dinspre toate sectoarele de activitate, 

cărora şcoala le livrează forţa de muncă, dar vin şi din partea elevilor şi a părinţilor; aceştia 

aşteaptă de la şcoală garanţia succesului social, ceea ce înseamnă concomitent prosperitate 

materială, dezinvoltură în relaţiile sociale, contribuţia activă la construirea societăţii.  

O școală responsabilă și conștientă de rolul ei în devenirea și împlinirea fiecărui elev  are 

propria sa viziune educațională legată de comunicarea proactivă, predarea eficientă și inspirată, 

studiul individual, valori și atitudini transmise de-a lungul anilor de școală. 

Orice organizaţie ca să se dezvolte trebuie să ţină seama de contextul economic, 

demografic, de evoluţia pieţei muncii şi de cerinţele ce se impun pentru ocuparea unui loc de 

muncă. Toate acestea constituie variabile de care trebuie să se ţină seama in proiectarea 

obiectivelor. Şcoala se adresează unor nevoi de calificare profesională , cerute pe actuala piaţă 

a muncii, care se referă la piaţa naţională dar şi la cea europeană. 
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Educaţia în societatea cunoaşterii înseamnă dezvoltarea competenţelor secolului al XXI 

lea. Aceasta presupune:  

- Responsabilitate şi capacitate de adaptare;  

- Competenţe de comunicare;  

- Creativitate şi curiozitate intelectuală;  

- Gândire critică şi sistemică;  

- Informaţii şi abilităţi media;  

- Capacităţi de colaborare şi interpersonale;  

- Identificarea, formularea şi soluţionarea problemelor  

- Responsabilitate socială  

Prioritatea învăţământului preuniversitar nu poate fi vehicularea informaţiei, ci 

transformarea ei într-un instrument eficace de administrare a realităţilor – sociale, economice, 

politice, ideologice – în beneficiul concret al elevului. 

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de catedre 

și comisii metodice, precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat, 

contabilitate, bibliotecă, laboratoare, administrativ. 

 

Demersuri manageriale 

În anul şcolar 2018-2019, în instituția noastră activitatea managerială s-a desfăşurat sub 

semnul continuării aplicării principiilor reformei în învăţământul preuniversitar de stat.  

Întocmirea documentelor de proiectare a activităţii la toate nivelurile s-a realizat în 

concordanţă cu:  

1. Legea Învăţământului nr. 1/2011;  

2. Planul managerial unic al ISJ Iași;  

3. Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;  

4. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar; 

5. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie;  

6. Regulamentul privind asigurarea calităţii în educaţie;  

7. Deciziile şi ordinele transmise de MEN și ISJ Iași;  

8. Metodologiile elaborate de MEN, privitoare la învăţământul preuniversitar gimnazial de stat;  

9. Ordinele MEN privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat și 

organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat pentru anul 2018-2019;  
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10. Ordin MEN privind organizarea şi  desfăşurarea  simulării examenului de bacalaureat; 

12. Planul operaţional al ISJ Iași, privind măsurile de prevenire şi combatere a violenţei în 

mediul şcolar;  

13. ROF: Regulament de organizare și funcționare pentru anul şcolar 2018-2019;  

14. Planul-cadru de învățământ pentru învățământul preuniversitar;  

15. Curriculum Național pentru toate formele de învățământ pe care școala le are;  

16. Metodologia mişcării personalului didactic;  

17. Metodologia evaluării personalului didactic; 

18. Instructiuni ale ISJ Iași;  

Au fost elaborate următoarele documente de bază:  

Documente de prognoză 

 Planul  de acțiune al școlii pentru învățământul profesional și tehnic (PAS) revizuit în 

2018/nr. 6005/12.12.2018 

 Planul  managerial pentru anul școlar 2018-2019; 

 Planul  operațional al unității pentru anul școlar 2018-2019; 

 Programul  de dezvoltare a sistemului de control managerial pentru anul școlar 2018-2019. 

Documente de evidenţă  

 Organigrama unităţii şcolare;  

 Regulamentul de ordine interioară;  

 Dosare cu ordine, instrucţiuni, regulamente etc.  

 Statul de funcții; 

 Graficul de control al directorului (pe domenii de activitate);  

 Caietul cu grafice de asistenţe la ore, numărul de asistenţe, distribuirea acestora pe 

discipline / cadre didactice;  

 Registrul de decizii, dispoziţii şi note de serviciu;  

 Schema orară pe nivel de studiu;  

 Criteriile de evaluare a activităţii personalului didactic în vederea acordării calificativelor 

anuale – existenţa fişelor;  

 Planul de şcolarizare aprobat pentru anul şcolar 2019-2020; 

 Plan de îndrumare şi control;  

 Plan de remediere după simularea la examenul de bacalaureat; 
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 Tematica şi planurile activităţii educative şcolare şi extraşcolare;  

 Rapoarte semestriale ale comisiilor constituite la nivel de şcoală;  

 Programe de parteneriat locale, naţionale;  

 Dosare cu inventare şi procese-verbale privind starea bunurilor școlii; 

 Raport de analiză privind activitatea instructiv-educativă desfăşurată în anul școlar 2018-

2019. 

Documente ale Consiliului Profesoral  

 Tematica şi graficul şedinţelor Consiliului Profesoral, convocatoare, tabele cu prezenţa, 

referate diverse, cereri, registre de procese verbale de la şedinţe etc.  

 Rapoarte de analiză semestriale şi anuale;  

 Sesizări, referate, solicitări etc.  

Documente ale Consiliului de Administraţie 

 Tematica şi graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie pentru fiecare semestru, 

convocatoare, tabele cu prezenţa, cereri diverse, referate de necesitate etc.  

 Componenţa Consiliului de Administraţie şi repartizarea  sarcinilor;  

 Registrul de procese verbale;  

 Raportul directorului prezentat în Consiliul de Administraţie;  

 Existenţa şi discutarea fişelor de evaluare/autoevaluare a cadrelor didactice şi a 

personalului auxiliar, evidenţierea calificativelor anuale (prin punctaj şi calificativ acordat).  

Documente ale Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii  

 Componenţă, decizie de constituire;  

 Raport anual de evaluare internă a calităţii, plan de îmbunătăţire.  

Documente ale Compartimentului Contabilitate  

 Documente privind derularea programelor guvernamentale  

 Proiectul de venituri şi cheltuieli - identificarea necesarului pe capitole - conform 

proiectării bugetului anual; 

 Întreţinerea şi evidenţa dotării bazei materiale etc.  

Documente existente la nivelul comisiilor metodice  

 Programe  curriculum şi planuri cadru;  

 Scheme  orare;  
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 Situaţia  încadrării şi a perfecţionării personalului didactic;  

 Planuri  manageriale;  

 Planificări  calendaristice, anuale şi semestriale, planuri de lecţii, teste summative, fișe de 

lucru, etc;  

 Graficul  şi tematica şedinţelor de comisie metodică, procese-verbale ale şedinţelor;  

 Programe  de pregătire suplimentară a elevilor pentru examene;  

 Programe  de pregătire suplimentară a elevilor la bacalaureat, a celor  cu probleme la 

învăţătură şi a celor capabili de performanţă;  

 Programul  activităţilor educative şi extraşcolare;  

 Situaţia  participării elevilor la concursuri şi rezultatele obţinute, la fiecare comisie 

metodică;  

 Orarul  şi graficul tezelor semestriale;  

 Procese  verbale privind instruirea elevilor referitor la ROF, PSI, PM etc.  

 Teste, rapoarte, analize, referate, diplome; 

 Portofolii  profesori. 

În prezent Colegiul Agricol şi de Industrie Alimentară”Vasile Adamachi” Iaşi oferă servicii 

educaţionale prin următoarele forme de învăţământ: 

- Liceu  tehnologic învăţământ de zi, în domeniile resurse naturale şi protecţia mediului şi 

servicii 

- Învățământ  profesional - brutar patiser preparator produse făinoase, mecanic auto, în 

bucătar, ospătar, horticultor. 

În anul şcolar 2018-2019 au fost înmatriculaţi 707 elevi (539 la liceu, 168 elevi la 

învățământul profesional,). 

Repartizarea responsabilităţilor  

O permanentă preocupare a conducerii şcolii a avut în vedere organizarea consiliilor şi 

comisiilor. De asemenea Consiliul de Administraţie a fost alcătuit conform normativelor în 

vigoare, cu responsabilităţi precise pentru fiecare membru, fapt ce s-a concretizat în 

diversificarea actului de conducere colectivă şi rezolvarea corectă şi operativă a problemelor 

apărute în această perioadă.  

În cadrul ședințelor Consiliilor Profesorale s-au dezbătut și avizat Regulamentul de 

organizare internă, Regulamentul pentru funcționarea căminului, Regulamentul privind 

activitatea din cantină, Regulamentul Consiliului Reprezentativ al Elevilor, Regulamentul de 
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desfășurare al activității Clubului Impact - care desfășoară activități de voluntariat, 

Regulamentul Consiliului Reprezentativ al Părinților, toate cu respectarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin OMEN 5.079 

din 31 august 2017 și care au fost aprobate de către Consiliul de Administrație în ședința din 

04.10.2018. 

Componența Consiliului de Administrație al școlii a fost stabilită în ședința Consiliului 

Profesoral din 07.09.2018 (cadrele didactice) conform prevederilor ROFUIP  aprobat prin 

OMEN 5.079 din 31 august 2017 și care au fost completat ulterior cu reprezentanții Consiliului 

Local, reprezentantul primarului, reprezentantul părinților, elevul  și cu statut de observator 

reprezentantul sindicatului, există documentele necesare funcționării acestuia: - planificarea 

întâlnirilor, tematica ședințelor, anexe, procese verbale întocmite corect, hotărâri afișate 

periodic după ședințele CA în cancelarie pentru informarea colegilor. 

Consiliul Profesoral a funcţionat cu respectarea legislaţiei în vigoare, existând planificarea 

ședințelor și tematica întâlnirilor pentru anul școlar 2018-2019, procesele verbale scrise în 

condică precum și anexe cu prezența cadrelor didactice la aceste ședințe ordinare sau 

extraordinare. 

CEAC a funcţionat cu respectarea legislaţiei în vigoare, a realizat rapoartele de 

monitorizare la termenele stabilite pe care le-a și transmis reprezentantului ISJ, fișa de 

monitorizare, a întocmit planul de îmbunătățire, precum și toate documentele și RAEI. 

Comisiile metodice au fost stabilite la începutul anului şcolar în ședința de Consiliu Profesoral 

din 04.10.2018, fiecare responsabil a stabilit planul de activitate pentru anul școlar 2018-2019. 

Planurile comisiilor metodice au fost întocmite de responsabilii acestora, respectându-se 

Curriculumul Naţional şi ghidurile metodologice recente. Repartizarea responsabilităţilor 

pentru fiecare cadru didactic s-a făcut cu obiectivitate, la începutul anului şcolar, fiecăruia 

fiindu-i distribuite responsabilităţi şi atribuţii precizate în fişa postului, avându-se în vedere 

principiul continuităţii. Fiecărui responsabil de comisie sau de compartiment i-a revenit 

atribuţia de a prezenta un raport semestrial în faţa Consiliului Profesoral. 

Pentru toate categoriile de personal s-a elaborat, aprobat şi predat fişa postului, precizându-

se responsabilităţile suplimentare.  

Planul de şcolarizare  pentru anul școlar 2019-2020 l-am realizat în proporție de 100%.La 

începutul anului şcolar 2018-2019 au fost stabilite formaţiunile de studiu, cu respectarea 
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legislaţiei în vigoare, cu respectarea procedurilor şi legislaţiei în vigoare (metodologii) pentru 

înscrierea elevilor în clasa a IX, a XI a, an I școala profesională. 

S-au reactivat sau organizat la nivelul fiecărei clase Comitetul de Părinți și Comitetul 

Reprezentativ al Părinţilor la nivelul şcolii care s-a întâlnit pe parcursul anului școlar 2018-

2019 pentru discutarea problemelor şcolii şi găsirea unor soluţii pentru creşterea calităţii 

educaţiei. Consiliul Elevilor și-a desfăşurat activitatea conform programului stabilit, s-au 

realizat diferite acţiuni sub îndrumarea responsabilului comisiei diriginţilor, un reprezentant al 

elevilor participând  de fiecare dată și la acțiunile organizate de ISJ  în cadrul Consiliului 

Județean al Elevilor. 

Elevii şi părinţii au fost informaţi permanent prin prelucrarea regulamentelor şcolare, 

Regulamentului de ordine interioară, de cămin şi cantină şi a metodologiilor de examene de 

către diriginţi, precum şi prin afişarea documentelor  la punctele de la avizierul şcolii, de la 

cămin şi cantină, (au existat liste cu semnături în portofoliile diriginţilor şi ale responsabililor 

de cămin/cantină şi puncte în şcoală, special amenajate, pentru afişarea metodologiilor) și 

prezentarea lor pe site-ul școlii.  

Testele de evaluare iniţială, rezultatele la simulare s-au interpretat, s-au discutat în şedinţele 

de catedre, ședințe de Consiliu Profesoral, s-au suplimentat orele de pregătire  suplimentară 

pentru a asigura cunoştinţele necesare parcurgerii materiei din anul curent și pentru examenul 

de bacalaureat. Măsurile  de îmbunătățire au fost transmise în timp util și la ISJ și au fost 

monitorizate permanent. 

Din partea conducerii şcolii, fie directorul, fie directorul adjunct sau consilierul educativ 

au participat la toate activităţile educative și extra-curriculare desfășurate în  anul școlar 2018-

2019. 

Şcoala are  autorizaţii sanitare de funcţionare,  reactualizate, valabile și în acest an școlar 

2018-2019,  înregistrate cu numerele: 

- 20690/10.11.2015  CĂMIN – CANTINĂ  - COD CAEN 5590,5629 

- 20690/10.11.2015  CORP A – B – C - COD CAEN - 8332 

- 20690/10.11.2015  LABORATOARE TEHNICE - SALĂ SPORT -COD CAEN  8332 

- 20690/10.11.2015  CORP ADMINISTRATIV- COD CAEN 8532 

Au fost încheiate contracte de  muncă cu personalul didactic şi cu personalul nedidactic, 

conform legislaţiei. Fiecare angajat are elaborată și semnată fişa postului. Acestea sunt 

întocmite conform legislaţiei şi nevoilor şcolii. S-au organizat concursuri de ocupare a 
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posturilor rămase vacante prin plecare sau demisie la compartimentul administrativ (personal 

de îngrijire, muncitor calificat). 

Proiectarea resurselor financiare şi materiale s-a concretizat în elaborarea Proiectului de 

buget de venituri şi cheltuieli pornind de la nevoile reale de finanţare ale instituţiei. Documentul 

legal a fost înaintat în termen autorităţilor locale. A fost elaborat Programul de achiziţii publice 

în funcţie de necesităţile şcolii. 

Comisia pentru alocarea burselor „Bani de liceu” şi-a îndeplinit obiectivele, selectând 

dosarele depuse, consiliind părinţii pentru întocmirea acestora. Ulterior compartimentele 

Secretariat şi Contabilitate au gestionat alocarea banilor către beneficiari. Au fost alocate fără 

incidente bursa profesională şi bursele sociale, de merit şi bursele către elevii din Republica 

Moldova dar și 6 burse din partea școlii (venituri proprii). Lunar au fost transmise situaţiile 

pentru alocaţiile de stat. Au fost decontaţi banii pentru abonamente conform fondurilor alocate. 

Au fost încheiate 25 de contracte cu diverși agenți economici cu care colaborăm  (practica 

comasată a elevilor s-a făcut la unii dintre acești agenți economici), ONG-uri și instituții de 

învățământ preuniversitar similar sau universități  cu care s-au derulat diverse proiecte 

educaționale, acestea sunt : 

 Serviciul Spații Publice și USAMV Iași  pentru proiectul Erasmus+, ”Green Alliance” 

 Asociaţia Română pentru Reciclare RoREC 

 CCDG- București- proiectul Ecoșcoala și Mănâncă sănătos 

 Societatea Națională de Crucea Roșie – Filiala Iași 

 Penitenciarul de maximă siguranță, Iași 

 Organizaţia Salvaţi Copiii 

 Junior Achievement România 

 Universitatea ”Al. I Cuza”, Facultatea de Fizică – Noaptea Cercetătorilor 

 Fundația Comunitară, Iași- Cros pentru școli 

 BRD Iași,  

 Agenția pentru protecția mediului, Iași,  

 Stațiile de epurare a apei Dancu și Timișești 

 Kaufland, Carrefour, Service Iveco, Hotel Castel, Frișcot, Velpitar, Panifcom, etc. 

Activitatea de contabilitate este asigurată de administratorul financiar de patrimoniu- 

contabilul șef, în conformitate cu atribuţiile ce îi revin în fişa postului, avizată şi aprobată de 

Consiliul de Administraţie și de cel de-al doilea contabil. Activitatea de secretariat este 
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asigurată de secretarul șef și secretar. Aceaștia se ocupă de: întocmirea și eliberarea 

adeverinţelor, a foilor matricole, a actelor de studii, de înregistrarea documentelor, de 

documentele de evidenţă a elevilor şi a personalului angajat, de verificarea condicii, de 

siguranţa cataloagelor, de arhivarea documentelor, de dosarele personale ale elevilor, cadrelor 

didactice, redactarea documentelor solicitate de ISJ Iași şi MEN, statele de funcţii, eliberarea 

diplomelor și certificatelor de competență, etc. Activitatea bibliotecii este asigurată de un 

bibliotecar angajat cu normă întreagă care realizează activităţi precum: înregistrarea cărţilor, 

evidenţa împrumuturilor, evidenţa- distribuirea şi recuperarea manualelor, îndrumarea lecturii. 

Activitatea administrativă este coordonată de un administrator de patrimoniu căruia îi este 

subordonat personalul nedidactic. 

Organizarea timpului  

Programul zilnic s-a desfăşurat într-un singur schimb: 

- între orele 8.00 şi 15,00  pentru  învățământul liceal și profesional 

S-au exploatat eficient resursele de timp, prin respectarea programelor și pregătirea 

suplimentară a elevilor. 

Planul de școlarizare 

Număr clase=27 Număr elevi=707 

liceu profesională liceu profesională 

20 7 539 168 
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  Liceu Profesională 

Înscriși început an școlar 539 168 

Veniți 9 2 

Plecați 11 3 

Exmatriculați / retrași 5 1 

Rămași 522 168 

 

 

 

 

Clasa Total absențe Absențe nemotivate Absențe motivate 

IX A 3257 1826 1431 

IX B 3034 2202 832 

IX C 1602 937 665 

IX D 1515 514 1001 

IX E 2096 1351 745 

Total IX 11504 6830 4674 

IX F 5102 3156 1946 

IX G 1700 1064 988 

Total IX 6802 4220 2582 
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X A 3431 2379 1052 

X B 3553 2312 1241 

X C 1121 536 585 

X D 2474 1508 966 

X E 3584 2116 1468 

Total X 14163 8851 5312 

X F 3587 1724 1863 

X G 2605 1672 933 

Total X 9324 6665 2659 

XI A 3293 1663 1630 

XI B 1622 556 1066 

XI C 1679 756 923 

XI D 1872 686 1186 

XI E 1997 1142 855 

Total XI 10464 4803 5660 

XI F 3587 1724 1863 

XI G 2605 1672 933 

Total XI 6192 3396 2796 

Total prof.  22318 14281 8037 

XII A 1708 901 807 

XII B 1555 830 725 

XII C 2726 1665 1061 

XII D 3272 1608 1664 

XII E 2531 1234 1297 

Total XII 11792 6238 5554 

Total liceu 47922 26722 21200 

Total școală 70240 41003 29237 
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  Liceu Profesională 

Note la purtare sub 

7 pentru absențe 
25 17 

Note sub 7 pentru 

alte motive 
3 2 

Note  de 7 și  9,99 la 

purtare 
147 57 
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Nr.elevi înscriși Nr. elevi promovați Procent de promovați % 

IX 147 138 93,88 

X 141 129 91,49 

XI 134 123 91,79 

XII 117 111 94,87 

IX profesională 61 54 88,52 

X profesională 53 43 81,13 

XI profesională 54 51 94,44 

Total 707 649 91,79 
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Analiza comparativă a rezultatelor Examenului de bacalaureat pentru ultimii 3 ani 

Anul Sesiunea 
Nr. elevi 

inscriși 

Nr. elevi 

prezenți 

Nr. elevi 

promovați 

Procent 

promovabilitate 

(%) 

Agricultură 

ecologică 

Industrie 

alimentară 
Economic 

Protecția 

mediului 
  

2017 iunie-iulie 54 48 36 75,00 5 9 17 4   

2017 
august-

septembrie 
26 21 4 19,05 1 1 1 1   

Anul Sesiunea 
Nr. elevi 

inscriși 

Nr. elevi 

prezenți 

Nr. elevi 

promovați 

Procent 

promovabilitate 

(%) 

Agricultură 

ecologică 

Industrie 

alimentară 
Economic 

Protecția 

mediului 
Banqueting  

2018 iunie-iulie 95 75 43 57,33 7 9 17 4 6  

2018 
august-

septembrie 
47 38 9 23,68 2 2 2 2 1  

Anul Sesiunea 
Nr. elevi 

inscriși 

Nr. elevi 

prezenți 

Nr. elevi 

promovați 

Procent 

promovabilitate 

(%) 

Agricultură 

ecologică 

Industrie 

alimentară 

Tehnician 

horticultor 

Protecția 

mediului 
Banqueting 

Economic 

ani 

anteriori) 

2019 iunie-iulie 80 75 26 34,67 2 6 3 4 10 1 

2019 
august-

septembrie 
70 54 20 37,04 1 6 1 6 6  
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Rezultate bacalaureat an școlar 2018-2019 

Proba E.a) E.c) E.d) 

Note între 0-4,99 3 22 6 

Note între 5-5,99  24 28 15 

Note între 6-6,99 22 12 18 

Note între 7-7,99 16 7 20 

Note între 8-8,99 7 3 9 

Note între 9-10 3 3 7 

Total elevi 75 75 75 

Total elevi promovați 39 39 39 

Total elevi absenți 14 18 17 
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REZULTATE EXAMEN DE BACALAUREAT 2019 
AUGUST – SEPTEMBRIE

E.a) E.c) E.d)

Elevi prezenți E.a) E.c) E.d) 

Note între 0-4,99 5 18 13 

Note între 5-5,99  21 15 5 

Note între 6-6,99 10 3 8 

Note între 7-7,99 2 1 7 

Note între 8-8,99 0 1 4 

Note între 9-10 0 0 1 

Total elevi 38 38 38 

Total elevi promovați 9 9 9 

Total elevi absenți 1 6 7 
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Situația categoriilor de personal din  școală 

  Cadre didactice 
Didactic 

auxiliar 
Nedidactic Total 

    28   Titulari       

Personal 45 

12 

Suplinitori 

calificaţi 

13 20 78 

  
  

3 detașați / 2 

pensionari 

      

Număr 

de norme 

Cadre didactice 
Didactic 

auxiliar 
Nedidactic Total 

52,07 14 22,5 88,57 

 

 

 

Situația gradelor didactice- profesori 

doctorat gradul I gradul II cu definitivat debutanți 

7 16 9 7 6 
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Reușite ale actului managerial 

 Întocmirea corectă a planificărilor după noile cerinţe și conform legislației în vigoare 

 Diseminarea la timp a informațiilor în cadrul școlii prin ședințe și postarea pe grupul intern 

a instrumentelor de lucru  și a documentelor elaborate  

 Elaborarea CDL-urilor pentru învăţământul liceal şi profesional  

 Întocmirea testelor iniţiale la toate disciplinele din catedră, discutarea și interpretarea 

rezultatelor, stabilirea măsurilor de remediere 

 Realizarea de asistențe și interasistențe de către directori, șefi catedre și observatori CEAC; 

 Realizarea de lecții demonstrative la fiecare catedră și la diverse discipline, dezbateri, 

aprecieri, comentarii 

 Întocmirea parteneriatelor cu agenţii economici 

 Stabilirea modalităţilor de efectuare a lucrărilor practice, atât în şcoală cât şi la agenţii 

economici, precum şi a lucrărilor de laborator 

 Stabilirea tematicii competenţelor profesionale pentru nivelul  3 şi 4 

 Gestionarea în condiţii optime a examenului de bacalaureat (competențele lingvistice și 

digitale -februarie  și august 2018) 

 Susţinerea elevilor capabili de performanţă- pregătirea pentru concursuri și olimpiade 

școlare 

 Finalizarea anului II de proiect ROSE- realizarea raportului de progres tehnic și financiar, 

completarea platformei, solicitarea următoarei  tranșe 

 Implementarea a 2 proiecte Erasmus +, KA2 și KA1 cu o valoare de peste 170 000 euro 

7
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7 6
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 Implementarea proiectului POCU-Employ Mechanics, pentru elevii de la calificarea 

mecanic auto, anul I 

 Susţinerea cercetării ştiinţifice prin participarea și organizarea de cercuri metodice 

județene; 

 Implicare în diverse acțiuni caritabile și de voluntariat ( Clubul IMPACT); 

 Completarea fondului de carte al bibliotecii din donații; 

 Întocmirea și predarea la termen a proiectului de buget; 

 Verificarea dosarelor burselor ”Bani de liceu”, burselor profesionale, burselor sociale și din 

partea școlii, stabilirea eligibilității lor, transmiterea datelor către ISJ la termen, conform 

calandarului MEN; 

 Asigurarea tuturor clădirilor și bunurilor școlii pentru anul școlar 2018-2019; 

 Promovarea imaginii școlii la concursul Festivalul filmelor de prezentare a unităților de 

învățământ liceal din județul Iași, ediția aprilie 2018, CCD Iași, la care am obținut premiu; 

 Prezentarea ofertei educaționale la Târgul Ofertelor Educaționale organizat de CJRAE și 

ISJ Iași la Sala Pașilor Pierduți în cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza Iași –  aprilie 

2019; 

Paleta largă de activităţi desfăşurate în şcoala noastră a necesitat o permanentă monitorizare 

şi un control al acestora de către echipa managerială şi Comisia de Evaluare şi Asigurare a 

Calităţii, care, în colaborare cu cadrele didactice, s-a preocupat de eficienţa activităţilor 

respective, evaluate periodic în cadrul comisiilor metodice, Consiliului Profesoral şi 

Consiliului de Administraţie. În urma acestor evaluări au fost identificate eventualele 

disfuncţionalităţi şi s-au stabilit planuri de măsuri pentru eliminarea lor. Parteneriatul cu 

comunitatea locală s-a desfăşurat în condiţii bune: am beneficiat desprijinul Poliţiei, al bisericii, 

am desfăşurat activităţi în colaborare cu reprezentanţi ai diverselor ONG-uri, universități, licee 

tehnologice, școli generale, etc. Relaţia cu administraţia locală s-a desfăşurat în condiţii optime: 

au fost alocate de către Primărie fonduri pentru plata salariilor și a utilităților, pentru reparații 

la centrala termică prin înlocuirea schimbătorului de căldură. 

În prezent Colegiul Agricol şi de Industrie Alimentară”Vasile Adamachi” Iaşi oferă servicii 

educaţionale prin următoarele forme de învăţământ: 
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- liceu tehnologic învăţământ de zi, în domeniile resurse naturale şi protecţia mediului şi 

servicii; 

- învățământ profesional - brutar patiser preparator produse făinoase, mecanic auto; 

- cursuri de formare adulţi pentru specializarea floricultor- peisagist. 

Accente ale activității educaționale 

Principalele obiective pe domeniul educațíonal au fost: 

 Stimularea interesului elevilor, părinților și partenerilor pentru  implicarea în planul 

managerial al școlii; 

 Promovarea ofertei educaționale a școlii la nivel local, județean, național și internațional 

prin derularea proiectelor; 

 Implicarea diriginților, elevilor și părinților în activități cu caracter nonformal; 

 Reducerea violenței, consumului de tutun, abandonului școlar și a indisciplinei; 

 Promovarea activităților extrașcolare cu caracter de voluntariat în folosul comunității; 

 Depășirea barierelor de comunicare între elevi, elevi-profesori, prin participarea la  cursuri 

de dezvoltare personală,  de comunicare și de  leader ship; 

 Organizarea activităţilor cu caracter educativ cu tematică discutată cu elevii; 

 Participarea la un număr cât mai mare de activităţi extracurriculare; 

 Raport CEAC 

OBIECTIVE STRATEGICE propuse pentru anul școlar 2018- 2019 

 Monitorizarea procesului  de predare - învățare- evaluare prin interasistențe 

 Revizuirea documentelor calității: manual, proceduri, strategii de dezvoltare, 

organigramă 

 Gestionarea în condiţii optime a simulărilor și a  examenenului de bacalaureat 

 Asigurarea accesului tuturor elevilor la educație prin  eliminarea discriminării 

 Completarea la zi a bazei de date, a documentelor  școlii pe platforma 

www.calitate.aracip.eu 

 Finalizarea  RAEI pentru anul școlar menționat 

 Aplicarea chestionarelor de satisfacție elevilor, părinților, altor beneficiari ai școlii. 

 Obținerea autorizării pentru specializarea organizator banqueting. 

http://www.calitate.aracip.eu/
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Diagnoza  mediului  intern 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Există proceduri pentru 

principalele procese care se 

derulează în școală 

 Sprijin din partea 

managementului școlii 

 Nu toți membrii echipei sunt la fel de implicați 

 Mare parte din proceduri trebuie revizuite 

 Necesitatea corelării procedurilor de calitate cu cele 

cerute de Sistemul de Control  Managerial Intern 

 Procedurile trebuie făcute cunoscute părților implicate 

prin predare – primire 

 Timp redus de lucru pentru multitudinea de probleme 

pe care le ridică asigurarea calității în școală 

 Neâncrederea în sistemul de asigurare, evaluare a 

calității. 

Demersuri manageriale realizate  

PUNCTE TARI 

 Am finalizat la termen RAEI pentru anul  2018-2019 care include: baza de date pentru 

anul precizat, evaluarea indicatorilor de calitate pentru toate nivelurile de învățământ: 

liceal, profesional, planul de activități pentru anul școlar 2018-2019 

 S-a constituit rapid la începutul anului școlar Comisia CEAC 

 S-a constituit echipa de observatori de calitate. S-au derulat inspecții conform 

comunicării Comisiei CEAC 

 Notele obținute prin monitorizarea profesorilor au fost bune- 3 și 4 

PUNCTE SLABE 

 Unele întârzieri în predarea documentelor 

 Nu  am afișat planul de activități propus de Comisia CEAC pentru anul școlar în curs, 

ca parte integrantă a RAEI-ului 2018—2019  

 Nu s-au facut cunoscute toate procedurile existente prin transmiterea lor către 

compartimentele vizate 

 Nu  s-au revizuit toate procedurile și nu mai există acestea în format electronic. 

MĂSURI DE REMEDIERE 

 Afișarea planului de activități propus de către CEAC 
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 Necesitatea unor cursuri de perfecționare la care să participe membrii comisiei care nu 

au beneficiat până acum de formare 

Accente ale activității educaționale 

Puncte tari 

 Activitățile educaționale derulate sunt mult mai numeroase decât cele propuse în planul 

de acțiune în septembrie  

Puncte slabe 

 Nu au fost adăugate pe platformă toate activitățile derulate în școală, nu s-au completat 

rezultatele activităților 

MĂSURI DE REMEDIERE 

 Completarea pe platformă a activităților derulate în școală 

Dificultăți,  zone deficitare,  capacitate de autoanaliză, constanță, măsuri 

 Repartizarea sarcinilor fiecărui membru component al comisiei și verificarea realizării 

acestora în termenul dat 

 Comunicarea eficientă cu personalul școlii : profesori, personal didactic auxiliar, nedidactic 

în vederea cunoașterii procedurilor pentru diverse situații de către toți cei implicați 

 Comunicarea activităților derulate și membrilor CEAC pentru completarea acestora pe 

platforma ARACIP 

 Armonizarea documentelor calității cu cele cerute de sistemul de control  managerial intern 

Dezvoltarea unei culturi şi a unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului personal al şcolii; 

1. Activitatea Consiliului de Administrație 

Consiliul de administrație al instituției noastre s-a constituit conform Legea nr.1 din 05. 

Ianuarie 2011 a Educației Naționale, ROFUIP aprobat prin OMENCȘ nr. 5079/31.08.2016 

directorul a emis decizia nr.191/03.11.2018 de constituire a Consiliului de Administrație pentru 

anul școlar 2018-2019. Consiliului de administrație a fost format din 9 membri (funcționează 

până la validare cel de anul trecut), componența acestuia fiind: 

1. Zelinschi Beatrice Carmen  - preşedinte   

2. prof. Axinte Lorica  - membru  

3. prof. Grădinaru Doina - membru 
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4. Ing. Turer George Sorin - membru 

5. Boișteanu  Paul  Corneliu -  reprezentant al   Consiliului Local Iaşi 

6. Mihăilescu Elena  - reprezentantul Primăriei Municipiului Iași 

7. Moisa Mariana - reprezentantul părinților  

8. Pascal Ioan Marian -reprezentant SC Autopadova SRL 

9. Potolincă Cristina – reprezentant SC Agropan Inpex SRL 

Am realizat în septembrie 2018 graficul și tematica sedințelor ordinare ale Consiliului de 

Administrație, au fost făcute însă și ședințe extraordinare  ca urmare a unor situații de interes 

major  apărute care necesitau aprobarea prin Consiliul de Administrație. La toate aceste sedințe 

s-a realizat convocarea membrilor Consiliului de Administrație conform legislației în vigoare. 

Numărul de ședințe realizate în anul școlar 2018-2019 a fost de 24. 

Acestea au avut loc astfel: 

 Trei şedinţe în septembrie 2018 ( 06.09.2018, 12.09.2018, 14.09.2018,) 

 Patru şedinţe în octombrie 2018 (01.10.2018, 03.10.2018,08.10.2018, 29.10.2018) 

 şedinţă în noiembrie 2018 (26.11.2018) 

 Două şedinţe în decembrie 2018 (04.12.2018,14.12.2018) 

 şedinţă în ianuarie 2019 ( 14.01.2019, 31.01.2019) 

 Două  ședințe în februarie (15.02.2019,18.02.2019)  

 ședință în martie (05.03.2019)  

 Trei  ședințe în aprilie (03.04.2019,04.04.2019,11.04.2019) 

 Cinci  ședințe în mai (07.05.2019, 09.05.2019, 16.05.2019, 23.05.2019, 28.05.2019) 

 ședință în iunie (26.06.2019) 

 ședință în iulie (25.07.2019) 

Au fost stabilite sarcinile membrilor Consiliului de Administrație conform metodologiei 

de funcționare a acestuia și s-a numit prin decizie a directorului secretarul Consiliului de 

Administrație, decizia nr. 2511/14.09.2018 

Principalele probleme discutate și aprobate în cadrul ședințelor Consiliului de administrație 

au fost: 

 Validarea calificativelor cadrelor didactice şi personalului didactic pentru anul şcolar 

2017-2018 
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 Validarea orarului şi organigramei instituţiei 

 Discutarea cererilor depuse de doamna Carp Maria pentru decontare navetă 

 Aprobarea referatelor de achiziţii la titlul II- bunuri şi servicii 

 Aprobare RAEI-ului, RI şi Regulamentelor de Cămin Cantină 

 Aprobarea comisiei de evaluare şi analiză a ofertelor pentru valorificarea deşeurilor 

rezultate în urma casării mijloacelor fixe 

 Aprobarea preţului la cătină şi struguri din ferma şcolii 

 Aprobarea GA şi PA pentru proiectul ROSE pentru 2018-2019 

 Informare privind încadrarea personalului didactic pentru anul şcolar 2017-2018 

 Aprobarea CDL-uri pentru anul şcolar 2018-2019 

 Discutarea cererilor de transfer a elevilor depuse de părinţi, elevi, tutori Aprobarea 

cererilor PO la cadre didactice 

 Stabilirea cuantumului pentru masă şi cazare în anul şcolar 2018-2019 

 Aprobarea comisiei de cercetare disciplinară pentru abaterile săvârşite de salariatul Rusu 

 Claudio 

 Aprobarea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor de muncitor calificat, 

îngrijitoare 

 Aprobarea comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice neocupate. 

Aprobarea comisiei de concurs pentru promovarea într-o treaptă superioară a posturilor 

de pedagog şcolar 

 Discutarea cererii depusă de salariatul Ţifachi Ionel  

 Validarea fişelor de post pentru toţi salariaţii  

 Validarea comisiilor 

 Discutarea cererii depusă de salariatul Rusu Claudio  

 Aprobarea echipelor de implementarea proiectelor KA1 şi KA2 

 Validarea rezultatelor concursului organizat la nivelul şcolii pentru ocuparea posturilor 

vacante 

 Validarea fişei de încadrare pentru anul şcolar 2018-2019 

 Aprobarea comisiei de cercetare disciplinară pentru abaterile săvârşite de dl.prof. Hudac 

Daniel 
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 Discutarea și aprobarea  listei cadelor didactice care vor face parte din  comisiile de 

bacalaureat 2019 

 Discutarea și aprobarea  listei cadrelor didactice  care vor  participa la examenele  de 

titularizare   și definitivat  

 Discutarea și aprobarea componenței comisiei pentru susținerea corigențelor, cl.aXII-a 

 Discutarea și aprobarea comisiei de  certificare  a competențelor profesionale, nivel 3 

 Prezentarea și validarea Fișei de evaluare  și a Raportului de autoevaluare  privind 

activitatea desfășurată de directorul CAIA”V. Adamachi” în  anul școlar 2018-2019 

 Prezentarea și validarea Fișei de evaluare  și a Raportului de autoevaluare  privind 

activitatea desfășurată de directorul adjunct CAIA”V.Adamachi” în anul școlar 2018-2019 

 Discutarea și aprobarea comisiilor de concurs pentru postul de electrician, muncitor 

calificat, bucătar și îngrijitoare 

 Discutarea și aprobarea comisiei de  certificare  a competențelor profesionale, nivel 4, 

sesiunea iunie-iulie august-septembrie 2019 

 Discutarea Raportului Comisiei de disciplină elaborat pentru stabilirea sancţiunii dlui 

prof. Hudac Daniel Viorel 

 Discutarea şi aprobarea repartizării sumelor primite prin suplimentarea de la bugetul local 

 Aprobarea comisiilor ptr. RK instalaţii cămin, evaluare oferte, evaluare oferte procedură 

simplificată alimente 

 Discutarea cererilor depuse de doamna Carp Maria şi Capră-Grigoriu Maria pentru 

decontare navetă pentru luna septembrie 

 Discutarea şi aprobarea referatelor de achiziţii titlul II şi Titlul 71-BL şi VP 

 Aprobarea propunerilor planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2019-2020 

 Discutarea cererilor de transfer a elevilor depuse de părinţi, elevi, tutori 

 Validarea temelor de proiect şi a profesorilor îndrumătorir pentru cl. a XII-a liceu 

 Prezentarea stadiului de implementarea proiectelor ERASMUS, POCU şi ROSE REBAS 

 Discutarea cererilor depuse de doamna cadrele didactice care solicită decontarea navetă 

pentru luna octombrie şi noiembrie 2018 

 Aprobarea Comisiei de inventar 

 Aprobarea Comisiilor de recepţie pentru proiectare RK instalaţie cămin şi cuptor + 
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dispitor+hotă 

 Aprobarea comisiilor de recepţie finală RK centrală şi anvelopare corp clădire 

 Discutarea stadiului de implementare a proiectului ROSE 

 Validarea listelor cu elevii care vor participa la proiectul KA 1 şi a profesorilor însoţitori 

 Aprobarea referatelor pentru achiziţii de bunuri şi servicii pentru buget local şi venituri 

proprii 

 Aprobarea Planului de Acţiune al Şcolii 2014-2019 (ediţia revizuită în 2018 ) 

 Validarea rezultatelor obţinute la examenul de promovare în grad profesional IA a 

pedagogilor Babulea Mădălin Gelu şi Enache Radu Anton 

 Dezbaterea şi aprobarea Proiectului de buget ptr.anul 2019 şi estimările pentru anii 

2020-2022 

 Discutarea şi aprobarea modalităţii de recompensare a salariaţilor unităţii cu produse din 

ferma didactică 

 Planificarea concediilor tuturor salariaţilor pentru anul şcolar 2018-2019, respectiv an 

calendaristic 2019 conform legislaţiei în vigoare 

 Validarea calificativelor personalului nedidactic pentru anul 2018 

 Discutarea cererilor de transfer a elevilor depuse de părinţi, elevi, tutori 

 Discutarea cererii depuse de doamna prof. Filoti Carmen 

 Validarea fişei de vacantare pentru anul şcolar 2019-2020 şi aprobarea posturilor care 

vor fi scoase la titularizare/suplinire 

 Aprobarea Dării de seamă contabile şi a Contului de execuţie bugetară -Raportului 

privind activitatea de control financiar preventiv la 30.12.2018 

 Aprobarea prelungirii perioadei de închiriere pentru AFIR- (prin act adiţional) pentru 

anul calendaristic februarie 2019-februarie 2020 pentru spaţiul de depozitare 

 Discutarea cererilor depuse de doamna Carp Maria şi Capră-Grigoriu Maria pentru 

decontare navetă pentru luna decembrie 

 Discutarea modalităţii de plată şi pregătire pentru vizita ARACIP 

 Discutarea cererii depuse de doamna Toma Silvia- pedagog şcolar 

 Aprobarea comisiei de mobilitate pentru anul 2019-2020 
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2. Activitatea SCIM 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind 

controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare la Colegiul Agricol şi de Industrie Alimentară “Vasile Adamachi” Iaşi, 

jud. Iaşi există un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere şi aplicare permit 

conducerii şi, după caz, consiliului de administraţie să furnizeze o asigurare rezonabilă că 

fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice au fost 

utilizate în condiţii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate. 

Acest lucru se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă şi demnă de încredere 

asupra sistemului de control intern/managerial al entităţii, formulată în baza autoevaluării 

acestuia. 

Sistemul de control intern/managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea 

măsurilor vizând creşterea eficacităţii acestuia are la bază evaluarea riscurilor. 

Astfel  în anul școar 2018-2019  s-au realizat  următoarele: 

 Registrul riscurilor la nivelul entităţii, condus de Preşedintele Comisiei de monitorizare, 

coordonare şi îndrumare metodologică, s-a reactualizat; 

 Comisia de monitorizare este funcțională; 

 Procedurile operaţionale elaborate în proporţie de 100% din totalul activităţilor 

procedurabile inventariate au fost reanalizate și reactualizate; 

 Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial cuprinde, în mod 

distinct, acţiuni de perfecţionare profesională a personalului de conducere şi execuţie în 

activităţile realizate de Comisia de control intern şi acesta a fost actualizat în cursul anului 

precedent și al anului școlar 2018-2019; 

 În cadrul Colegiului Agricol și de Industrie Alimentară ”Vasile Adamachi” Iași, nu există 

compartiment de audit intern, dar există acces la capacitatea de audit a ordonatorului 

principal de credite. 

Ultimul raport SCIM și toate celelalte documentes-au elaborat în conformitate cu 

Instrucţiunile privind întocmirea, aprobarea şi prezentarea raportului asupra sistemului de 

control intern/managerial, aprobate prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 

400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice. 
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Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că sistemul de control intern/managerial al 

Colegiului Agricol şi de Industrie Alimentară “Vasile Adamachi” Iaşi, jud. Iaşi este conform 

cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial. 

3. Activitatea catedrelor 

Catedra : DISCIPLINE SOCIO-UMANE 

OBIECTIVE STRATEGICE propuse pentru anul școlar 2019- 2020 

   Domeniu: Curriculum 

1. Corelarea planului managerial cu ţintele strategice ale MEN, ISJ Iași şi ale Colegiului 

Agricol și de Industrie Alimentară ”V. Adamachi” Iași 

2. Coordonarea şi monitorizarea procesului de întocmire a documentelor de proiectare a 

activităţilor specifice activităţii didactice (planificări la disciplina de specialitate, activităţi 

complementare disciplinei); 

3. Fundamentarea ofertei educaţionale a colegiului pe baza nevoilor de dezvoltare 

personală şi profesională aelevilor; 

4. Asigurarea circulaţiei informaţiei de specialitate; 

Domeniu: Managementul educaţiei 

1. Reconsiderarea managementului colectivului de elevi la ora de specialitate prin 

implicarea activă a elevilor în procesul instructiv-educativ;  

2. Corelarea permanentă a desfăşurării, monitorizării şi evaluării activităţilor educative 

cu priorităţile strategiceale colegiului:  

a. Creşterea nivelului calităţii actului de predare-învăţare / educare prin stimularea 

performanţei şcolare (corelare cu ţintele strategice educative naţionale, diversificarea activităţii 

educative, dezvoltarea parteneriatului părinte - şcoală, creşterea numărului de elevi implicaţi 

în participarea la concursuri şcolare judeţene şi naţionale);  

b. Asigurarea educaţiei de bază pentru toţi elevii (formarea şi dezvoltarea competenţelor 

de comunicare orală şi scrisă pentru toţi elevii, atât prin activitatea desfăşurată la clasă, cât şi 

prin activităţi extraşcolare asociate disciplinei de specialitate); 
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c. Reducerea absenteismului (valorizarea elementelor din structura disciplinei în 

activităţile formale de predare-învăţare care pot avea impact în reducerea absenteismului, 

monitorizarea frecvenţei elevilor etc.);  

Managementul resurselor umane 

1. Formarea continuă a cadrelor didactice de specialitate în vederea aplicării constante a 

metodelor active de predare, centrate pe elev, în cadrul orelor de specialitate; 

2. Monitorizarea procesului de formare a cadrelor didactice de specialitate, prin 

participarea la diferite cursuri de formare şi prin îndeplinirea eficientă a atribuţiilor din fişa 

postului; 

Dezvoltarea relaţiilor comunitare 

1. Stimularea interesului pentru disciplina de specialitate prin parteneriate cu 

instituţii de cultură la nivel local, interjudeţean şi naţional; 

 

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN LA SFÂRȘITUL SEMESTRULUI I: 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Buna pregătire a cadrelor didactice și 

continua preocupare pentru formarea 

continuă certificată de înscrierile la 

gradele didactice – octombrie 2018; 

formarea profesională- ”TEAE”- în 

parteneriat cu ISJ și CCD Iași; 

 Numărul mare de profesori titulari care 

asigură continuitatea actului educativ la 

clasă; 

 Asigurarea permanentă a unei 

comunicări eficiente între profesori-

elevi-părinti, cel puțin 2 ședințe generale 

la nivel de unitate școlară; 

 Carenţe în domeniul colaborării între 

cadrele didactice în scopul realizării 

unor proiecte educaţionale 

interdisciplinare;  

 Introducerea parțială a TIC în 

comunicarea și instruirea de la clasă 

 Elevi insuficient motivați pentru 

obținerea unor rezultate școlare 

superioare 

 Dezinteresul părinților față de 

rezultatele școlare ale propriilor copii 

sau a implicării active a unor părinți în 

viața școlară a copiilor datorită plecării  

la muncă în străinătate, a distanței față 

de școală sau a programului de muncă 
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 Implicarea profesorilor și a elevilor într-

un număr mare de proiecte educaționale, 

simpozioane, olimpiade, concursuri; 

 Elaborarea documentelor de proiectare în 

concordanţă cu reglementările în 

vigoare; 

 Metodele de monitorizare şi evaluare a 

activităţii compartimentului sunt în 

concordanţă cu specificul unităţii de 

învăţământ; 

 Aplicarea unor metode și strategii 

moderne în actul predării-învățării-

evaluării; 

 Buna colaborare a membrilor catedrei cu 

echipa managerială a școlii; 

 Implicarea cadrelor didactice în formarea 

unor competențe de tip complex și 

afirmarea inteligențelor multiple ale 

elevilor. 

 Întîrzieri în realizarea documentelor 

școlare sau refuzul întocmirii acestora 

 Neimplicarea unor elevi în activități 

curriculare și educative. 

OPORTUNITĂŢI AMENINȚĂRI 

 Asigurarea unor condiții corespunzătoare 

desfășurării procesului instructiv 

educativ prin dotarea laboratorului de 

informatică, achiziții pentru biblioteca 

școlii, dotarea și renovarea claselor; 

 Posibilitatea afirmării elevilor în cadrul 

unor activități și concursuri de 

specialitate; 

 Lipsa de optimism a unor elevi în 

privința efectelor și beneficiilor pe care 

le asigură parcurgerea conținuturilor 

învățării. 

 Carențe în dezvoltarea  studiului 

individual al elevului. 

 Imposibilitatea materială a unor elevi de 

a-și procura materiale: manuale, 

dicționare, atlase, culegeri. 
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 Capacitatea cadrelor didactice de a 

manageria diverse situații de învățare și 

de relaționare în școală; 

 Implementarea strategiilor privind 

asigurarea calităţii procesului instructiv-

educativ și remedierea situației școlare 

prin proiectul ROSE- Rebas; 

 Atragerea unui număr cât mai mare de 

elevi la concursurile scolare; 

 Numărul crescut de documente ce 

trebuie realizat în cadrul catedrei care 

afectează timpul de pregătire al 

profesorilor și stresul generat de 

termenele limită foarte scurte. 

 

 

DEMERSURI MANAGERIALE REALIZATE ÎN ANUL 2019-2020 

Puncte tari 

 Stabilirea responsabilităților membrilor catedrei la nivel de școală - resp. Dir. Prof. 

Beatrice Carmen Zelinschi, Consiliul Profesoral; 

 Realizarea întâlnirilor periodice ale membrilor catedrei pentru stabilirea atribuțiilor în 

catedră, diseminarea informațiilor de specialitate și de interes general – resp. Prof. 

Cristiana- Elena Călin 

 Întocmirea raportului pentru anul școlar 2017- 2018 al catedrei- resp. prof. Călin 

Cristiana- Elena  

 Stabilirea  strategiilor, acţiunilor şi logisticii pentru anul școlar curent prin dezbateri în 

catedră ce  au avut ca obiectiv final: 

                  - elaborarea Planului Operațional pentru anul școlar 2018-2019- resp. prof. 

Cristiana -Elena Călin 

                  - reactualizarea bazei de date a comisiei: manualele folosite la clase, ȋncadrarea, 

orarul, CV -urile fiecărui membru al catedrei - resp. prof. Cristiana Călin, toți profesorii 

                  - direcții de întocmire a  portofoliului personal al membrilor catedrei: 

planificări, proiecte didactice, proiecte pe unități de învățare.- resp. fiecare membru al 

catedrei 

 Elaborarea bazei  de date pentru olimpiade, concursuri, bacalaureat: programe, orar de 

pregătire, selectarea elevilor capabili de performanță – resp. prof. Maria Capră-Grigoriu 
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 Întocmirea  graficului de interasistenţe  și monitorizarea la nivel de catedră – resp. prof. 

Irina-Păpușa Aignătoaiei; 

                

Puncte slabe 

 Realizarea incompletă a documentelor din portofoliul individual;  

 Slaba implicare a unor cadre didactice în activitățile catedrei; 

 Suprasolicitarea responsabilului de catedră datorită termenelor limită de întocmire a 

documentelor manageriale și implicarea unor resurse proprii pentru finalizarea 

acestora; 

 Nerespectarea termenelor în predarea documentelor de către unii colegi; 

 

 MĂSURI DE REMEDIERE 

 Termene mai puțin scurte pentru întocmirea documentelor catedrei, eșalonarea 

acestora; 

 Inițierea unei comunicări mai eficiente în cadrul catedrei; 

 O mai fermă responsabilizare a cadrelor didactice; 

 

REUȘITE ALE ACTULUI MANAGERIAL 

 

 Diseminarea la timp a informațiilor în cadrul catedrei și la nivel de școală prin ședințe 

și postarea pe grupul intern al catedrei a instrumentelor de lucru și a documentelor 

elaborate - resp. Cristiana-Elena Călin; 

 Existența rapoartelor și a planurilor operaționale conforme cu noile prevederi în 

vigoare- resp. Prof. Cristiana-Elena Călin 

 Întocmirea documentelor catedrei la timp; 

 Realizarea  unor activități demonstrative - prof. Cristiana-Elena Călin, prof. Năstase 

Andreea-Stela, prof. Tanasevici Evelina-Marioara ; 

 Efectuarea interasistențelor- resp. Cristiana-Elena Călin, Irina-Păpușa Aignătoaiei 

 Monitorizarea realizării progresului școlar a claselor de elevi de către profesorii din 

catedră 
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 Realizarea raportărilor dupa simularea examenului de bacalaureat de către profesorii: 

Cristiana-Elena Călin, Capră-Grigoriu Maria, Gheorghevici Elena-Mihaela; 

 Crearea bazei de date cu rezultatele de la simulări si planul remedial propus de fiecare 

profesor implicat- resp. Gheorghevici Elena-Mihaela; 

 Crearea unei baze de date cu elevii selectați pentru performanță la fiecare obiect- resp. 

membrii catedrei; 

 Realizarea unui proiect educativ internațional în parteneriat cu Franța și Germania, 

susținut de OFAJ, ”Destine europene- 1914-1918”- Prof. Năstase Andreea-Stela, Călin 

Cristiana-Elena 

 Colaborare cu comisia CEAC- prof. Cristiana-Elena Călin, Capră-Grigoriu Maria, 

Aignătoaiei Păpușa-Irina- observatori CEAC; 

 Implicarea în realizarea și traducerea unor proiecte Erasmus- prof. Chihaia Dan, Oana 

Țurcanu; 

 Participarea la proiecte Erasmus+KA2- Prof. Năstase Stela-Andreea, prof. Zelinschi 

Beatrice- Carmen; prof. Chihaia Dan, prof. Capră-Grigoriu Maria 

 Susținerea elevilor prin pregătire suplimentară în cadrul proiectului național ROSE-

REBAS- prof. Călin Cristiana-Elena, prof. Capră-Grigoriu Maria, prof. Gheorghevici 

Elena-Mihaela; 

 

ACCENTE ALE ACTIVITĂȚII  EDUCAȚIONALE 

Puncte tari  

Proiecte educative 

 Continuarea proiectului Erasmus+,KA2 Green alliance- prof .Capră-Grigoriu Maria; 

 Implicarea în proiectul educativ ”Mănâncă responsabil”- Prof. Aignătoaie Păpușa-Irina, 

Capră-Grigoriu Maria; 

 Activități educative în cadrul proiectelor europene- Prof. Oana Țurcanu, Chihaia Dan, 

Capră-Grigoriu Maria; 

 Proiect Club IMPACT Vasiliada- Prof. Filoti Carmen; 

 Proiectul european ”Destine europene- Germania, România, Franța”- prof. Năstase 

Stela-Andreea, prof. Cristiana –Elena Călin; 
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Activități cultural – artistice  

 ”Ziua internațională a limbilor străine”26. 09. 2018- Prof. Țurcanu Oana, Năstase Stela-

Andreea; 

 Participarea la activități desfășurate de  Ziua Educației - 5 octombrie 2018 Prof. Călin 

Cristiana Elena, Năstase Andreea Stela, Grecu Roxana-Maria, Aignătoaie Păpușa-Irina, 

Capră-Grigoriu Maria, Gheorghevici Elena Mihaela, Rusu-Maria Silvia, Tanasevici 

Marioara -Evelina; 

 Activități în cadrul FILIT 2018- Prof. Călin Elena-Cristiana, Tanasevici Marioara 

Evelina, Năstase Stela- Andreea, Rusu Maria- Silvia, Aignătoaiei Păpușa-Irina; 

 ”Scriitori de poveste” colaborare cu Muzeele ”Mihail Sadoveanu și George 

Topârceanu”, vizită de studiu 5 oct.- Prof. Cristiana-Elena Călin; 

 ”Ziua holocaustului”-9 oct. 2018- Prof. Capră-Grigoriu Maria, Prof. Aignătoaie 

Păpușa-Irina; 

 ”Tinerii de azi, liderii de mâine”-27.09- Prof. Grecu Roxana-Maria; 

 ”Zilele porților deschise la curtea de apel Iași”- prof. Grecu Roxana-Maria, Năstase 

Stela-Andreea; 

 ”Ziua învățării nonformale”- 12-13 octombrie- prof. Grecu Roxana-Maria; 

 ”Sfinții- prietenii tinerilor”- octombrie 2018- prof. Filoti Carmen; 

 ”Târgul de job-uri”- 12 oct. – Prof. Grecu Roxana-Maria; 

 ”Destine europene- vizită de lucru în Franța”- 12-19 noiembrie 2018- prof. Năstase 

Stela-Andreea, Călin Elena-Cristiana; 

 ”Drepturile omului”- 23 noiembrie 2018- prof. Crețu Cătălin, Năstase Stela-Andreea; 

 ”Mândră Român-IE”- activitate de responsabilizare și promovare a portului popular 

românesc”- 29 noiembrie 2018- prof. Cristiana-Elena Călin 

 ”Colegiul Vasile Adamachi- școală centenară”- expoziția de prezentare a panourilor 

realizate pentru întâlinrea de la Strasbourg în cadrul proiectului european: Destine 

europene”- 29 noiembrie- Prof. Năstase Stela-Andreea, Călin Elena-Cristiana; 

 ”Unitate și continuitate” activități dedicate centenarului Marii Uniri- 28 noiembrie 

1decembrie”- prof. Aignătoaie Păpușa -Irina 

 ”Anul cenetenar în suflet de școlar”- prof. Filoti Carmen; 
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 ”Pauza cu gust de carte”- 6 decembrie 2018, org. Prof Cristiana Călin, participanți toți 

membrii catedrei; 

 ” Un altfel de spectacol de  Crăciun”- 19 dec. -prof. org. Călin Elena-Cristiana, partic. 

Năstase Stela -Andreea; 

 ”Ziua culturii naționale”- 15 ian. 10 minute cu Eminescu”- Prof. Cristiana-Elena Călin, 

participare la expoziții Eminescu- prof. Rusu Silvia Maria; 

 ”Iașul în timpul I Război Mondial”- proiecție de film- 17 ian.2019, prof. Aignătoaiei 

Păpușa-Irina, Năstase Andreea-Stela; 

 ”Școala educației rutiere de weekend”-19 ian. 2019- prof. Năstase Stela-Andreea; 

 ”160 de ani de la Unirea principatelor române”-23 ian. – prof. Aignătoaie Păpușa-Irina; 

 Vizite de studiu- Grădina Botanică- Prof. Capră-Grigoriu Maria, Năstase Stela-

Andreea; Muzeele literare ieșene- prof. Elena-Cristiana Călin, Rusu Maria-Silvia, 

Tanasevici Evelina-Marioara, Gheorghevici Elena- Mihaela; USAMV- Prof. Cojocaru 

Otilia, Hudac Daniel-Viorel; 

 ”Damele lui Caragiale”- adaptare teatrală, aprilie 2019- Prof. Tanasevici Marioara-

Evelina 

 ”Rapsodii în top”- recital George Topârceanu- mai, 2019, prof. Gheorghevici Elena-

Mihaela 

 ”Imaginea femeii în literatura și pictura românească”, martie 2019, prof. Cristiana-

Elena Călin; 

 ”Shakespeare essay competition”mai, 2019, prof. Țurcanu Oana; 

 ”Curs festiv” mai, 2019, Prof. Cristiana-Elena Călin; 

 

Activități de voluntariat și filantropice/ activități de responsabilizare și prevenire 

 ”Săptămâna fructelor și legumelor donate”- noiembrie 2018- prof. Chihaia Dan, 

Năstase Stela-Andreea, Filoti Carmen, Capră- Grigoriu Maria, Călin Elena-Cristiana; 

 Let”s do it Romania”- septembrie 2018-activități de ecologizare și voluntariat- Prof. 

Aignătoaiei Păpușa-Irina, prof. Călin Elena-Cristiana; 

 ”Bucurii pentru copiii din familiile nevoiașe”  decembrie 2018- prof. Capră-Grigoriu 

Maria, Aignătoaie Păpușa-Irina; 
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 ”Târg de bunătățuri”- Eco școala- campanie de strângere de fonduri pentru familii 

sărace- decembrie 2018- prof. Capră-Grigoriu Maria; 

 ”Fapte bune cu gust de pizza”- decembrie 2018- Prof. Aignătoaiei Păpușa-Irina; 

 ”Unitate și democrație”- 17 dec., prof. Tanasevici Marioara-Evelina 

 ”Ziua copilului”- activitate în parteneriat cu părintele Damaschin, iunie 2019, prof. 

Aignătoaiei Păpușa-Irina, prof. Capră-Grigoriu Maria 

 

Concursuri, olimpiade și competiții 

 Olimpiada locală de limba engleză- Prof. Chihaia Dan, Țurcanu Oana; 

 ”Istoria în licee”concurs noiembrie 2018- prof. Aignătoaie Păpușa-Irina; 

 ”Cupa liceelor”- octombrie, noiembrie 2018- Premiul I, premiul pentru popularitate,- 

org. Năstase Stela- Andreea, participare- toți membriii catedrei; 

 Concursul regional ”N. I. Popa” Franceză- mai 2019: 2 Premii I și 2 premii III. Coord. 

Năstase Stela-Andreea (evaluator, organizator) 

 ”Le printemps m” inspire”- Concurs județean lb. Franceză- 4 premii I, premiul II  coord. 

Năstase  Stela-Andreea,  mai 2019 

 Concursul național- mărțișorul tradiție și simbol- Premiul I (2) și Premiul II coord. 

Năstase Stela= Andreea 

 Concurs Național ”Ștefan Hepiteș”, locul 4 național Prof. Capră-Grigoriu Maria,  

 Spoken English, concurs regional, premiul III, Țurcanu Oana coordonator 

 Olimpiada județeană de Limba engleză, locul II, coord. Țurcanu Oana 

 Concursul Județean ”A. D. Xenopol”, Premiul III, mențiune, coord. Aignătoaiei 

Păpușa-Irina 

 Concursul Județean, Lumea pe care ne-o dorim, premiul II, Mențiune, Coord. 

Aignătoaiei Păpușa-Irina, Capră-Grigoriu Maria 

 Concursul regional, ”Colorează-ți viața”- Locul I, coord. Aignătoaiei Păpușa-Irina, 

Crețu Cătălin 

 Concursuri în proiectul internațional ”Destine europene- Franța, Germania, România 

1914-1918- finanțat de OFAJ”-12-19 noiembrie 2018. Verdun, Franța- prof. Năstase 

Stela-Andreea, Călin Elena-Cristiana; 
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 ”Floare albastră”- concurs de interpretare literară-15 ian. 2019- Locul II- prof. 

Tanasevici Marioara- Evelina; 

 ”Winter wonderland”- concurs de creație în limba engleză- Prof. Chihaia Dan; 

 

Conferințe și sesiuni de comunicări/ formare profesională 

 Educația juridică- educația bazată pe norme- Conferință interactivă- Prof. Crețu 

Cătălin 

 ”Conferința- Al. Mironov”- decembrie 2018, Prof. Horeanu Ionuț 

 ”Quasar”- cenaclu- Casa de cultură a studenților, săptămânal- prof. Horeanu Ionuț 

 ”Festivalul internațional de literatură și traduceri”, 4-oct. 2018- prof. Gheorghevici 

Elena-Mihaela, Năstase Stela-Andreea, Tanasevici Marioara-Evelina, Călin Elena-

Cristiana; 

 Curs de formare profesională ”Învățarea integrată”-23 noi. – 18 dec. 2018- Prof. 

Tanasevici Marioara- Evelina, Rusu Maria-Silvia; 

 ”Tinerii de azi- liderii de mâine- conferința de presă”- 14 noi., prof Grecu Maria-

Roxana; 

 ”Managementul emoțiilor”- curs interactiv- Zoltan Vereș- octombrie 2018- prof. 

Călin Elena-Cristiana 

 Curs de formare: Manager de proiect, Manager de inovare-aprilie- mai 2019, Prof. 

Horeanu Ionuț; 

 

Puncte slabe 

 Numărul mare de elevi navetiști îngreunează posibilitatea participării la o parte dintre 

activitățile educative ; 

 Lipsa unor fonduri destinate activității educative generează o serie de costuri necesare 

desfășurării acesteia ce trebuie suplinite de școală, de profesorii implicați și de către 

elevi. 

 

MĂSURI DE REMEDIERE 

 Solicitarea în consiliile locale acordării unor fonduri în vederea sprijinirii activității 

educative; 
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 Cultivarea spiritului de voluntariat în rândul elevilor; 

 

DIFICULTĂȚI,  ZONE DEFICITARE, CAPACITATE DE AUTOANALIZĂ 

CONSTANTĂ, MĂSURI 

 

a. PREGĂTIREA PENTRU PERFORMANȚE  ȘCOLARE 

Puncte tari 

 S-a realizat programul de pregătire pentru concursuri școlare conform graficului; 

 Existența la portofoliile elevilor a temelor suplimentare în vederea pregătirii pentru 

concursuri; 

 Existența modelelor de fișe, subiecte în vederea pregătirii suplimentare; 

 Implicarea elevilor în programul ROSE-REBAS 

 

Puncte slabe 

 Lucrul independent este greoi, elevii se descurcă doar sub îndrumarea profesorului; 

 Un număr mic de elevi este capabil de performanță; 

 Lipsa motivației unor elevi, abandonul ; 

 

MĂSURI DE REMEDIERE 

 Crearea unor medii competitive la nivel de clasă și de școală care să determine 

înscrierea elevilor pentru performanță; 

 

b. CALITATEA EVALUĂRII 

 

Puncte tari 

 Au fost valorificate toate cele trei forme de evaluare, dar și variantele alternative 

 Aplicarea autoevaluării și a interevaluării la clasă și între clase la disciplina Limba și 

literatura română, geografie, franceză; 

 Existența fișelor de lucru și de evaluare în portofoliile individuale; 

 Realizarea evaluării interdisciplinare; 

 Monitorizarea notării; 
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Puncte slabe 

 Supraevaluarea datorată nivelului foarte scăzut al unor elevi și chiar al unor clase; 

 Nerespectarea  termenelor pentru predarea analizei testelor inițiale de către unii 

colegi; 

 Evaluarea preponderent a cunoștințelor teoretice în detrimentul abilităților practice. 

 

MĂSURI 

 Aplicarea la toate disciplinele a evaluării alternative, a interevaluării și autoevaluării; 

 Aplicarea testelor de evaluare diferențiată 

 

CALITATEA ACTIVITĂȚILOR  DIDACTICE 

 

Puncte slabe 

 Lecțiile respectă particularitățile științifice și de limbaj specializat; 

 Se abordează interdisciplinar o serie de noțiuni în cadrul unor ore diferite; 

 Lecțiile la limbile străine se realizează în laboratorul fonetic; 

 Se folosesc materiale și resurse adecvate nevoilor elevilor. 

 Elevii au caiete și portofolii  la fiecare obiect care este verificat în permanență de  către 

profesori. 

 Elevii utilizează resursele educaționale ale școlii- biblioteca, laboratoarele; 

 

Puncte slabe 

 Slaba documentare și lipsa capacității de analiză conduc la realizarea de către elevi a 

unor referate slabe sau inspirate din alte surse; 

 Nu toți profesorii abordează strategii activ-participative de predare-învățare; 

 

MĂSURI DE REMEDIERE 

 Alocarea unui număr mai mare de ore în vederea însușirii din partea elevilor a noțiunii 

de ”a învăța să înveți” 

  Proiectarea didactică centrată pe nevoile elevilor; 
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  Efectuarea orelor în alte medii decât sala de clasă: bibliotecă, muzee 

 

AUTOANALIZA EXAMENULUI  DE BACALAUREAT 

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

Puncte tari 

- 52 de elevi din 72 înscriși au obținut note peste 6.00 

- 13 elevi au luat notă de trecere, aspect care a contat în promovarea examenului, chiar 

dacă nu au obținut nota 6.00 

Puncte slabe 

- 3 elevi din cei înscriși nu s-au prezentat la examen 

- 4 elevi au obținut note sub 5, dar au promovat în cadrul bacalaureatului din sesiunea 

august-septembrie 2019 

Geografie: 22 de elevi din cei 24 înscriși au promovat în prima sesiune, iar ceilalți 2 în a doua 

sesiune a examenului 

 

Oportunități 

- Elevii participă la programul remedial ROSE- REBAS care se derulează în școală și 

s-a constatat că toți elevii participanți la ROSE au promovat la limba română și 8 

elevi din 9 au promovat la geografie 

- Unii elevi manifestă interes pentru promovarea examenului și lucrează suplimentar sau 

încearcă să-și perfecționeze vocabularul, ortografia, stilul etc. 

- Profesorii lucrează suplimentar cu elevii și alocă suficient spațiu în orele de predare 

pentru rezolvarea unor itemi similari celor de bacalaureat; 

- Sunt discipline precum: istoria, economia sau religia unde elevii fac texte 

argumentative similare celor de la subiectul al II-lea; 

 

Amenințări 

- Cei mai mulți, peste 60%, nu lucrează suplimentar, ci se limitează la ceea ce se lucrează 

în școală sau la programele de pregătire; 

- Mulți elevi, aproximativ 30%, afirmă că nu sunt interesați să dea bacalaureatul și că 

doresc să obțină doar diploma de 12 clase; 
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- Deși noțiunile vizate de subiectele date au fost predate sau aprofundate în timpul orelor 

de pregătire, elevii recunosc faptul că nu și-au însușit partea teoretică; 

- Motivația netratării sau tratării superficiale a subiectului al III-lea a fost lipsa pregătirii 

temeinice pentru examen; 

- Deși profesorii le stau la dispoziție pentru a le răspunde solicitărilor, peste 70% dintre 

elevi recunosc că nu cer ajutorul profesorului sau consideră că nu este necesar; 

 

Potrivit tuturor acestor aspecte sesizate se impune următorul Plan de măsuri: 

-     continuarea programului de pregătire suplimentară  ROSE- REBAS, dar și cel conform 

graficelor stabilite de către fiecare profesor; 

-    continuarea abordării interdisciplinare a unor noțiuni ce pot fi tratate la subiectul al I.B; 

-   elaborarea unor eseuri structurate şi nestructurate – săptămânal, 2 de tipul I.B și 1 de 

tipul III; 

-     continuarea și intensificarea programului  de pregătire suplimentară ; 

-     recapitularea şi sistematizarea materiei pentru examen prin fişe- 15minute la fiecare 

oră  

-    recapitularea operelor literare studiate aparținând autorilor canonici- 40 de minute în 

timpul orelor de miercuri; 

-  organizarea de simulări la nivel de clasă ; 

-  Comunicarea în cadrul şedinţelor cu părinţii a rezultatelor şi conştientizarea acestora 

asupra importanţei rolului lor în supravegherea activităţii elevului la şcoală, dar mai ales acasă, 

la felul cum se pregătesc pentru şcoală 

Concluzii 

        În urma susținerii simulării examenului de bacalaureat la limba și literatura română, se 

constată faptul că, acolo unde elevii sunt motivați, se înregistrează progrese, fapt dovedit de 

notele peste 7,00, dar și de numărul mai mare de note peste 5.  

Structura diferită a subiectelor față de anii anteriori, noile modificări în baremele de 

corectare, permanentele schimbări în cadrul programelor, conduc la o nesiguranță a elevilor, 

vizibilă în aprofundarea noțiunilor.  

Profesorii pregătesc elevii în vederea promovării examenelor, dar dacă nu există o 

preocupare reală a unor elevi de a învăța, eforturile profesorilor sunt zadarnice, deși sunt 
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considerați singurii responsabili și singurii trași la răspundere pentru eventualele eșecuri, fără 

a fi luate în considerare și aspectele ce țin de aportul familiei, motivația socială și cea interioară. 

Catedra “MATEMATICĂ, ȘTIINȚE ȘI TIC” 

OBIECTIVE STRATEGICE propuse pentru anul școlar 2019  - 2020 

 Creşterea calităţii educaţiei  

 Monitorizarea procesului  de predare- învățare- evaluare 

 Formarea competențelor cheie la elevi prin aplicarea unui sistem de evaluare eficient 

vizându-se obținerea motivației și interesului pentru învățare 

 Gestionarea în condiţii optime a simulărilor și a examenelor naţionale; 

 Asigurarea accesului tuturor elevilor la educație prin eliminarea discriminării; 

 Susținerea elevilor capabili de performanță pentru participarea la concursuri  și 

olimpiade școlare la nivel local, județean și național ; 

 Evaluarea programului de formare a cadrelor didactice prin creșterea calității  activității 

metodico-științifice; 

 Realizarea unei depline concordanțe între interesele elevilor de dezvoltare a 

personalității și cele ale societății; 

 Dezvoltarea și implementarea unor proiecte educaționale viabile și în acord cu nevoile  

și interesele elevilor; 

 Sprijinirea cadrelor didactice pentru accesarea programelor Erasmus+ și implicarea 

acestora în activitățile proiectelor care se derulează în școală. 

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN SFĂRȘITUL ANULUI ȘCOLAR 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Buna pregătire metodică și științifică 

certificată de gradele didactice obținute 

de membrii catedrei - profesorii 

Ciobanu Dorina- Carmen- chimie, 

Castravete Carmen- biologie și Popa 

Corneliu Valentin - fizică, au obtinut 

note foarte bune la examenul de 

 Folosirea predominantă a strategiilor 

clasice în defavoarea celor moderne; 

 Introducerea parţială a TIC în  

comunicare şi instruire la clasă; 

 Insuficienta implicare a familiei în viața 

școlii; 
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titularizare, d-nul Popa Corneliu-

Valentin a obținut la definitivat a doua 

notă pe țară la fizică.  

 Numărul mare de titulari și încadrarea 

bazată pe continuitate din cadrul 

catedrei, permite o instruire continuă și 

eficientă a claselor de elevi pe 

parcursul ciclului liceal (7 titulari din 9 

membri ai comisiei); 

 Colaborare foarte bună între membrii 

catedrei; 

 Metodele de monitorizare şi evaluare a 

activităţii compartimentului sunt în 

concordanţă cu specificul unităţii de 

învăţământ; 

 Rezultate bune obținute de elevii școlii 

la concursurile școlare etapele județene 

și naționale 

 Înregistrarea unui progres școlar în 

urma participării elevilor la activitățile 

Proiectului ROSE; 

 Un profesor a fost câștigător la 

concursul județean prin care se acordă 

gradatiile de merit; 

 Doi profesori implicati în activitățile 

proiectului european KA2- Green 

Aliance ; 

 Toți membrii catedei au obținut 

calificativul de foarte bine în urma 

evaluării anuale. 

 Cu toate că s-au efectuat ore de pregătire 

suplimentară de către profesorii catedrei 

pentru obținerea de rezultate bune la 

examenul de bacalaureat rezultatele 

elevilor nu au fost mulțumitoare. 
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OPORTUNITĂŢI AMENINȚĂRI 

 Patru dintre disciplinele catedrei 

constituie obiecte de bacalaureat; 

 Dorința de afirmare în cadrul 

concursurilor școlare a cadrelor 

didactice și a elevilor implicați; 

 Implementarea strategiilor privind 

asigurarea calităţii procesului 

instructiv-educativ; 

 Ore de pregătire suplimentară efectuate 

de profesori pentru a obține rezultate 

bune la examenul de bacalaureat și 

concursuri școlare. 

 

 Elevi insuficient motivaţi pentru 

obţinerea unor rezultate şcolare bune; 

 Lipsa studiului individual acasă a 

elevilor; 

 Dezinteres al elevilor claselor terminale 

pentru pregătirea examenului de 

bacalaureat 

 Numărul redus de elevi care doresc să se 

pregătească pentru performanță face ca, 

pentru concursurile școlare să fie 

implicați aceeași elevi la mai multe 

obiecte; 

 Numărul mare de elevi navetiști care 

învață în școala noastră; 

 Faptul că 6 profesori din catedră sunt 

implicați în pregătirea elevilor pentru 

concursuri școlare și examenul de 

bacalaureat 2018 și Proiectul ROSE, 

face ca aceștia să nu mai aibă timp 

pentru implicarea lor în activitățile 

extrașcolare ale școlii. 

 După încheierea cursurilor, o mare parte 

din elevii absolvenți ai claselor a XII-a 

se angajează pentru a se întreține 

singuri. 

 

 

 

 



 

50 
 

DEMERSURI MANAGERIALE REALIZATE  

Puncte tari 

 S-au realizat documente ale catedrei - rapoarte, planuri corespunzătoare anului școlar 

2018- 2019 - resp. prof. Daraban Anca. 

 S-a actualizat permanent baza de date pentru olimpiade, concursuri, bacalaureat: 

programe, orar de pregătire, selectarea elevilor capabili de performanță - resp prof. 

Vatamanu Simona-Ionela; 

 S-a întocmit graficul de interasistenţe la nivel de catedră pentru semestrul I și II- resp 

prof. Darie Gabriel.                

Puncte slabe 

 Uneori nu s-au putut respecta termenele fixate din motive personale ale colegilor din 

catedră.  

MĂSURI DE REMEDIERE 

 Un termen mai lung pentru întocmirea documentelor catedrei; 

  Mai bună comunicare între membrii catedrei, mai clară transmitre a termenelor. 

REUȘITE ALE ACTULUI MANAGERIAL 

 Realizărea în proporție de 70% a numărului de interasistențe la nivel de catedră - resp. 

prof. Darie Gabriel 

 Prezența bună a profesorilor la ședințele de catedră; 

 Interesul profesorilor de matematică și biologie pentru achiziționarea de auxiliare 

pentru pregătirea elevilor pentru examenul de bacalaureat 

 Analiza rezultatelor și propunerea unui plan remedial la nivel de catedră după 

desfășurarea simulării examenului de bacalaureat, organizată de ISJ Iași în luna 

decembrie 2018, martie de către profesorii Darie Gabriel, Grădinaru Doina, Vatamanu 

Simona Ionela, Castravete Carmen-Mihaela, Daraban Anca dar și  mai 2019 de către  

profesorii: Darie Gabriel, Grădinaru Doina, Vatamanu Simona-Ionela. 

Puncte slabe 

 Nu s-au efectuat câte două lecții demonstrative pe semestru conform Planului 

Operațional; 

 După încheierea cursurilor, auxiliarele cumpăratate de elevii claselor a XII-a pentru 

pregătirea examenului de bacalaureat erau la coșul de gunoi al clasei 
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 Interasistențele colegiale nu s-au realizat în proporție de 100%. 

ACCENTE ALE ACTIVITĂȚII EDUCAȚIONALE 

Puncte tari 

 Colegii s-au implicat alături de elevii claselor unde sunt diriginți  în diferite proiecte ale 

școlii:   Eco - Școala prof. Grădinaru Doina, Vatamanu Simona-Ionela, Darie Gabriel, 

Berbeneciuc Alina-Ancuța, Daraban Anca; 

 Participarea la activitățile organizate în școală cu ocazia Zilei Educației - 5 octombrie 

2018 alături de elevii clasei unde sunt diriginți: prof. Darie Gabriel, prof. Grădinaru 

Doina, Vatamanu Simona-Ionela, Daraban Anca, Berbeneciuc Alina-Ancuța, 

Castravete Mihaela- Carmen, Popa Corneliu-Valentin; 

 Implicarea alături de elevii clasei la proiecte educative inițiate la nivelul școlii: 

Săptămâna fără violență, Ziua fără fumat, Săptămâna fructelor și legumelor donate, 

Din suflet dăruim - Darie Gabriel, Berbeneciuc Alina-Ancuța, Grădinaru Doina, 

Vatamanu Simona-Ionela, Castravete Carmen-Mihaela, Popa Corneliu-Valentin, 

Daraban Anca; 

 Participarea la activitățile proiectului "Green Alliance"- Vatamanu Simona-Ionela și 

Zelinschi Beatrice-Carmen. 

 Coordonator la nivelul școlii alături de d-na Dulhai Mihaela a proiectului câștigător 

"Euroscola"- prof. Daraban Anca. 

Puncte slabe 

 Numărul mare al elevilor navetiști care învață la școala noastră face ca, elevii care se 

implice în activități extrașcolare după ora 14 să fie tot mai mic; 

 Elevii participanți așteaptă recompense de orice fel; 

MĂSURI DE REMEDIERE 

 Obișnuirea elevilor cu participarea la activități de voluntariat, fără a aștepta vreo 

recompensă; 
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DIFICULTĂȚI, ZONE DEFICITARE, CAPACITATE DE AUTOANALIZĂ 

CONSTANTĂ, MĂSURI 

PREGATIREA PENTRU CONCURSURI ȘCOLARE 

Puncte tari 

 programul de pregătire pentru concursurile școlare se desfășoară conform planificării 

fiecărui profesor; 

 profesorii lucrează individual cu elevii pentru concursuri și de multe ori numărul de ore 

pentru pregătire este cu mult mai mare decât cel propus; 

 fiecare profesor și-a realizat portofoliul pentru pregătirea elevilor pentru performanță, 

care cuprinde: fișe cu exerciții, materia școlară mai simplificată, programele pentru 

concursuri, modele de subiecte; 

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

concurs 
Etapa 

Premiul 

obținut 

Numele 

elevului 

Profesor 

coordonator 

1. 

Concursul 

interdisciplinar 

fizică-geografie 

"Ştefan Hepiteş" 

Județeană  

calificat la 

faza 

națională 

Marin Mihaela 

a IX-a C 

Corneliu- 

Valentin Popa 

Capră-Grigoriu 

Maria 

2. 

Concursul 

interdisciplinar 

fizică-geografie 

"Ştefan Hepiteş" 

Județeană  

Calificat  

la faza 

națională 

Antonov 

Serghei 

a IX-a C 

Corneliu-

Valentin Popa 

Capră-Grigoriu 

Maria 

3. 

Concursul 

interdisciplinar 

fizică-geografie 

"Ştefan Hepiteş" 

Națională  Locul  4 

Antonov 

Serghei 

a IX-a C 

Corneliu-

Valentin Popa 

Capră-Grigoriu 

Maria 

4. 

Concursul de 

fizică "Serban 

Țițeica" 

Județeană  I 

Antonov 

Serghei 

a IX-a C 

Popa Corneliu-

Valentin 
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5. 

Concursul de 

fizică "Serban 

Țițeica" 

Județeană  I 
Vieru Patricia 

a X-a B 

Popa Corneliu-

Valentin 

6. 

Concursul de 

fizică ”Ștefan 

Procopiu"al 

românilor de 

pretutindeni 

Județeană  I 

Antonov 

Serghei 

a IX-a C 

Popa Corneliu-

Valentin 

Berbeneciuc 

Alina-Ancuța 

7. 

Concursul de 

fizică Ștefan 

Procopiu al 

românilor de 

pretutindeni 

Județeană  Mențiune  
Marin Mihaela 

a IX-a C 

Popa Corneliu 

Berbeneciuc 

Alina 

8. 

Concursul de 

fizică Ștefan 

Procopiu al 

românilor de 

pretutindeni 

Județeană  II 
Vieru Patricia 

a X-a B 

Popa Corneliu 

Berbeneciuc 

Alina 

9. 

Concursul de 

fizică” Ștefan 

Procopiu” al 

românilor de 

pretutindeni 

Interjudețeană I 

Antonov 

Serghei 

a IX-a C 

Popa Corneliu-

Valentin 

Berbeneciuc 

Alina-Ancuța 

10 

Concursul de 

fizică Ștefan 

Procopiu al 

românilor de 

pretutindeni 

Interjudețeană  Mențiune  
Marin Mihaela 

a IX-a C 

Popa Corneliu-

Valentin 

Berbeneciuc 

Alina-Ancuța 

11 
Concursul de 

fizică Ștefan 
Interjudețeană  Locul I 

Vieru Patricia 

a X-a B 

Popa Corneliu-

Valentin 
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Procopiu al 

românilor de 

pretutindeni 

Berbeneciuc 

Alina-Ancuța 

12 

Concursul de 

matematică 

"Adolf 

Haimovici" 

Județeană  II 

Antonov 

Serghei 

a IX-a C 

Vatamanu 

Simona-Ionela 

13 

Concursul de 

matematică 

"Adolf 

Haimovici" 

Județeană  
Mențiune  

I 

Corcodel 

Sandu 

a X-a C 

Grădinaru Doina 

14 

"Academician 

Cristofor 

Simionescu"  - 

Chimie 

Regională  Mențiune  

Antonov 

Serghei 

a IX-a C 

Daraban Anca 

15 
Petru Poni - 

Chimie 
Județeană  I 

Cazacu Ion 

a XI-a B 
Daraban Anca 

16 
Petru Poni - 

Chimie 
Județeană  I 

Antonov 

Serghei 

a IX-a C 

Daraban Anca 

17 
Petru Poni - 

Chimie 
Națională  III 

Cazacu Ion 

a XI-a B 
Daraban Anca 

18 
Petru Poni - 

Chimie 
Națională  

Mențiune  

MEN 

Antonov 

Serghei 

a IX-a C 

Daraban Anca 

19 

Concursul de 

chimie "Magia 

Numerelor" 

Interjudețeană  I 
Cazacu Ion 

a XI-a B 
Daraban Anca 
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20 

Concursul de 

chimie "Magia 

Numerelor" 

Interjudețeană  I 

Antonov 

Serghei 

a IX-a C 

Daraban Anca 

 

Puncte slabe 

 de cele mai multe ori un elev se pregătește ca să participe la concursurile școlare la mai 

multe discipline. 

 o mare parte din elevii selectați pentu concursuri abandonează în momentul în care 

realizează volumul mare de muncă care trebuie depus. 

MĂSURI DE REMEDIERE 

 identificarea elevilor care doresc iși doresc cu adevarat să realizeze performanță. 

CALITATEA EVALUARII 

Puncte tari 

 evaluarea inițială, formativă și sumativă, au vizat: nevoile elevilor, sprijinul necesar, 

stilurile de învățare, cunoștințele, experiența și abilitățile anterioare; 

 fișe de lucru și de evaluare laborioase; 

 aplicații după fiecare secvență de învățare; 

 justificarea notelor; 

 se utilizează o gamă variată de modalități de evaluare: activități experimentale, 

activități în echipă, autoevaluarea, evaluarea colegială. 

Puncte slabe 

 la unele clase, notele nu reflectă întotdeauna cunoștințele elevilor, deoarece nivelul de 

cunoștințe al elevilor este foarte limitat; 

 se evaluează mai mult informația și deprinderile practice mai puțin- de exemplu la 

chimie. 

MĂSURI 

 să fie folosită în principal evaluarea orală; 

CALITATEA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE 

Puncte tari 

 se respectă și se asigură caracterul științific al lecțiilor; 

 limbajul folosit este accesibil elevilor, respectându-se rigurozitatea limbajului științific; 
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 accentul se pune pe partea aplicativă a noțiunilor predate prin rezolvări de exerciții și 

probleme adecvate și prin legătură cu viața de zi cu zi; 

 se folosesc materiale și resurse adecvate nevoilor elevilor. 

 elevii au caiete de teme  la fiecare obiect care este verificat în permanență de profesori. 

  elevii sunt încurajați să utilizeze surse bibliografice în realizarea referatelor și 

portofoliilor; 

Puncte  slabe 

 într-o pondere mai mare elevii descarcă  referate  de pe internet; 

 ponderea încă mare a strategiilor și mijloacelor clasice; 

MĂSURI DE REMEDIERE 

 prevederea de către profesorii în planificarea anuală de ore în care să învețe elevii să 

poată realiza referate, proiecte școlare; 

 proiectarea didactică să fie ralizateă în funcție de stilul de învățare a clasei; 

 urmărirea evoluției școlare a elevului pe toți anii de liceu.  
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 Statistica examenului de bacalaureat 

Sesiunea iulie-iulie 2019 

 

 

Rezultate  pe 

clasă 

Matematică Biologie 

 

Total 

elevi în 

clasă 

Înscriși Promovați Procent de 

promovare 

Înscriși Promovați Procent de 

promovare 

Promovați Procentul de 

promovare 

a XII-a A 18 8 3 37,5 % 8 3 37.5 % 5 26.32% 

a XII-a B 18 6 6 100 % 6 4 66,66 % 8 42.11% 

a XII-a C 26 19 12 63,16% 18 9 50 % 6 31, 57% 

a XII-a D 26 12 7 58,.33% 12 9 75 % 3 33.33% 

a XII-a E 26 24 12 50 % - - - 10 41,66% 
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Sesiunea august – septembrie 2019 

Clasa 

Matematică 
Biologie Promovează examenul 

Înscriși Abs. Promovați  
Procent  de 

promovare 
Înscriși Abs. Promovați  

Procent  de 

promovare 
Promovați  

Procent  de 

promovare 

a XII-a A 10 - 3 
30 % 

10 - 5 55% 1 14,29% 

a XII-a B 6 - 3 
50 % 

6 - 2 33% 1 16,66% 

a XII-a C 11 - 10 
90,90% 

11  8 72,72 % 5 45,45% 

a XII-a D 18 - 7 38% 
18 - 11 61,11% 5 26,31% 

a XII-a E 13 - 7 53.8% 
- - - - 6 46,15% 
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CAUZE: 

MATEMATICĂ 

 distanța mare în timp între momentul încheierii cursurilor școlare la clasa a XII-a 

(24 mai/ ultima săptamână 27-31 mai -practica comasată) și data susținerii probei 

scrise la matematică ( 3 iulie)  

 elevii au frecventat în număr foarte mic ședințele de pregătire efectuate în perioada 

dată 

 un procent ridicat al elevilor liceelor cu profil tehnic nu au capacitatea de a se 

pregăti individual pentru nivelul cerut la proba de matematică în cadrul examenului 

de bacalaureat 

 nivelul scăzut de pregătire al elevilor actuali la momentul intrării în clasa a IX-a – 

număr mare de elevi care nu au susținut evaluarea națională (corigenți la 

matematică sau română în clasa a VIII-a) 

 Slaba implicare a părinților elevilor școlii în motivarea, inspirarea, ajutorul acordat 

acestora în vederea susținerii și promovării examenului de bacalaureat 

 Planul „îndepărtat” în care se află promovarea examenului de bacalaureat în 

panoplia planurilor de viitor ale absolvenților noștri 

 Planuri de bază: școala de soferi, angajarea / terminarea liceului pentru a lua șomaj, 

plecarea la munca la rude în străinătate, activitatea neobosită social media s.a.m.d. 

 nivelul ridicat de dificultate al examenului de bacalaureat – proba scrisă de 

matematică determină unii elevi la o abordare de tipul „nu știu nimic, n-am ce face 

/ asta e ”. 

BIOLOGIE 

 majoritatea elevilor nu se pot concentra asupra subiectelor cerute în variantele de 

bacalaureat; 

 un procent ridicat al elevilor citesc superficial enunțul și fac confuzie între noțiuni; 

 mulți elevi nu reușesc să se pregătească individual pentru a putea rezolva subiectele 

cerute la proba de biologie; 

 părinții nu s-au implicat suficient în motivarea elevilor pentru a promova examenul 

de bacalaureat; 

 elevii sunt obișnuiți să obțină media 5 ajutați fiind de profesori la probele orale; 
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 media 5 obținută de elevi semestrial, nu garantează reușita la examenul de 

bacalaureat; 

 gradul sporit de dificultate al unor itemi de la proba de biologie din cadrul 

examenului de bacalaureat: Subiectul III, punctul b) „Scrieți un argument în 

favoarea afirmației următoare: «Una din cauzele scăderii concentrației de hormoni 

tiroidieni din sânge poate fi o afecțiune a hipofizei».”; 

 elevii nu au frecventat ședințele de pregătire. 

MĂSURI DE REMEDIERE 

 Creșterea numărului de ore de pregătire și încurajarea elevilor să participe la orele de 

pregătire; 

 Creșterea exigenței profesorilor 

 Conceperea şi distribuirea unor teste de tip BAC la toate obiectele care să fie rezolvate 

individual de elevii claselor a XII-a; 

 Discutarea greșelilor observate de profesori în timpul lecțiilor pentru a nu fi repetate de 

elevi; 

 Lucrul diferenţiat cu elevii ce întâmpină dificultăţi; 

 Încurajarea elevilor în crearea unui portofoliu care să conțină teoria din clasele 

anterioare la toate obiectele pentru bac; 

 Realizare de fișe de lucru cu teoria simplificată; 

 Trecerea notelor de la simulari în cataloage;  

 Colaborarea cu părinții elevilor în vederea informării acestora  cu privire la evoluția 

elevilor în perioada de pregătire.  

Catedra  ” TEHNOLOGII” 

I. Obiectivele specifice planului managerial al catedrei tehnice 

Obiective generale 

1. Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale; 

2. Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale; 

3. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie; 

4. Implementarea descentralizării unităţii de învăţământ; 

5. Formarea şi dezvoltarea continuă a întregului personal al instituţiei; 
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6. Promovarea educaţiei non-formale şi informale la nivelul unităţii, oportunitatea formativă 

complementară pentru elevi; 

7. Susţinerea şi dezvoltarea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor; 

8. Compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel European. 

 

Obiective strategice 

1. Monitorizarea procesului de predare- învatare – evaluare din perspectiva dezvoltării a 

competenţelor cheie şi a centrării activităţilor pe elevi şi pe cerinţele lor educaţionale; 

2. Gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale; 

3. Susţinerea elevilor capabili de performanţă; 

4. Evaluarea programului de formare a cadrelor didactice; 

5. Susţinerea cercetării ştiinţifice, didactic-pedagogice şi de specialitate a colaborării cu 

mediul academic universitar; 

6. Colaborarea şcolii cu C.C.D.; 

7. Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea şi implementarea unor proiecte educaţionale 

complexe şi diverse în acord cu nevoile şi interesele elevilor. 

 

DIAGNOZA PROCESULUI EDUCAȚIONAL ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL TEHNIC  

MEDIUL INTERN 

Puncte tari 

 rezultate bune obţinute de elevi în anul şcolar 2018-2019; 

 elaborarea documentelor de proiectare în concordanţă cu reglementările în vigoare; 

 metode de monitorizare şi evaluare a activităţilor folosite constant şi eficient; 

 bună pregătire metodică şi în specialitate a profesorilor din catedră; 

 obţinerea de rezultate bune la olimpiada judeţeană şi naţională; 

 reprezentarea şcolii- faza judeţeană la concursurile şcolare; 

 baza materială bună pentru toate domeniile. 

Puncte slabe 

 inexistenţa manualelor de specialitate; 

 introducerea parţial a TIC în comunicare şi instruire în clasă. 
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MEDIUL EXTERN 

OPORTUNITĂȚI 

 existenţa unor programe de susţinere pentru elevii fără posibilităţi financiare (burse, “Bani 

de liceu”, burse acordate de către şcoală sau de diverse asociaţii şi ONG-uri); 

 obţinerea de resurse extrabugetare în urma livrării produselor obţinute din fermă didactică, 

către cantina şcolii; 

 posibilităţi variate de formare pentru  cadrele didactice de specialitate; 

 angajarea pe piaţa muncii a absolvenţilor din toate domeniile; 

 dorinţa de implicare în activităţi a profesorilor noi; 

 posibilităţi de formare pentru adulţi; 

 diversificarea opţionalelor susţinute de profesori; 

 creşterea prestigiului profesorilor care au obţinut performanţe în activitatea didactică. 

AMENINȚĂRI 

 reducerea populaţiei şcolare; 

 dezinteresul părinţilor pentru şcoală; 

 situaţia socio-economică a familiilor; 

 elevi cu pregătire iniţială slabă; 

 elevi cu părinţi plecaţi în străinătate, care au devenit susţinătorii celorlalţi membri ai 

familiei; 

 slaba finanţare a învăţământului tehnologic fapt care nu permite dotarea fermei didactice la 

nivelul cerut; 

 slaba dezvoltare economică a zonei; 

II. Statistica în I.P.T. – Reţeaua I.P.T. Resurse umane 

1. Statistica privind inspecţia şcolară 

To-

tal 
Nr. inspecţii realizate în specialitate Tematica 

 

 

2 

Specialitate Specială 
Tematica în 

specialitate - 2 
Calitate  

Inspector Metodişti Inspector Metodişti Inspector Metodişti Inspector Metodişti   

- - - - 1 - - -  
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 Tematica 

Pe parcursul anului şcolar s-au efectuat inspecţii de specialitate de către inspectorii şcolari I.S.J 

după cum urmează: 

- 17.10.2018 Inspector I.S.J.Prof.gr.I Rodica Dumitru a efectuat inspecţia tematică de 

îndrumare şi control în specialitate. 

Tematica inspecţiei:Verificarea aspectelor legate de organizarea activităţii didactice de către 

profesorii de la disciplinele tehnice în anul şcolar 2018-2019. 

Obiectivele inspecţiei 

I. Verificarea activităţii comisiei metodice la discipline tehnice: 

-a) Existenţa dosarului comisiei respectiv a planului managerial şi a planificărilor calendaristice 

pentru fiecare modul de specialitate. 

-b) Asigurarea calităţii evaluării prin elaborarea unui plan remedial bazat pe rezultatele testelor 

iniţiale la disciplinele tehnologice. 

II. Monitorizarea activităţii didactice a profesorilor debutanţi: 

-a) Utilizarea metodelor moderne la predare-învăţare-evaluare diferenţiate conform nevoilor 

educative ale elevilor vizând dezvoltarea gîndirii critice, premisă a alfabetizării ştiinţifice. 

-b) Tratarea diferenţiată şi individualizarea predării-învăţării-evaluării, asfel încît să se asigure 

progresul şcolar al tuturor elevilor. 

Constatări: 

I. Există planul managerial al catedrei tehnice, dosarul comisiei metodice şi 

planificările calendaristice. A fost elaborate planul remedial bazat pe rezultatele 

testelor iniţiale. 

II. Au fost asistaţi la ore profesorii:-Patrolea Costinela; 

 -Roşca Dan Claudiu; 

 -Rotaru Petronela; 

 -Pelin Costache Vasile. 

          - 26.03.2019 – Inspector I.S.J.Prof.gr.I Rodica Dumitru a efectuat inspecţia tematică 

de îndrumare şi control în specialitate. 

Obiectivele inspecţiei: 

I. Verificarea activităţii de predare-învăţare-evaluare; 

II. Monitorizarea promovării învăţămîntului profesional; 
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III. Monitorizarea stadiului de pregătire a examenelor de certificare a calificării 

profesionale. 

Constatări: 

I. Au fost asistate la ore de predare-învăţare, instruire practică şi laborator tehnologic 

4 cadre didactice, din care 3 debutante: 

1. Carp Maria-lecţie de predare-învăţare-evaluare; 

2. Rotaru Petronela-instruire practică; 

3. Patrolea Costinela-lecţie de laborator tehnologic; 

4. Roşca Oana Elena-lecție de recapitulare. 

Orele s-au desfăşurat în cabinete, laboratoare, săli de clasă dotate corespunzător specializării. 

Portofoliile cadrelor didactice sunt corect întocmite, cuprind planificări calendaristice şi 

proiecte pe unităţi de învăţare. 

II. Procedura de admitere în învăţămîntul profesional pentru anul şcolar 2019-2020 

este elaborată correct şi avizată de I.S.J., conform metodologiei. 

III. Listele temelor pentru certificarea calificării profesionale nivel 3 şi 4 sunt avizate. 

Proiectele de absolvire pentru nivel 4 sunt în curs de elaborare. 

Recomandări: 

1) Monitorizarea finalizării proiectelor pentru nivel 4. 

2) Monitorizarea activităţii didactice a profesorilor debutanţi. 

 

2. Date statistice privind încadrarea la disciplinele din aria curriculară 

“Tehnologii” 

Nr. cadre didactice Număr norme didactice 

Titulari 14 Titulari 15,60 

Suplinitori calificaţi 5 Suplinitori calificaţi 5,05 

Suplinitori necalificaţi - Suplinitori necalificaţi - 

Plata cu ora 2 Plata cu ora 1,50 

Total 21  22,15 
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III. Analiza calităţii 

1. Analiza calităţii educaţiei din perspectiva monitorizării externe realizate prin inspecţia 

şcolară (inspecţii tematice, inspecţii de validare a rapoartelor de autoevaluare privind 

asigurarea calităţii educaţiei). 

Aspecte pozitive Aspecte negative Cauze-condiţii 

 Cadrele didactice folosesc o gamă 

variată de strategii pentru a 

răspunde stilurilor de învăţare 

individuală, abilităţilor, culturii, 

genului, motivării fiecărui elev; 

 proiectele de parteneriat şi 

programele de învăţare au contribuit 

la creşterea participării la 

programele de învăţare şi a 

capacităţii de ocupare a unui loc de 

muncă la nivel local; 

 procedurile şi politicile au fost 

monitorizate şi evaluate în mod 

regulat pentru a se garanta ca sunt 

eficiente şi respectate; 

 organizaţia are o strategie de 

monitorizare internă a 

managementului calităţii unităţii de 

I.P.T. şi a manualului calităţii; 

 strategiile şi procesele garantează 

manualul calităţii, respectă 

regulamentele interene şi externe; 

 împărţirea responsabilităţilor între 

echipa de conducere şi comisia 

C.E.A.C. 

 faptul că şcoala are mai 

multe corpuri de 

clădire, face ca 

numărul de persoane 

care sunt implicate în 

asigurarea securităţii 

elevilor să fie mare; 

 revizuirea procedurilor 

existente în elaborarea 

de noi proceduri; 

 nu se colectează 

sistematic informaţii în 

legătură cu nevoile, 

aşteptările, interesele şi 

gradul de satisfacţie al 

partenerilor implicaţi: 

elevi, părinţi, agenţi 

economici. 

 scopul principal 

al măsurilor 

vizate de către 

comisia de 

calitate a fost ca 

raportul de 

evaluare internă 

să asigure 

reconfigurarea 

acreditării 

instituţionale. 
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2. Calitatea activităţii de predare-învăţare (inspecţii de specialitate) 

 Curriculum aplicat; 

 Strategii didactice şi metode de predare-învăţare utilizate; 

 Instrumente de evaluare utilizate; 

 Rezultatele elevilor la evaluarea curentă. 

Aspecte pozitive Aspecte negative Cauze-condiţii 

 la toate profilele şi specializările s-a respectat 

curriculumul în vigoare; 

 s-au încheiat contracte cu agenţi economici 

pentru toate domeniile de activitate; 

 s-au elaborat şi aplicat proiecte didactice pentru 

diferite tipuri de lecţie şi schiţe (toate au fost 

întocmite corect şi în timp optim de toate 

cadrele didactice); 

 proiectarea a fost creativă; 

 au fost realizate şi aprobate documentele după 

care a fost organizată activitatea comisiei 

metodice: CDL-uri, auxiliare, planul 

managerial, planul de activităţi semestriale, 

responsabilităţile la nivel de catedra, precum şi 

stabilirea priorităţilor anului şcolar în curs; 

 realizarea eficientă a curriculumului a fost 

făcută cu metode activ-participative şi mijloace 

de învăţare diverse, utilizate pentru susţinerea 

activităţii de învăţare centrate pe elev; s-au 

diversificat metodele şi tehnicile de evaluare 

care încurajează activitatea, participarea activă, 

lucrul în echipă, autoevaluarea; 

 a fost dezbătută şi aprobată în şedinţa de catedră 

tematica lucrărilor pentru examenele de 

calificare a competenţelor – nivel 3 şi 4; 

 folosirea 

predominant a 

strategiilor clasice 

în defavoarea 

celor moderne; 

 introducerea 

parţială a TIC în 

comunicare şi 

instruire în clasă. 
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 s-a realizat o listă de măsuri de ameliorare a 

frecvenţei şcolare pentru a diminua 

absenteismul atât de către diriginţi cât şi de către 

celelalte cadre didactice de specialitate; 

 s-a pus mare accent pe analiza testelor iniţiale 

care au fost aplicate la fiecare disciplină, 

rezultatele fiind discutate în catedră; de 

asemenea s-au analizat şi rezultatele obţinute pe 

parcursul anului, constatându-se a fi progresive. 

 

3. Examene naţionale/examene de certificare 

Aspecte pozitive Aspecte negative 

 rezultatele obţinute în urma examenelor de 

competenţe profesionale nivel 3 şi 4 sunt foarte 

bune, procentul de promovabilitate fiind de 100 

%; 

 tematica aleasă a fost diversă şi a urmărit 

competenţele din S.P.P.-uri 

 nu toți elevii au dorit să susțină 

examenul de certificare a 

competențelor (unii au plecat în 

străinătate, alții s-au angajat) 

 

4. Rezultate la concursuri şi olimpiade - an şcolar 2018- 2019 

Nr. 

crt. 
Denumire concurs 

Etapa sau 

faza 

Premiul 

obţinut 

Numele şi 

prenumele 

elevului 

Numele şi 

prenumele prof. 

îndrumător 

1. 

Olimpiada din aria 

curricular 

“Tehnologii”- 

domeniul Agricultură 

Naţională 

 

 

Menţiune 

 

 

Botea Roxana, 

clasa a XII-a 

 

Carp Maria, Baciu 

Mihaela Cristina, 

Axinte Lorica 

 

Judeţeană 

Premiul III 

Ciobanu 

Valentina Ioana, 

clasa a XI-a 

Carp Maria, Baciu 

Mihaela-Cristina 

Axinte Lorica 

Premiul II 

 

Botea Roxana 

clasa a XII-a 
Carp Maria 
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Premiul III 

 

Ciobanu Maria 

Cristina,cl aXII-a. 

Baciu Mihaela 

Cristina 

Axinte Lorica 

2. 

Olimpiada din aria 

curriculară 

“Tehnologii”- 

domeniul Protecţia 

mediului 

 

 

Judeţeană 

Premiul III 

 

Mogâldea Cătălin, 

clasa a XI-a 
 

Turer George Sorin 

Pelin - Costache 

Vasile 

Menţiune 

 

Istrate Iolanda 

clasa a XII-a 

3. 

Olimpiada din aria 

curriculară 

“Tehnologii”, 

domeniul Industrie 

alimentară 

Naţională Menţiune 
Cazacu Ion, clasa 

a XI-a 

Corduneanu Ramona 

Onea Rodica 

Ciobanu Virginia 

 

 

 

 

Judeţeană 

Premiul II 
Cazacu Ion, clasa 

a XI-a 

 

 

Corduneanu Ramona 

Onea Rodica 

Ciobanu Virginia 

Menţiune 
Rediu Alexandra, 

clasa a XI-a 

Premiul I 
Colotin Sabina, 

clasa a XII-a 

Premiul III 

Macovei 

Petronela, clasa a 

XII-a 

4. 

Concurs pe teme de 

agricultură“O 

meserie, un viitor” 

Judeţeană Premiul II 

Bozianu Ionuţ, 

Costăchascu 

Robert, cl. a XI-a 

Baciu Mihaela-

Cristina, Carp Maria 

Axinte Lorica. 

5. Concurs “Euroscola” Naţională 

Premiul 

“O zi în 

Parlament

ul 

European,, 

În derulare 

 

Dulhai Mihaela 

Daraban Anca 

 

6. 
Concurs de discipline 

economice secţiunea 
Judeţeană Premiul I 

Buză Alexandra 

clasa a X-a 

 

Haitur Dorina  

Luminiţa 

Dulhai Mihaela 
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contabilitate ”Dumitru 

Rusu” 

7. 
Concurs ”Ce ştiu 

despre apă?” 
Judeţeană Premiul III 

Acatincăi 

Georgiana, cl.a 

XII-a 

Turer George Sorin 

Pelin -  Costache 

Vasile 

8. 
Concurs “Cristofor 

Simionescu” 

 

 

Judeţeană 

Premiul II 

 

Protea Cosmin 

clasa a XI-a 
 

 

Turer George - Sorin 

Premiul II 

 

Manole Miruna, 

clasa a XI-a 

Premiul III 
Luca Gabriel, 

clasa a XI-a 

9. 
Concurs pe meserii, 

”Ospătar” 

 

 

 

Judeţeană 

Premiul III 

 

Condurache 

Adelina,cl.a XI-a 

 

Stoleru Carmen - 

Maria 

Roşca Dan - Claudiu 

Menţiune 

 

Acatrinei 

Emilia,clasa XI-a 

10. 
Concurs naţional 

“Sanitarii pricepuţi” 

 

 

 

Judeţeană 

 

 

 

Premiul III 

Viciuruc Ana-

Maria, Mîndru 

Andreea, Vieru 

Patricia, Andrei 

Delia, cl. a X-a 

Avădănii 

Sînzîiana, la IX-a. 

 

 

Carp Maria 

Castravete Carmen -

Mihaela 

11. 
Concurs naţional “ Cu 

viaţa mea apăr viaţa” 

 

Judeţeană 

 

Premiul I 

Barbălată Ovidiu, 

Toacă Medina cl. 

a X-a 

 

Turer George - Sorin 

Carp Maria 

12. 
Concurs “Cupa 

mecanicului” 

 

Judeţeană 

 

Menţiune 

Acasandrei 

Răzvan, Moraru 

Ştrfan, Stoica 

Marius, Junică 

Ionuţ clasa aX-a 

 

Popescu Luminiţa 
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13. 

Concurs de educaţie 

şi legislaţie 

rutieră”Prioritatea 

mea este viaţa” 

 

Judeţeană 

 

Premiul I 

Acasandrei 

Florin,Stoica 

Marius, cl.aX-a 

 

Motoc Lucian 

Rotariu Constantin 

 

14 

Concurs”Master Şef 

Junior” 

 

 

Judeţeană 

Premiul II 

 

Fador Larisa clasa 

a XI-a 
 

 

Stoleru Carmen -

Maria 

Roşca Dan - Claudiu 

Premiul III 

 

Tătaru Sabina 

clasa a XI-a 

Titlul de 

“Master 

Şef 

Junior” 

Condurache 

Adelina, clasa a 

XI-a 

 

Activităţi metodice şi de formare 

 Lecţie demonstrativă “Maşini de recoltat plante furajere” la - clasa aIX-a A - prof. Popescu 

Luminiţa ; 

 Curs de formare continuă “Învăţarea integrată - Pregătiţi pentru viaţă, adolescenţă şi 

autocunoaştere. Aplicaţii practice pentru dirigenţie şi disciplinele opţionale” prof.- Axinte 

Lorica, Baciu Mihaela - Cristina, Carp Maria, Pelin-Costache Vasile, Popescu Luminiţa, 

Turer George - Sorin.  

  În cadrul cercului metodic judeţean al inginerilor şi maiştrilor, cu tema 

”Interdisciplinaritate în abordarea noilor planuri de învăţământ” specializarea Alimentaţie 

publică au fost susţinute următoarele activităţi: 

 Prezentarea proiectului KA1- prof. Stoleru Carmen - Maria; 

 Lecţie interdisciplinară - prof. Roşca Dan - Claudiu, Roşca Oana, Patrolea 

Costinela; 

 Prezentarea C.D.L.-ului “Foaia volantă” - prof. Dulhai Mihaela; 

 Prezetarea referatului “Ce pot face două măini dibace”- prof. Corduneanu Ramona. 

 Participare la cea de a 65-a Conferinţă Internaţională a Studiilor Superioare în Ingineria 

Construcţiilor din Transilvania Univ.Tehn. Cluj-Napoca - prof. Pelin - Costache Vasile; 

 Coordonator practică padagogică a studenţilor de la U.S.A.M.V.Iaşi- prof.Axinte Lorica. 
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VI. Proiecte, programe, conferinţe  

 Profesorii de discipline tehnice au desfăşurat activităţi în cadrul urmatoarelor proiecte: 

 Eco Școala  

 Proiectul “Mănâncă Responsabil”. 

 S-a implementat în şcoală proiectul Erasmus Plus KA 1 “Dezvoltarea Competenţelor 

vocaționale în Agricultura Modernă şi Industria Alimentară”, în cadrul căruia elevii au 

efectuat stagii de pregătire practică în următoarele domenii: Industrie alimentară, 

Banqueting, Agricultură ecologică, în perioada martie-aprilie 2019. Elevii au desfăşurat 

activităţi conform programei de la modulele din S.P.P. În cele 3 fluxuri au participat 46 de 

elevi, însoţiţi de profesorii: Corduneanu Ramona, Dulhai Mihaela, Roşca Dan - Claudiu, 

Axinte Lorica, Baciu Mihaela - Cristina, iar ca monitori de calitate au fost profesorii: 

Chihaia Dan, Zelinschi Carmen- Beatrice şi Stoleru Carmen- Maria. 

La întoarcere s-a făcut diseminarea în cadrul cercurilor metodice de specialitate şi s-au făcut 

demonstraţii în cadrul activităţii “Student pentru o zi” la U.Ş.A.M.V. Iaşi. 

Profesorii însoţitori au avut posibilitatea de actualizare a cunoştinţelor în specialitate, au 

avut acces la noi tehnologii specifice fiecărei calificări. 

Experienţa acumulată de elevi şi profesori va putea fi aplicată în şcoală şi în viaţa de zi cu 

zi. 

 Un alt proiect derulat, a fost Erasmus+ KA 2 - ”Green Aliance”- proiect de promovare a 

dezvoltării durabile şi de protecţia mediului, în colaborare cu şcoli din: Turcia, Italia, 

Polonia şi Spania. Elevii şi profesorii implicaţi au amenajat un spaţiu verde pentru recreere 

şi au îmbinat natura verde conform tradiţiei fiecărei ţări. 

 Derularea proiectului județean de antreprenoriat “Start-up success” în cadrul căruia s-a 

desfăşurat concursul “O meserie, un viitor” ediţia a III-a- prof. Popescu Luminiţa. 

 ROSE-REBAS – proiect carea are ca obiective îmbunătățirea rezultatelor școlare, 

reducerea absenteismului și promovarea activităților extracurriculare. 

 Participare în cadrul proiectului “Minicompania J.A.R.” prof. Dulhai Mihaela, prof. Lorica 

Axinte  şi elevi din clasa a IX-a și a X a economic.  

 Participarea elevilor sub îndrumarea profesorilor la conferinţele Boukapaland. 

 Flashmobile” în cadrul proiectului naţional “Suntem tânăra generaţie”. 
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ALTE ACTIVITĂȚI 

 Selectarea elevilor capabili de performanţă şi pregătirea lor de către cadrele didactice de 

specialitate în fiecare domeniu– prof.responsabili: Corduneanu Ramona, Carp Maria şi 

Baciu Mihaela-Cristina; 

 Participare în calitate de profesor însoţitor la Olimpiada de Mecanică faza naţională -2019-

Slatina, jud.Olt- prof. Popescu Luminiţa. 

 Excursie la Grădina zoologică Tg. Neamţ cu elevi din clasele a IX-a,a X-a,a XI-a-

organizatori prof.Carp Maria, Filoti Carmen. 

 “Cupa liceelor”-septembrie, octombrie 2018. 

 Achiziţionarea de material didactic pentru laboratoarele de specialitate, pentru ferma 

didactică a şcolii respectiv: utilaje şi echipamente. 

 Participarea la cercurile metodice ale inginerilor şi maiştrilor. 

 Au fost îndrumate cadrele didactice debutante cu privire la planificarea materiei ce urma a 

fi predată anul acesta conform normei. 

 Participare la Simpozionul “IAŞI GREEN BAG” secţiunea profesori la Palatul copiilor –

prof. Turiţă George- Sorin. 

 Vizite cu elevii de la specializarea Protecţia Mediului la: Institutul de Chimie Petru Poni şi 

la Administraţia Bazinală a Apelor Bîrlad- prof. Turer George- Sorin. 

 Demonstraţie de artă şi design floral- U.Ş.A.M.V. prof. Stoleru Carmen- Maria, Roşca Dan- 

Claudiu. 

 Organizarea şi desfăşurarea Olimpiadelor şcolare (fazele locale). 

 Activităţi de voluntariat – “Paşii Pelerinilor” – pelerinaj la Sf. Parascheva ,”Cupa 

liceelor”,”Fii darnic, fii bun”, ”Săptămîna legumelor şi fructelor donate”. 

 Spune “Nu violenţei – Nu etnobotanice”. 

 Stop fumat – concurs, activităţi, postere. 

  “Vine Moş Crăciun” – serbare în şcoală. 

 “Poezia la Iaşi”. 

 Campania de mărţişor “Cutia cu surprize”. 

 Activităti de popularizare a şcolii; 

 Curs festiv – absolvenţi liceu şi şcoală profesională. 
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 Lecţii vizită – ApaVital Iaşi, Direcţia Apelor Prut, Staţia de epurare Dancu, Staţia de tratare 

Chiriţa, Grădina Botanică. 

 Colaborări cu toate universităţile. 

 Educatia financiară – “Să vorbim despre piaţa financiară nebancară”. 

 “Carte, Tineret, Libertate” în parteneriat cu Biblioteca Gh.Asachi Iaşi. 

 “Master Chef Junior” ediţia I (locul I la preparat de bază) prof. Stoleru Carmen-Maria, 

Roşca Dan-Claudiu. 

 Ziua de curăţenie mondială” “ Let’s do it Romănia” 15 septembrie, participanţi elevi şi 

profesori:-Turer George- Sorin, Zelinschi Carmen- Beatrice. 

 Participarea la tîrgul expoziţional “Agralim” septembrie 2018 organizator: prof. Popescu 

Luminiţa, colaboratori: prof. Carp Maria, Enculescu Eugen, Motoc Lucian. 

 Conferinţă naţională “Agricultura principala sursă de existenţă a omenirii” organizator 

prof. Enculescu Eugen, participanţi: profesori de la U.Ş.A.M.V. Iaşi, conducerea Direcţiei 

Agricole Iaşi, Consilierul Ministrului Agriculturii Mihai Amarandei, fermieri, primari, 

elevi, profesori de specialitate. 

 Vizite de studiu la U.S.A.M.V. Iaşi - cl.a XIIa D, U.A.I.C. Iaşi - Facultatea de Geografie şi 

Facultatea de Fizică, cl.a XI-a D- prof. Pelin - Costache Vasile. 

 Excursie de studiu la Administraţia bazinală a apelor Timişeşti, Combinatul Cotnari, 

Fabrica de drojdie Pakmaya - prof. Turer George -Sorin, Pelin- Costache Vasile şi elevii 

clasei a-XI-a D Protecţia mediului. 

 Vizite cu elevii de la specializarea Protecţia Mediului clasa a XII-a D la: Institutul de 

Chimie Petru Poni - prof. Turer George-Sorin. 

 Activităţi în cadrul proiectului “Mănâncă responsabil” prof. implicaţi: Stoleru Carmen- 

Maria, Roşca Dan-Claudiu, Baciu Mihaela- Cristina, Carp Maria, Corduneanu Ramona, 

Onea Rodica, Popescu Luminiţa, Rotaru Petronela. 

 Prof. implicaţi în derularea proiectelor “Erasmus + KA1,KA2”: Zelinschi Carmen-

Beatrice, Axinte Lorica, Stoleru Carmen - Maria, Roşca Dan - Claudiu, Dulhai Mihaela, 

Corduneanu Ramona, Baciu Mihaela - Cristina, Turer George -Sorin. 
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VII. ANALIZA SWOT 

Puncte tari 

 rezultate bune obţinute de elevi în cadrul anului şcolar 2018-2019; 

 elaborarea documentelor de proiectare în concordanţă cu reglementările în vigoare; 

 metode de monitorizare şi evaluare a activităţii folosite constant şi eficient; 

 buna pregătire metodică şi de specialitate a profesorilor din catedră; 

 obţinerea de rezultate bune la olimpiada judeţeană și națională; 

 baza materială bună pentru toate domeniile; 

 antrenarea cadrelor didactice și a elevilor la un număr mare de activităţi extracurriculare; 

 au fost reamenajate laboratoarele de specialitate şi au fost utilizate de către elevi şi profesori 

după un program bine stabilit; 

 au fost încheiate contracte de parteneriat cu un număr mare de agenţi economici unde elevii 

au efectuat practica la învăţământul liceal şi profesional; 

 CDL-urile au fost întocmite la timp, conform cerinţelor şi aprobate de ISJ. 

Puncte slabe 

 folosirea predominantă a strategiilor clasice în defavoarea celor moderne; 

 introducerea parţială a TIC în comunicare în instruire la clasă. 

OPORTUNITĂȚI 

 şcoala dispune de resurse umane şi materiale pentru a oferi cursuri de formare a adulţilor; 

 dorinţa de implicare în activităţi a profesorilor noi; 

 implementarea strategiilor privind asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ; 

 diversificarea opţionalelor susţinute de profesori; 

 atragerea unui număr cât mai mare de elevi la activităţile extracurriculare; 

 creşterea prestigiului profesorilor care au obţinut performanţe în activitatea didactică. 

AMENINȚĂRI 

 scăderea populaţiei şcolare; 

 elevi insuficient motivaţi; 

 slaba implicare a unor cadre didactice; 

 scăderea interesului elevilor pentru performanţa şcolară; 

 elevii din mediul rural rămân la şcolile din comune din motive financiare. 
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VIII. Priorităţi ale I.P.T. pentru anul şcolar 2019-2020 

 reducerea absenteismului; 

 consilierea profesorilor debutanţi; 

 diversificarea partenerilor economici pentru toate domeniile, astfel încât să se 

îmbunătăţească pregătirea practică. 

 

Comisia  ACTIVITĂȚI EDUCATIVE 

OBIECTIVE GENERALE: 

1. Realizarea managementului comisiei 

2. Asigurarea  și promovarea calității serviciilor educaționale 

3. Susținerea și promovarea performanței în educație 

4. Implementareadescentralizăriiunitățiide învățământ 

5. Promovarea educației nonformale și informale la nivelul unității 

6. Compatibilizarea sistemului de învățământ românesc cu cel european 

 

DIAGNOZA ŞI PROGNOZA activităţilor educative  

 Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al 

elevilor, în vederea diminuării punctelor slabe legate de traseul lor educativ: note 

scăzute la purtare, absenteism, violenţă verbală şi fizică, abandon școlar etc.  

 Proiectarea de activităţi extracurriculare cu specific cultural.  

 Elaborarea de activităţi cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării 

abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor 

proveniţi din mediul familial dezorganizat sau mono-parental.  

 Implicarea elevilor în proiecte de anvergură, de autocunoaştere şi relaţionare.  

 Atragerea de proiecte desfăşurate la nivel local şi regional, parteneriate şi schimburi de 

experiență.  

 Formarea la elevi, prin toate activităţile instructiv educative, a unui comportament 

civilizat în şcoală, familie şi societate, având ca scop şi obiectiv responsabilizarea 

elevilor.  

 Acţiuni pentru eliminarea discriminării sociale, rasiale, economice, etnice.  
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 Dobândirea sentimentului de respect, înţelegere faţă de familie, şcoală, societate, 

oameni, indiferent de poziţia socială, credinţă, etnie, etc.  

 Valorificarea educativă a manifestărilor organizate de şcoală, inclusiv prin acțiuni de 

voluntariat.  

 Contribuţia la educaţia artistică, moral - civică a elevilor.  

 Respectarea datinilor, obiceiurilor şi tradiţiilor naţionale.  

 Realizarea unor activităţi care înfrumuseţează viaţa şi împiedică antrenarea elevilor în 

acte antisociale.  

 Contribuţia la promovarea culturii (să exprime prin comportament mândria identităţii 

naţionale).  

 Folosirea eficientă a capacităţilor de proiectare, execuţie, evaluare, colaborare în 

muncă.  

 Petrecerea în mod plăcut a timpului liber (sport, bibliotecă, calculator, activități 

artistice, excursii, vizite, schimb de experiență, intership etc).  

 Să se implice responsabil în activităţii de protecţie a mediului (să manifeste în 

comportament, atitudine de respect faţă de mediu).   

Puncte tari 

 existenţa unei viziuni ordonatoare unitare asupra activităţilor educative şcolare şi 

extraşcolare, comunicată de către inspectorul şcolar educativ la începutul acestui an 

şcolar, în cadrul consfătuirii judeţene a coordonatorilor educativi, particularizată apoi 

de către aceştia la nivelul fiecăreia dintre unităţile de învăţământ; 

 realizarea la timp a documentelor specifice activităţii de planificare a activităţii 

educative: Planul managerial al  comisiei metodice a diriginţilor, Programul 

activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, Graficul desfăşurării acestor 

activităţi, Planificarea şedinţelor cu părinţii; 

 folosirea modelelor unitare de elaborare a documentelor din portofoliul dirigintelui; 

  identificarea priorităţile activităţii educative, funcţie de specificul şcolii  

  comunicarea eficientă dintre  diriginţilor şi majoritatea elevilor; 

  implicarea în concursuri şcolare; 

 asigurarea de manuale gratuite; 

 perfecţionarea constanta a întregului personal; 
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 experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare; 

 personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor 

educative; 

 diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de învăţământ; 

 dorința elevilor de a se implica în proiecte școlare care se realizeaază la nivelul școlii; 

  ponderea mare a cadrelor didactice cu performanţe în activitatea didactică 

 climat educativ pozitiv, de colaborare şi respect reciproc și buna comunicare profesor-

elev- psiholog- echipa managerială a  școlii 

  implicarea elevilor şi a profesorilor în programe europene educaţionale. 

  utilizarea la capacitate maximă a resurselor materiale de care dispune şcoala. 

 îmbunătățirea bazei materiale a școlii prin câștigarea unor concursuri 

  participarea tuturor partenerilor la activităţile desfăşurate 

Puncte  slabe 

 slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de 

soarta, anturajul şi preocupările copiilor lor; 

 lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanți la activitățile educative 

extracurriculare și extrașcolare ; 

 existenţa absenteismul şcolar în condiţiile în care actuala legislaţie nu oferă cele mai 

eficiente pârghii pentru prevenirea şi combaterea acestui fenomen; 

 existența unor grupuri de elevi care se implică în mod constant în activități educative 

fapt care conduce la surmenajul unora 

 lipsa fondurilor pentru organizarea activităților care conduce la alocarea unor sume de 

bani din partea profesorilor diriginți sau a consilierilor pentru a putea fi desfășurate 

activitățile 

 nu toti profesorii sunt dispuși să realizeze documentele școlare la timp; 

 nu toate cadrele didactice aduc dovezi care să ateste desfăşurarea activităţilor.  

 după orele de curs când se desfășoară activitățile extrașcolare elevii nu mai sunt dispuși 

să rămână, majoritatea dintre ei fiind navetiști. 
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OPORTUNITAŢI 

 vizionarea unor spectacole de teatru, excursii tematice, elaborarea și implementarea de 

proiecte în folosul comunității.  

 organizarea unor activităţi extraşcolare, prin programul Școala altfel, care conduc la 

îmbunătățirea comunicării și relaționării în școală, familie, comunitate. 

  derularea proiectului ,,Școala părinților,, 

 colaborarea mai intensă cu ONG-uri, agenți economici, instituții de profil 

 implicarea elevilor în proiecte internationale 

AMENINŢĂRI 

  existenţa unui număr foarte mare de tentaţii datorate mediului urban; 

  influenţa „grupului” de elevi; 

  elevi cu probleme de comportament ;  

 plecarea unuia sau ambilor părinți în străinătate; 

 starea materială precară a elevilor;  
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Nr.crt. 

Obiectivul   

propus în 

planul 

managerial   

al comisiei/ 

catedrei 

Măsuri / acțiuni 

Procent 

de 

realizare 

obiectiv 

Cauze,  motive și 

metode ale realizării/ 

nerealizării obiectivului 

Exemple  de situații și 

persoane care au dus 

la atingerea 

obiectivului 

Măsuri, remediale 

pentru  atingerea 

obiectivelor 

(termene si responsabili-tăți  

pentru acestea) 

1 

Realizarea 

managementul

ui comisiei 

 100 % 

- întocmirea 

raportului de 

activitate pentru anul 

școlar 2018-2019. 

100% - Năstase Stela-Andreea   

 - elaborarea planului 

operațional   pentru 

anul școlar 2019- 

2020. 

100% - Năstase Stela-Andreea   

2 

 

 

 

Asigurarea  și 

promovarea 

calității 

serviciilor 

- semnarea 

parteneriatelor 

şcolare de toţi părinții 

elevilor școlii noastre 

100% - 
-directori 

-diriginți 
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educaționale 

90 % 

 

- organizarea de 

ședințe cu părinții o 

dată pe lună 

100 % - 

-directori 

-diriginți 

Aignătoaiei Păpușa-

Irina 

Năstase Stela-Andreea 

-respectarea termenilor de 

predare a proceselor verbale 

a ședințelor cu părinții de 

către diriginți 

- realizarea unei 

activități extrașcolare 

de fiecare diriginte, 

în fiecare lună 

100 % - 

-diriginții 

Aignătoaiei Păpușa-

Irina 

Năstase Stela-Andreea 

-respectarea termenilor de 

predare a proceselor verbale 

a ședințelor cu părinții de 

către diriginți 

-realizarea de lecții 

demonstative  în 

cadrul Comisiei 

diriginților 

60 % 

-s-au realizat lecții 

demonstrative În 

semestrul I: prof. 

Năstase Stela- Andreea 

Prof. Călin Cristiana-

Elena 

În semestrul II 

Prof. Tanasievici 

Marioara- Evelina  

-directori 

-diriginți 

O mai mare insistență din 

partea responsabilului 

pentru realizarea activității 
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3 

 

Susținerea și 

promovarea 

performanței în 

educație 

95 % 

 

CONCURSURI 

O1.Identificarea 

elevilor capabili de 

performanță la toate 

disciplinele de 

învățământ si 

implicarea acestora 

în proiecte și 

concursuri școlare 

100 % 

Participarea la 

concursuri : 

-concursuri sportive 

„Omul de Zăpadă” 

- Concurs interjudețean 

de interpretare din lirica 

eminesciană „Floare 

albastră- dreptul la 

cultură” 

-Concursul regional de 

limba franceză 

N.I.POPA și « Le 

printemps m’Inspire » 

-Concursul județean « O 

masca plânge şi alta 

râde » 

-Concursul de Chimie 

Cristofor Simionescu 

Profesori: 

Hudac Viorel-Daniel 

Aignătoaiei Păpușa-

Irina, Motoc Lucian, 

Dulhai Mihaela,  

Rusu Maria-Silvia 

Tanasievici Marioara-

Evelina 

 

 

Prof. Năstase Stela-

Andreea 
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- Concursul de Chimie 

« Petru Poni » 

- Olimpiada de Resurse 

Naturale și Protecția 

Mediului 

- Concursul de 

matematică aplicată 

,,Adolf Haimovici,, 

-Spoken English 

- Concursul de fizică 

”Șerban Țiteica” 

- Concursul de fizică 

« Ștefan Procopiu » al 

elevilor români de 

pretutindeni 

- Olimpiada de Resurse 

Naturale și protecția 

mediului/ Industrie 

Alimentară 

Prof. Daraban Anca 

Prof. Pelin Vasile  

Prof. Turer George 

 

Prof. Vatamanu 

Simona Ionela 

Prof. Grădinaru Doina 

 

Prof. Țurcanu Oana 

 

Prof. Corneliu 

Valentin Popa, Prof. 

Berbeneciuc Alina 

Ancuța 

 

Prof. Baciu Mihaela 

Cristina, Carp Maria, 

Axinte Lorica 

 

 

 

 

-demararea proiectelor să se 

facă   din timp; 
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- Olimpiada Industrie 

Alimentară/TIA 

-Concursul municipal  

"Sanitarii pricepuți 

Prof. Corduneanu 

Ramona, Onea 

Rodica, Ciobanu 

Virginia 

 

Prof. Popescu 

Luminița 

  

O2. Identifica-rea 

nevoilor de 

dezvoltare personală 

a elevilor 

100% 

a) Activități în cadrul 

proiectului “Tinerii de 

azi, liderii de mâine” : 

-sesiuni de informare cu 

titlul “Mă implic în 

şcoala mea” 

-  Târgul de Joburi 

organizat la Palas Mall 

Iaşi ; 

- Conferința de presa 

organizată la Primăria 

Municipiului Iași 

-prof. Grecu Roxana 

Maria 

- prof. Axinte Lorica                                                                                                                                                                                                                                                            

prof. Năstase Stela 

Andreea                                                                                                                                                                                                                                                          

Toate cadrele 

didactice                                                                                                                                                                                                   

Dir. Zelinschi Beatrice 

Carmen                                                                                                                                                                                                                                             

prof. Năstase                                                                                                                                                                                                                                        

Stela Andreea, Grecu 

Roxana Maria, Rusu 
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-Gala Voluntarului de 

din Iaşi. 

b) Participare la Cupa 

liceelor 

c)Participare la -Noaptea 

Ideilor-30 de ani de 

libertate, centrul 

Cultural  Francez 

-Conferințele „Bookland 

Evolution” 

-Ziua națională a culturii 

române 

d) Proiect SPICE/Sigur, 

Puternic, Informat, 

conștient 

Silvia Maria, 

Berbeneciuc Alina 

Ancuța, 

Carp Maria                                                                                                                                                                                                                      

Castravete Carmen 

Maria 

 

Prof. Capră-Grigoriu 

Maria 

Prof. Rusu Silvia-

Maria 

Prof. Aignătoaiei 

Păpușa -Irina 

Prof. Năstase Stela 

Andreea 

Prof. Capră-Grigoiu 

Maria 
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O3.Identifica-rea 

valorilor autentice 

romanesti 

50 % 

Participare lunară la 

concursul inițiat de ISJ 

« ȘCOALA PENTRU 

VALORI 

AUTENTICE » în 

octombrie, noiembrie și 

ianuarie 

Prof. Năstase Stela-

Andreea 

- cadrele didactice 

 

  
O4. Implicarea școlii 

în proiecte  CAEJ 

100 % 

 

PROIECTE: In cadrul 

PROIECTULUISTART-

UP SUCCES! înscris în 

CAEJ, VIZITĂ LA 

AGRALIM, activitate 

care a avut scopul de a 

familiariza elevii cu 

târgurile de desfacere și 

vânzare a produselor 

agricole 

Coordonator: Popescu 

Luminița împreună cu 

Axinte Lorica și Carp 

Maria 
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O5. Participarea  la 

activitățile unor  

proiecte 

internaționale 

aprobate 

100 % 

 

Proiectele : 

« Destine europene 

1914-1918 : Franța, 

Germania, România» 

 Erasmus + "Green 

Alliance" 2018-2020 

« Dezvoltarea 

Competențelor 

Vocaționale în 

Agricultura Modernă și 

Industria Alimentară » 

prof. Năstase                                                                                                                                                                                                                                                          

Stela -Andreea 

-Prof. Călin Elena-

Cristiana 

Dir. Prof. Zelinschi 

Beatrice- Carmen 

Dir. adj. Axinte Lorica 

Prof. Vatamanu 

Simona Ionela,  

Ing. Apătăchioaie 

Nicoleta 

Carmen –Maria 

Stoleru 

 

4 

 

Implementarea 

descentralizării  

unității de 

învățământ 

100 % 

 

Continuarea 

proiectului Eco- 

Școala cu tema 

,,Mănâncă 

responsabil” 

 

100 % 

Cele două activități au 

fost: 

-„ Să mâncăm un măr 

împreună la pauza 

mare!” 

Profesori 

Coordonatori  

Prof. Daraban Anca 

Prof. Stoleru Carmen 

Maria 

Membri: 
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Câștigarea Titlului de 

Școală Eurepeană  

și a proiectului 

Euroscola 

- „Protejăm sănătatea 

copiilor abandonați 

Prof.Capră- Grigoriu 

Maria 

Prof. Corduneanu 

Ramona 

Prof. Roșca Dan-

laudiu 

Prof. Baciu Mihaela -

Cristina 

  

Participare și 

implicare activă în 

proiectul  

ROSE 

 

100% 
 

 

- Director Zelinschi –

Beatrice-Carmen 

-Dir. adj Axinte 

Lorica 

Pofesorii de Limba 

Română  

Profesorii de 

Matematică, 

Profesorul de 

Geografie și Biologie 
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Desfășurarea 

ședințelor cu părinții 

pe școală și pe clase 

100 %   

 Consultarea părinților 

cu privire la 

desfășurarea Săptămânii 

Școala Altfel 

- Director Zelinschi 

Beatrice-Carmen 

-Dir. adj Axinte 

Lorica 

- Cons. Ed. Năstase 

Stela-Andreea 

  

Organizarea 

alegerilor la nivelul 

unității pentru 

Consiliul Elevilor 

100 % 
Stabilirea sarcinilor 

fiecărui membru 

- Capră-Grigoriu 

Maria- responsabil CE 
  

Promovarea 

“Leadershipului și a 

cetățeniei active- 

“Adevăruri și 

exagerări istorice şi 

juridice în privinţa 

Holocaustului” 

100 % 

 

 

  

Prof. Aignătoaiei –

Păpușa- Irina 

Prof. Alina –Ancuța 

Berbeneciuc 

Prof. Turer George-

Sorin 

Prof. Maria Capră-

Grigoriu 

Prof. Onea Rodica 
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Zbant  Rădiţa 

Antoanela 

“Colectând selectiv 

devenim liderii 

responsabili de 

mâine” 

100 %   Prof. Daraban Anca   

„ Sadoveanu, 

cetăţean responsabil 

în Primul Război 

Mondial - 

Comandant al 

Diviziei 16 Rosiori” 

- Pregătirea și 

lansarea 

spectacolului 

”Damele lui 

Caragiale” 

100 %   

Prof. Castravete 

Carmen Maria 

Prof. Tanasievici 

Marioara Evelina 
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-„Îmi cunosc 

personalitățile 

orașului meu- 

Scriitori de poveste 

în Iașul natal” 

-FIE poezie la Iași 

-,, Ploaia cu povești 

ieșene,, 

100 %   

Prof. Călin Cristiana 

Elena 

Prof. Horeanu Ionuț 

 Prof. Tanasievici 

Evelina Marioara 

Zbanț Rădița 

Antoanela 

  

„Cum Funcționează 

Justiţia de zi cu zi” 
    

Prof. Năstase Stela-

Andreea 

Prof. 

Vatamanu Simona 

Ionela 

Prof. Grecu Roxana 

Maria 

Prof. Cătălin Gabriela 

Crețu 
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-“Ed. Juridică,                                                                                                                                                                                                                                     

Comportamente 

bazate pe norme” 

    

Năstase Stela-

Andreea, prof. Cretu 

Cătălin-Gabriel 

  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfășurarea 

unor activități 

de promovare 

a  educației 

nonformale și 

informale la 

nivelul unității 

 

100 % 

 

 

 

 

„Ziua Educației la 

USAMV, Iași” 
100 %   

Prof. Stoleru Carmen 

Maria 

Prof. Roşca Dan-

Claudiu 

Prof. Hudac Daniel 

Viorel 

Prof. Cojocaru Otilia 

Prof. Roşca Oana 

  

Săptămâna educației 

globale  

„ Drepturi adaptate 

omului modern?” 

100  %   

Năstase Stela 

Andreea, Roşca Dan-

Claudiu, 

 prof. Crețu Cătălin-

Gabriel 
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Săptămâna fructelor 

și legumelor donate 

în cadrul SNAC 

 

100 %   

Coordonator Prof. 

Chihaia Dan, 

Diriginții și profesorii 

  

Ora de net 

“Cyberbullyingul – o 

realitate a noastră a 

tuturor” 

100 % 

Activitate organizată 

împreună cu Organizația 

Salvați Copiii 

Prof. Năstase Stela-

Andreea, Prof. 

Vatamanu Simona 

Ionela 

Dir. Prof Zelinschi 

Beatrice-Carmen 

  

Școala Educației 

Rutiere de Weekend 
100 % 

Partener : Asociația 

pentru Protecția Rutieră 

" WorldStreet" 

Prof. Năstase Stela-

Andreea, 

Prof. Berbeneciuc 

Alina Ancuța 

  

Ziua Holocaustului 100 %   

Prof. Aignătoaiei 

Păpușa-Irina, 

Grădinaru Doina 

  

Impreună luptăm 

împotriva SIDA 
100 %   

Prof.Capră- Grigoriu 

Maria, 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activități 

Cultural- 

Artistice și de 

Voluntariat 

 

100 % 

 

 

 

Prof. Popa Corneliu-

Valentin 

-Primăvara 

Europeană  

- Planeta este viața 

noastră! 

100 %   Prof. Chihaia Dan    

-"Iași-Inima 

României" (1916-

1918) 

100 %   

Prof. Aignătoaiei 

Păpușa-Irina Prof. 

Dulhai Mihaela  

Prof. Luminița –

Dorina Haitur 

  

-"Moderniza-rea 

societății prin 

reforma 

constituțională din 

1864” 

100 %   

Prof. Aignătoaiei –

Păpușa- Irina, Prof. 

Liliana Negrii 

  

- Ziua națională a 

culturii române - 

dreptul la cultură 

100 %   

Prof. Mihaela Carmen 

Castravete, 

Prof. Rusu Silvia 
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Maria 

Prof. Carp Maria 

- Noaptea ideilor/30 

de ani de libertate 
100 %   

Prof. Aignătoaiei 

Păpușa Irina, 

Prof.Capră- Grigoriu 

Maria 

  

Parada "Mândră 

Român-IE" 
100 %   

Prof. Călin Cristiana-

Elena, 

Prof. Năstase Stela-

Andreea 

  

-Sfinții, prietenii 

tinerilor 

- Anul Omagial al 

Satului românesc 

- Tineri în acțiune 

spre adevăr și 

lumină-pelerinaj în 

munții Neamțului 

100 %   

Prof. Filoti Carmen 

 

Prof. Năstase Stela 

Andreea 

  



 

95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Serbare de Crăciun 100 %   

Prof. Călin Cristiana-

Elena, Prof. Năstase 

Stela-Andreea,  

Chihaia Dan, Prof. 

Țurcanu Oana, Prof. 

Carp Maria 

  

- Festivalul 

Internațional FILIT 
100 %   

Prof. Călin Cristiana-

Elena, Prof. Năstase 

Stela-Andreea, Prof. 

Axinte Lorica, prof. 

Grădinaru Doina, 

Corduneanu Ramona 

  

-Istorie, cultură și 

religie- pelerinaj în 

jud. Suceava 

100 %   Prof. Filoti Carmen   

-Ziua Europeană a 

Limbilor  
100 %   

Catedra de limbi 

străine 
  

-Noaptea 

Cercetătorilor 
100 %   Toate catedrele.   
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-,, Colindăm la  

Centenar ,, 
100 %   Prof. Filoti Carmen   

Activităţi de protecţie 

a mediului 
100 %   

Participare la 

Proiectul K2  &  

STOP - Salvați Terra 

oprind poluarea !  

Prof. Pelin –Costachi 

Vasile  

-Let’s do it Romania- 

ziua de curățenie 

Mondială a mediului  

100 %   

Prof. Turer George-

Sorin Prof. Pelin 

Costachi Vasile 

Prof. Năstase Stela 

Andreea, 

Prof. Aignătoaiei 

Păpușa-Irina, Prof. 

Hudac Daniel-Viorel 

  

Campania de 

mărțișoare ,,Cutia cu 

surprize'' 

100 %  

Prof. Năstase Stela-

Andreea 

Prof. Motoc Lucian 

Toate cadrele 

didactice 
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Vizita BNR filiala 

Iași în cadrul 

proiectului "Să 

vorbim despre bani și 

bănci"!; conferința de 

presă final proiect 

"Tinerii de azi, liderii 

de mâine!" 

100 %  

Prof. Grecu Roxana 

Maria 

Prof. Dulhai Mihaela 

Prof. Luminița-Dorina 

Haitur 

 

- Colectarea selectivă 100 %   Prof. Daraban Anca   

Ziua „Free Hugs" 100 %  
Prof. Berbeneciuc 

Alina-Ancuța 
 

-Excursie 

Combinatul Cotnari, 

Fabrica de drojdie 

Pakmaya, Stația de 

tratare Timișești 

100 %   

Prof. Turer George 

Prof. Pelin-Costachi 

Vasile 

  

  

Spania și obiectivele 

turistice din 

Andaluzia 

100 %  
Prof. Baciu Mihaela-

Cristina 
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Vizite la diverse 

instituții ieşene  

(Vizită la Palatul 

Culturii, Zilele 

porților deschise la 

UAIC, Muzeul 

Sadoveanu, 

laboratoare USAMV,  

Univ. Tehnică "Gh. 

Asachi" 

100 %  

Prof. Ciobanu 

Virginia 

Prof. Carp Maria 

Prof. Onea Rodica 

 

 

Toate cadrele 

didactice  

 

  

Intâlnire  culturală 

(cu scriitorul Emilian 

Marcu); Arhitect în 

școala ta 

Repere paideutice 

Constantin Noica 

100 %  Prof. Horeanu Ionuț   
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9. Comisia Consiliului  Școlar al Elevilor 

I. Principalele obiective instructiv- educative urmărite în cadrul activităţilor desfăşurate 

de Consiliul Şcolar al Elevilor în anul școlar 2018-2019 au fost : 

 Cunoaşterea de către elevi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Elevilor  

 Antrenarea elevilor în activităţi şcolare şi extraşcolare educative, formarea şi 

dezvoltarea abilităţilor  organizatorice 

 Lărgirea orizontului cultural, familiarizarea elevilor cu acceptarea şi respectarea 

valorilor interculturale respectiv respectarea drepturilor şi obligaţiilor adolescenţilor (copiilor) 

 Formarea şi dezvoltarea unor trăsături pozitive de caracter la elevi, a unei conduite 

disciplinare  

 Conştientizarea la elevi a trăirii într-o lume globalizată şi a rolului lor ca cetăţeni ai 

acestei lumi 

 Aceste obiective au fost realizate sau atinse prin desfăşurarea următoarelor activităţi:  

Alegerea reprezentantului elevilor în C.Ş.E. 

 pregătirea alegerilor în şcoală şi organizarea votării  

 validarea rezultatelor votului 

 Data : octombrie 2018 

Prevenirea fumatului şi a consumului de substanţe interzise 

 Organizarea unei activităţi de dezbatere a temei “fumatul în licee” 

 Crearea unor afişe cu mesaje anti-fumat şi realizarea unor desene tematice  

 Data : octombrie – noiembrie 2018  

 Săptămâna Educaţiei Globale  

Organizarea unor sesiuni  de informare şi prevenire  a traficului de persoane prin 

întâlniri săptămânale cu reprezentanţi ai instituţiilor abilitate – I.S.J,  Agenţia Naţională 

a Penitenciarelor, D.N.A. , I.P.J. ( Poliţia de Frontieră şi reprezentanţi I.P.J. de la 

evidenţa populaţiei ). 

Data : noiembrie – decembrie 2018 

Lumea în care trăim  

 Organizarea unei colete colective (donaţii) pentru mamele abuzate şi aflate în 

maternitatea Cuza Vodă, Iaşi 
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 Organizarea unei mini-campanii de informare privind donarea de sânge şi 

participarea la campania de donare în rândul tinerilor – aprilie 2019 

 Donarea legumelor şi fructelor colectate în cadrul proiectului Eco- şcoala cu 

tematica 

 ,, Încurajarea consumului de fructe și legume din producţia locală în rândul tinerilor” 

Promovarea unor valori culturale și sportive sănătoase 

 Organizarea unor sesiuni de promovare a proiectului “ Eco- şcoala, Mănâncă 

responsabil”, derulat cu ajutorul fundaţiei CCDG –  septembrie 2018 -  mai 2019 

 Desfăşurarea unor activităţi de tip dezbatere privind modul de popularizare şi 

promovare a proiectelor educative derulate de şcoala noastră 

    Data : ianuarie  şi aprilie 2019 

Dezvoltarea spiritului de competiţie şi solidaritate precum şi implicarea activă în viaţa 

comunităţii prin activităţi de  voluntariat.  

 Popularizarea cazurilor sociale depistate de elevi și inventarierea lor în vederea 

prioritizării  şi soluţionării în anul şcolar curent ( 2018-2019) 

     Data : septembrie 2018  – februarie   2019 

      Analiza de nevoi. Dificultăţi, zone deficitare  

Puncte tari 

 Implementarea unor  activităţi creative şi cu impact asupra adolescenţilor 

 Implicarea activă a elevilor din ciclul inferior al liceului. 

 Relaţii de amiciţie şi de intraajutorare  intre membrii C.Ş.E.-ului. 

 Eficienţa şi sustenabilitatea activităţilor propuse şi derulate pe parcursul anului școlar 

Puncte slabe 

   Slaba implicare şi lipsa de  exprimare a ideilor unor membrii ai Consiliului Şcolar în 

privinţa problemelor expuse  

   Lipsa implicării a mai multor membri CŞE în activităţile propuse (domină elevii 

claselor de nivel intermediar) 

   Deficienţe de  comunicare între elevii claselor şi reprezentantul clasei în C.S.E. 

   Lipsa resursei timp  şi bani pentru anumite activităţi 

OPORTUNITĂȚI 

 Implementarea unor măsuri de corectare a comunicării deficitare la cererea elevilor 
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 Creşterea implicării elevilor in activităţi extracuriculare în anul şcolar viitor 

AMENINȚĂRI 

 Incapacitatea de a finaliza unele  proiecte din motive financiare  şi a lipsei susţinerii 

proiectelor  de către părinţi 

 Scăderea entuziasmului elevilor şi a  implicării active în activităţile desfăşurate în 

semestrul al II-lea comparativ cu semestrul I 

II. Nerealizări 

 Desfăşurarea unor activităti sportive la nivel de C.Ş.E.  

 Participarea unui număr destul de mic de elevi la activităţile organizate de C.Ş.E. mai 

ales din clasele terminale în special la activităţi de diseminare 

III. Propuneri pentru remedierea deficienţelor  

 Popularizarea activităţilor şi atragerea elevilor în activităţile consiliului prin măsuri 

eficiente ți moderne de informare  – există o   pagină de facebook a Consiliului Şcolar al 

Elevilor dar este puţin popularizată de secretar sau de responsabilul cu informarea în 

rândul C.Ş.E. 

 Crearea unei noi organigrame a activităţilor astfel încât acestea să se plieze pe nevoile 

şi trebuinţele elevilor, pe paliere de ciclu de învăţământ pentru a reuşi reactivarea elevilor din 

clasele terminale 

 Crearea unui nou concept asupra activităţilor desfăşurate în cadrul consiliului 

 Încurajarea elevilor de a-şi exprima opinia în legatură cu problemele puse în discuţie . 

 

Comisia DIRIGINȚILOR 

OBIECTIVE STRATEGICE propuse pentru anul școlar 2018- 2019 

1. Organizarea catedrei 

2. Realizarea planificărilor 

3. Susţinerea lecţiilor la dirigenţie 

         4. Colectarea documentelor şcolare la dirigenţie și consiliere (proiecte didactice, proiecte 

extracurriculare)  
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DIAGNOZA MEDIULUI  INTERN: 

Puncte tari Puncte slabe 

 Asigurarea permanentă a unei comunicări 

eficiente între diriginţi şi responsabil 

 Implicarea diriginţilor şi a elevilor într-un 

număr mare de activități extracurriculare, 

concursuri 

 Elaborarea documentelor de proiectare în 

concordanţă cu reglementările în vigoare 

 Buna colaborare a diriginţilor cu echipa 

managerială a şcolii 

 Elevi insuficient motivaţi pentru 

participarea la activităţi extraşcolare 

 Dezinteresul unor diriginţilor 

faţă de unele activităţi 

 Întârzieri în realizarea 

documentelor şcolare  

 Neimplicarea unor elevi în activităţi 

educative din motive materiale sau 

dezinteres 

Oportunități Amenințări 

 Posibilitatea afirmării elevilor în cadrul 

unor activităţi şi concursuri 

 Capacitatea diriginţilor de a manageria 

diverse situaţii de învăţare şi de 

relaţionare în şcoală 

 Implementarea strategiilor privind 

asigurarea calităţii procesului instructiv-

educativ 

 Atragerea unui număr cât mai mare de 

elevi pentru participarea la activități 

extraşcolare şi concursuri 

 Lipsa de optimism a unor elevi în 

privinţa efectelor şi beneficiilor pe care 

le asigură activităţile de consiliere şi 

extraşcolare 

 Carenţe în dezvoltarea  studiului 

individual al elevului 

 Imposibilitatea materială a unor elevi de 

a-şi procura materiale pentru activităţi 

 Numărul crescut de documente ce 

trebuie realizat în cadrul comisiei care 

afectează timpul de pregătire al 

diriginților şi stresul generat de 

termenele limită foarte scurte 

 

DEMERSURI  MANAGERIALE  REALIZATE  

Puncte tari 

 Stabilirea responsabilităţilor membrilor comisiei la nivel de şcoală - resp. Dir. prof. dr. 

Beatrice-Carmen Zelinschi, Consiliul Profesoral; 
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 Implicarea diriginților și a tuturor cadrelor didactice  în activitățile comisiei, predarea 

proceselor-verbale de la ședințele cu părinții   

 Realizarea întâlnirilor periodice ale membrilor comisiei pentru stabilirea atribuţiilor, 

diseminarea informaţiilor de interes general  

 Întocmirea raportului pentru anul şcolar 2018- 2019 al comisiei- resp. comisie prof. 

Aignătoaiei Păpușa-Irina 

 Stabilirea strategiilor, acţiunilor pentru anul şcolar curent prin dezbateri în comisie ce 

au avut ca obiectiv final: 

                  -elaborarea Planului Operațional pentru anul şcolar 2019-2020- resp. prof. 

Aignătoaiei Păpușa-Irina 

                  - reactualizarea bazei de date a comisiei 

                  - direcţii de întocmire a portofoliului şi documentelor 

                  - stabilirea diriginţilor care susţin lecţii demonstrative 

Puncte slabe 

 Nerespectarea termenelor în predare a documentelor de către unii diriginţi 

 

MĂSURI DE REMEDIERE 

 Termene mai puţin scurte pentru întocmirea documentelor  

 Iniţierea unei comunicări mai eficiente în cadrul comisiei 

 O mai fermă responsabilizare a diriginţilor 

 

REUŞITE ALE ACTULUI MANAGERIAL 

 Diseminarea la timp a informaţiilor în cadrul comisiei şi la nivel de şcoală prin şedinţe 

şi postarea pe grupul intern a instrumentelor de lucru şi a documentelor elaborate - resp. 

prof. Aignătoaiei Păpușa-Irina 

 Existenţa rapoartelor şi a planurilor operaţionale conforme cu noile prevederi în 

vigoare- resp. prof. Aignătoaiei Păpușa-Irina 

 Întocmirea documentelor comisiei la timp 

 Realizarea  activităţilor  demonstrative conform planificării 

 Crearea unei baze de date cu diriginţii 

 Participare la FILIT oct. 2018 
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 Continuitatea unor proiecte precum: Mănâncă Responsabil-Ziua de acțiune “Să 

mâncăm un măr împreună” 

 Participarea la “Salonul Ofertelor Educaționale”  

 Participarea la Gala Filmelor de Promovare a școlilor   

 Participarea la proiecte internaționale-KA1- VET Dezvoltarea Competențelor 

Profesionale în Agricultura Modernă și Industria Alimentară, stagii de pregătire 

practică în Cipru, Portugalia, Spania, destinat elevilor claselor a XI-a (învățământ 

liceal), specializările tehnician în agricultura ecologică, tehnician analize produse 

alimentare, organizator banqueting   

 Participarea la proiectul internațional Erasmus+ Green Alliance KA2 

 

ACCENTE ALE ACTIVITĂŢII  EDUCAŢIONALE 

Puncte tari 

Diriginții, profesorii au participat la multiple activități, realizând și proiecte educative, cele 

mai reprezentative fiind: 

 Participarea la activitatea desfăşurată de  Ziua Educaţiei  

 Agralim: clasele de la specializarea agricultură 

 Ziua limbilor străine: implicarea profesorilor de limbi străine (engleză, franceză)  

 Activităţi de voluntariat şi filantropice: Săptămâna fructelor şi legumelor donate 

 Participarea la activități de prevenire a  infracționalității în cadrul proiectului 

“Deschide-ți mintea, nu fi închis”, în parteneriat cu B.A.P.C. Iași, Penitenciarul de 

Maximă Siguranță Iași 

 Activităţi în cadrul proiectului S.P.I.C.E/Sigur, Puternic, Informat, Conștient, Educat-

proiect de prevenire a consumului de noi substanțe psihoactive și a riscurilor asociate 

consumului acestora.  Parteneri IJP Iași, IJJ Iași, CPECA Iași, DGA Iași, ANTIR Iași 

 Cupa mecanicului: clasele de la specializarea mecanic-auto 

 Vizionare piese de teatru, filme tematice  

 Participare la FILIT oct. 2018 

 Implicarea în campania “ Stop absenteismului, Școala este Viitorul” 

 Continuitatea unor proiecte precum: Mănâncă Responsabil -Ziua de acțiune “Să 

mâncăm un măr împreună” 
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 Participarea la “Salonul Ofertelor Educaționale” 

 Participare la campania “Bucurie în familie” în parteneriat cu Mitropolia Moldovei și 

Bucovinei, Asociația ProVita Iași 

 Participare la activitatea “Noaptea Ideilor. 30 de ani de libertate?” desfășurată la 

Centrul Cultural Francez 

 Activități dedicate sărbătoririi Centenarului Marii Uniri în parteneriat cu Asociația 

YouFest, Asociația Geto-Dacilor Liberi din Moldova 

 Participare la proiecția - dezbatere “Iași - Inima României (1916-1918)” 

 Activități dedicate luptei împotriva SIDA organizate de elevi prin intermediul 

Consiliului Elevilor de la Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară “V. Adamachi” 

Iași 

 Participarea la concursul de limba franceză “Chansons sans frontieres” 

 Participarea la Proiectul European dedicat Centenarului “Destine europene 1914-

1918. Germania, Franța și România” 

 Activitate dedicată Comemorarii Holocaustului (9 octombrie)  

 Participarea la concursul Cupa Liceelor-Deschis la distracție 

 Participarea la Campania Națională de ecologizare în cadrul proiectului “Let”s do it”, 

partener general Kaufland România 

 Participarea la Concursul Național "Mărțișorul- Tradiție și simbol"     

 Activități cu tematica: “De Dragobete iubim românește” 

 Vizită la muzee, Grădina Botanică 

 Decorarea claselor în spiritul sărbătorilor Crăciunului 

 Serbarea dedicată Sărbătorilor de Iarnă 

 Participare în cadrul proiectului ”Mănâncă sănătos” 

 Activităţi dedicate zilei  Culturii Naționale "Mihai Eminescu"  

 Ziua Zâmbetelor  

 Noaptea cercetătorilor 

 Siguranța datelor în mediul on-line în colaborare cu IJP Iași Școala Educației Rutiere 

de Weekend, ateliere de educație rutieră organizate de Asociația pentru Protecție 

Rutieră în parteneriat cu Serviciul Rutier I.P.J Iași, S.M.U.R.D Iași, B.C.U "M. 

Eminescu" Iaşi 
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 Ziua Porților deschise la Curtea de Apel Iași 

 Participarea la concursul interjudețean „Colorează-ți viața” 

 Participarea la concursul „Master Chef Junior” 

 Participarea la concursuri tematice în parteneriat cu ISU Iași, Crucea Roșie 

 Participarea în calitate de ghizi la Concursul Național „Cultură și Civilizație în 

România” 

 

DIFICULTĂŢI, ZONE DEFICITARE, CAPACITATE DE AUTOANALIZĂ 

CONSTANTĂ, MĂSURI 

- unii diriginţi au efectuat puţine activităţi extracurriculare 

    - nerespectarea termenelor de predare de către diriginţi 

- nu toţi profesorii diriginţi au întocmit proiectele extracurriculare lunare 

            - numărul mare de elevi navetişti limitează posibilitatea participării la o parte din  

activităţile educative 

 

Puncte tari 

 întocmirea  planificărilor la “Consiliere şi orientare”, "Activități extrașcolare",  

 "Consilierea părinților"   

 realizarea  activităților  extraşcolare- antrenarea  elevilor în activităţi şi concursuri 

diverse   

 susţinerea lecţilor demonstrative  în cadrul comisiei diriginţilor 

 interesul manifestat de profesorii diriginți pentru activități de tip team- building, 

dezvoltare personală  

 lipsa unor fonduri destinate activităţilor educative generează o serie de costuri 

necesare  

 realizarea activităţilor de prevenire a violenţei şi activităţi antifumat la majoritatea 

claselor  

 aplicarea testelor pentru stilurile de învăţare 

 

CALITATEA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE 

Puncte slabe 

- Nu toţi profesorii diriginţi au întocmit proiectele extracurriculare lunare 

  - Nerespectarea  termenelor de predare a documentelor de către unii colegi 
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Acţiuni de prevenire    

 Educație Rutieră - Școala Educației Rutiere de Weekend, ateliere de educație 

rutieră organizate de Asociația pentru Protecție Rutieră în parteneriat cu Serviciul 

Rutier I.P.J Iași, S.M.U.R.D Iași, B.C.U "M.Eminescu" Iaşi-prof. Stela-Andreea 

Năstase, prof. Alina-Ancuța  Berbeneciuc  

 Educaţie juridică -  Ziua Porților deschise la Curtea de Apel Iași- prof. Roxana 

–Maria Grecu, prof. Năstase Stela-Andreea, prof. Simona-Ionela Vatamanu 

 Educaţie pentru Sănătate - Activităţi de combatere a SIDA, prof.  Maria Capră-

Grigoriu, prof. Corneliu-Valentin  Popa 

 Săptămâna Prevenirii Criminalității - invitați polițiștii Biroului de Analiză și 

Prevenire a Criminalității Iași- activitate în parteneriat cu IJP Iași,  prof. Aignătoaiei 

Păpușa- Irina 

 

Activităţi metodice în comisia diriginţilor  

 Lecţii deschise: Lecţie deschisă- „Managementul conflictului și al emoțiilor”- prof. 

diriginte Cristiana-Elena Călin, clasa a XII-E         

            

Comisia de BURSE 

În  anul şcolar  2018- 2019, la Colegiul Agricol şi de Industrie Alimentară “Vasile 

Adamachi” Iaşi , elevilor şcolii li s-au acordat următoarele categorii de burse  : 
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Nr. 

crt. 

Obiectivul  propus în planul 

managerial  al 

comisiei/catedrei 

Procent de 

realizare al 

obiectivului  

Cauze şi  motive ale 

nerealizării 

obiectivului 

Exemple  de situaţii şi 

persoane care au dus 

sau nu la atingerea 

obiectivului 

Măsuri remediale 

pentru  atingerea obiectivelor 

(termene şi 

responsabilităţi  pentru acestea) 

 1. 

 

 

Monitorizarea şi respectarea 

înregistrării cererilor în 

perioada  legală conform 

graficului stabilit în fiecare 

an şcolar 

  

 

100 % 

Nu sunt cauze sau 

motive de 

nerespectare a 

termenului stabilit 

 Membrii comisiei  

Diriginţii  

 O mai bună colaborare cu 

profesorii diriginţi pentru a 

respecta de ambele părţi, 

termenele –limită. 

2.  Evaluarea dosarelor depuse 100 % Nu e cazul Membrii comisiei 

Respectarea opisului dosarului 

care urmează a fi depus, în 

ordinea stabilită, respectarea 

categoriilor de dosare solicitate, 

îndosarierea corespunzătoare ( cu 

nişă, foile volante cu perforaţii 

pt. îndosariere). 

3. Înregistrarea datelor 100 % Nu e cazul Membrii comisiei 
Respectarea condiţiilor de 

predare a dosarelor de către 
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diriginţi, acurateţea şi ligibilitatea 

înscrisurilor 

4. 

Verificarea bazei de date şi 

confruntarea datelor inscrise 

in format electronic cu cele 

din dosarele elevilor 

consideraţi eligibili 

100 % Nu e cazul Membrii comisiei 

Monitorizarea de către  elevi a 

listelor afişate şi transmiterea 

rapidă a eventualelor  erori 

observate 

5. 

Afişarea listelor n cele 3 

situaţii, momentane, revizuite 

şi finale  

la loc vizibil 

100 % Nu e cazul Membrii comisiei 

Informarea frecventă a elevilor 

privind locul de afişare şi ce 

anume trebuie monitorizat ca 

fiind  eroare in baza de date.  

6. 
Lipsa  eventualelor 

contestaţii 
 100 % Nu au fost solicitări  

Membrii comisiei au 

fost cei care au reuşit să 

nu existe situaţii de 

acest gen. 
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În anul şcolar 2018- 2019, la Colegiul Agricol şi de Industrie Alimentară “Vasile 

Adamachi” elevilor şcolii, li s-au acordat următoarele  categorii de burse: 

 

Nr. 

crt 

Tipul bursei  Numărul 

elevilor 

Semestrul 

I 

Semestrul II     Observaţii 

1 Bursă de merit 12 12 8 33 % rata 

pierdere 

2 Bursă de studiu 7 7 3 57 %  rata 

pierdere  

3 Bursă de boala 2 2 2 -  

4 Bursă de orfan şi 

socială   

16 16 5 68 %  rata 

pierdere  

5. Bursa profesională  127 123 122 Nerelevant  

6. Bursă “Bani de liceu” In 

octombrie, 

102 de elevi 

beneficiari 

101      88 11 % rata 

pierdere  

7. Burse acordate elevilor 

moldoveni 

31 31 31 -  

Rata mare de pierdere a burselor rezultă din condiţiile impuse pentru a putea menţine bursa  

( promovabilitate 100%   semestrial/anual şi media 10 la purtare )   în cazul celor sociale. 

 

Comisia pentru PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN 

MEDIUL ȘCOLAR 

OBIECTIVE STRATEGICE propuse pentru anul şcolar 2018- 2019 

1. Corelarea planului operaţional cu ţintele strategice ale MECS, ISJ Iași şi ale Colegiului 

Agricol și de Industrie Alimentară ”Vasile Adamachi” Iași 

2. Întocmirea documentelor de proiectare a activităţilor concrete din planul operaţional 

privind prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar; 
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3. Monitorizarea aplicării normelor legislative privind securitatea și siguranța elevilor și 

a personalului încadrat în şcoală 

4. Analiza situației din unitățile de învățământ în ceea ce privește starea de disciplină și 

actele de violență 

5.  Asigurarea schimburilor informaţionale între instituțiile implicate în vederea creșterii 

gradului de securitate în școală și a operativității intervențiilor 

6. Monitorizarea dimensionării și asigurării dispozitivelor de pază 

7. Derularea unor proiecte educative destinate elevilor pentru formarea de abilități în 

prevenirea actelor de violenta 

8. Identificarea și monitorizarea elevilor care au comportament delincvent sau pre – 

delincvent 

 

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN LA SFÂRȘITUL ANULUI ŞCOLAR 2018 -2019 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Elaborarea documentelor de proiectare în 

concordanţă cu reglementările în vigoare 

 Identificarea timpurie a elevilor cu 

potenţial violent prin implicarea cadrelor 

didactice, a părinţilor şi a personalului 

şcolii 

 Asigurarea permanentă a unei 

comunicări eficiente între profesori-

elevi-părinti 

 Implicarea profesorilor și a elevilor într-

un număr mare de proiecte educaționale 

privind prevenirea şi combaterea 

violenţei în şcoală 

 Consilierea psihologică a elevilor care 

prezintă forme accentuate de manifestare 

violentă, agresivă, în relaţiile cu colegii 

şi cadrele didactice 

- Interesul scăzut al părinţilor pentru 

activităţile propuse 

- Lipsa de interes/motivaţie a elevilor 

pentru activităţile propuse 

- Aplicarea parţială a instrumentelor 

specifice în funcţie de solicitări 

- Reticenţa elevilor şi părinţilor de a 

participa la consiliere de grup sau 

individual. 
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 Monitorizarea şi evaluarea activităţii 

comisiei în concordanţă cu specificul 

unităţii de învăţământ 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINȚĂRI 

- Necesitatea întăririi relaţiei şcoală – 

familie 

- Desfăşurarea la orele de consiliere şi 

orientare a mai multor activităţi din 

cadrul proiectelor pe teme anti-violenţă 

- Posibilitatea afirmării elevilor în cadrul 

unor activități privind prevenirea şi 

combaterea violeţei în şcoală 

- Capacitatea cadrelor didactice de a 

manageria diverse situații conflictuale 

- Apariţia unor cazuri de acte de violenţă; 

- Dificultăţi în relaţia şcoală – familie 

- Interesul scăzut a elevilor şi părinţilor de 

a participa la consiliere de grup sau 

individuală  

- Timpul relativ redus alocat de către 

fiecare diriginte activităţilor de prevenire 

şi combatere a violenţei în şcoală. 

 

 

DEMERSURI MANAGERIALE REALIZATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2018 -2019 

Puncte tari 

 Întocmirea Planul operaţional privind prevenirea şi combaterea violenţei în mediul 

şcolar 

 Organizarea ședințelor de lucru ale Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei 

în mediul şcolar 

 Evaluarea stării de disciplină și raportarea la ISJ a cazurilor de indisciplină 

 Monitorizarea aplicării normelor legislative privind securitatea și siguranța elevilor și 

a personalului încadrat în şcoală 

 Asigurarea schimburilor informaţionale între instituțiile implicate în vederea creșterii 

gradului de securitate în școală și a operativității intervențiilor 

 Prelucrarea în instituţie a normelor legislative privind securitatea și siguranța elevilor 

și a personalului încadrat în şcoală 

 Solicitarea prezenței unui polițist la lectoratele cu părinții pe tema reducerii gradului de 

risc infracțional în şcoală.                
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Puncte slabe 

 Lipsa de intrumente specifice pentru identificarea elevilor care au comportament pre – 

delincvent 

 Reticenţa colegilor diriginţi în solicitarea de sprijin din partea Comisiei pentru 

realizarea de activităţi privind prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală 

 Nerespectarea unor termene în realizarea activităţilor propuse.  

 

 

 MĂSURI DE REMEDIERE 

 Necesitatea aplicării chestionarelor de identificare a fenomenelor de violenţă la un 

număr mai mare de elevi; Dezvoltarea unei mai bune relaţii de comunicare între 

Comisie şi colegii diriginţi; 

 Monitorizarea eficientă a activităţilor propuse. 

REUȘITE ALE ACTULUI MANAGERIAL 

 Discutarea în cadrul consiliilor profesorale a rapoartelor realizate de Comisia Județeană 

de Prevenire a violenței în școală și ISJ Iași în scopul cunoașterii situației reale cu 

privire la actele de violență comise în zona unității școlare - Dir. Prof. Beatrice Carmen 

Zelinschi 

 Existența rapoartelor și a planurilor operaționale conforme cu noile prevederi în vigoare 

- Dir. Prof. Beatrice-Carmen Zelinschi 

 Evaluarea stării de disciplină și raportarea la ISJ a cazurilor de indisciplină - Dir. Prof. 

Beatrice Carmen Zelinschi 

 Identificarea unor soluții eficiente de organizare a controlului accesului în unitatea de 

învățământ - Dir. Prof. Beatrice-Carmen Zelinschi 

 Realizarea  activităților  conform planificării 

 Organizarea ședințelor de lucru ale Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei 

în mediul şcolar pentru prevenirea și reducerea violenței în mediul școlar  

 Monitorizarea actelor de violență și raportarea semestrială la ISJ 

 Identificarea și consilierea elevilor care sunt predispuși la comiterea de infracțiuni sau 

la victimizare 



 

114 
 

 Atragerea și implicarea elevilor, familiei în vederea dezvoltării unor proiecte educative 

în parteneriat, destinate elevilor. 

 

ACCENTE ALE ACTIVITĂȚII  EDUCAȚIONALE 

Puncte tari 

 „Metode de rezolvare a conflictelor” - Prof. Popescu Luminiţa, Prof. Creţu Cătălin 

Gabriel  

 Întâlnire cu reprezentanții IPJ – ”Violența domestică” – prof. Aignătoaiei Păpușa-Irina, 

prof. diriginţi 

 “Stop Bullying!”- activitate de consiliere - prof. diriginţi, Prof. Creţu Cătălin Gabriel 

 Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor, 

susținută de Ministerul Educației Naționale - prof. diriginţi 

  „Colţul fără violenţă” - mesaj împotriva comportamentului violent - prof. diriginţi 

 Programul de reducere a fenomenul violenței în școală – Săptămâna “Împreună 

împotriva violenţei” - proiect parteneriet CJRAE Iași – prof. consilier educativ, prof. 

diriginţi, prof. Creţu Cătălin Gabriel  

 „Prevenirea şi combaterea violenţei în familie şi şcoală" - prezentarea unor situaţii 

conflictuale din familie şi a soluţiilor de rezolvare a acestora - prof. diriginţi 

 “Ziua gestului frumos” -  ”Festivalul Nonviolenţei”, ediția 2019 - prof. diriginţi 

 „Școala pentru valori autentice”, an școlar 2018-2019 - prof. diriginţi 

 ”Să exmatriculăm violența din școală!” - activități în cadrul Săptămânii “Şcoala altfel” 

- prof. diriginţi 

Puncte slabe 

 Numărul mare de elevi navetiști îngreunează posibilitatea participării la o parte din 

activitățile educative  

 Lipsa unor fonduri destinate activității educative generează o serie de costuri necesare 

desfășurării acesteia ce trebuie suplinite de școală, de profesorii implicați și de către 

elevi. 

MĂSURI DE REMEDIERE 

 Asigurarea unor fonduri în vederea sprijinirii activității educative 

 Motivarea elevilor şi părinţilor pentru a participa la activităţile propuse. 



 

115 
 

Comisia pentru ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ 

OBIECTIVE STRATEGICE propuse pentru anul școlar 2018- 2019 

1. Corelarea planului operaţional cu ţintele strategice ale MECS, ISJ Iași şi ale Colegiului 

Agricol și de Industrie Alimentară ”Vasile Adamachi” Iași 

2. Întocmirea documentelor de proiectare a activităţilor concrete din planul operaţional 

privind orientarea şcolară şi profesională a elevilor colegiului 

3. Consilierea elevilor de clasa a XII-a în vederea formulării unei decizii privind cariera 

şi studiile academice 

4. Sprijinirea inserţiei socio-profesională a tinerilor absolvenţi ai sistemului de 

învăţământ 

5. Creşterea capacităţii de adaptare şi integrare socio-şcolară 

6. Întărirea relaţiei şcoală - familie, creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice şi 

a părinţilor în activitatea şcolară  

7. Stimularea motivaţiei învăţării prin atragerea în activităţi (extra)şcolare a elevilor ce 

provin din familii dezorganizate şi cu posibilităţi materiale reduse. 

 

DIAGNOZA MEDIULUI INTERN LA SFÂRȘITUL ANULUI ŞCOLAR 2018 -2019 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Elaborarea documentelor de proiectare 

în concordanţă cu reglementările în 

vigoare 

- Asigurarea permanentă a unei 

comunicări eficiente între profesori-

elevi-părinți 

 Implicarea profesorilor și a elevilor într-

un număr mare de proiecte educaționale 

privind OSP 

 Implementarea proiectului ROSE 

 Consilierea elevilor privind OSP 

- Interesul scăzut al părinţilor 

pentru activităţile propuse 

- Lipsa de interes/motivaţie a 

elevilor pentru activităţile propuse 

- Reticenţa elevilor şi părinţilor de a 

participa la consiliere de grup sau 

individual. 
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 Monitorizarea şi evaluarea activităţii 

comisiei în concordanţă cu specificul 

unităţii de învăţământ. 

OPORTUNITĂŢI AMENINȚĂRI 

- Necesitatea întăririi relaţiei şcoală – 

familie 

- Desfăşurarea la orele de consiliere şi 

orientare a mai multor activităţi din 

cadrul proiectelor pe teme privind OSP 

- Folosirea cunoştinţelor dobândite la 

şcoală pentru o mai rapidă integrare pe 

piaţa muncii. 

- Dificultăţi în relaţia şcoală – familie 

- Interesul scăzut a elevilor şi părinţilor de 

a participa la consiliere de grup sau 

individual 

- Timpul relativ redus alocat de către 

fiecare diriginte activităţilor OSP. 

 

 

DEMERSURI MANAGERIALE REALIZATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2018 -2019 

Puncte tari 

 Întocmirea Planul operaţional privind OSP 

 Organizarea ședințelor de lucru ale Comisiei OSP 

 Crearea mapei OSP (informaţii privind examene naționale, profiluri ocupaţionale, piaţa 

muncii) 

 Monitorizarea aplicării normelor legislative privind OSP 

 Acţiuni de informare având ca scop principal pregătirea pentru examenele naţionale şi 

posibilitatea continuării studiilor 

 Încheierea de parteneriate cu agenţii economici 

 Activităţi de consiliere (individuală, de grup, colectivă) a elevilor, părinţilor, 

profesorilor 

 Optimizarea comunicării şcoală – familie. 

Puncte slabe 

 Promovare în rândul elevilor a importanţei OSP 

 Nerespectarea unor termene în realizarea activităţilor propuse.  
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MĂSURI DE REMEDIERE 

 Necesitatea promovării în rândul elevilor a importanţei consilierii în orientarea şcolară 

şi profesională (la orele de dirigenţie, orele de consiliere, etc) 

 Monitorizarea eficientă a activităţilor propuse. 

REUȘITE ALE ACTULUI MANAGERIAL 

 Existența rapoartelor și a planurilor operaționale conforme cu noile prevederi în vigoare 

 Realizarea unor baze de date nominale cu elevii aflaţi în risc de abandon şcolar/cu 

părinţi plecaţi în străinătate 

 Realizarea  activităților  conform planificării 

 Organizarea ședințelor de lucru ale Comisiei pentru OSP 

 Consilierea elevilor pe teme OSP 

 Încheierea de parteneriate cu agenţii economici 

 Informarea şi pregătirea pentru examenele naţionale 

 Atragerea și implicarea elevilor, familiei în vederea dezvoltării unor proiecte educative 

în parteneriat, destinate elevilor. 

ACCENTE ALE ACTIVITĂȚII  EDUCAȚIONALE 

Puncte tari 

 Întocmirea mapei OSP - Dir. Prof. Beatrice-Carmen Zelinschi, Prof. Crețu Cătălin 

Gabriel 

 Ore de dirigenţie, având ca scop principal pregătirea pentru examenele naţionale şi 

posibilitatea continuării studiilor - profesorii diriginţi, Prof. Crețu Cătălin-Gabriel 

 Consilierea părinţilor cu scopul întăririi relaţiei şcoală - familie, creşterea gradului de 

implicare a cadrelor didactice şi a părinţilor în activitatea școlară “Rolul părinţilor în 

alegerea meseriei” - Prof. Crețu Cătălin-Gabriel, profesorii diriginţi clase terminale 

 Consilierea psihologică, individuală şi de grup, pe teme OSP - Prof. Crețu Cătălin-

Gabriel 

  “Prezentarea la interviul pentru angajare” - Prof. Crețu Cătălin -Gabriel 

 “Student pentru o zi” – USAMV “Ion Ionescu de la Brad” Iași - Dir. Prof. Beatrice -

Carmen Zelinschi, profesorii diriginţi 

 Conferinţele practice pentru tineri - Bookland Evolution - prof. Maria Carp 

 Implementarea proiectului ROSE- profesorii responsabili 
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 “Succesul profesional” – proiect educaţional dedicat educaţiei pentru orientare şcolară 

- Prof. Crețu Cătălin-Gabriel. 

Puncte slabe 

 Rezultatele obţinute la examenele naţionale 

 Folosirea cunoştinţelor dobândite la şcoală pentru o mai rapidă integrare pe piaţa 

muncii. 

MĂSURI DE REMEDIERE 

 Antrenarea cadrelor didactice în pregătirea elevilor pentru examenele naționale 

 Motivarea elevilor şi părinţilor pentru a participa la activităţile propuse. 
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Comisia S.N.A.C. 

2018– 2019 

Nr. 

Crt. 

 

Obiectivul 

propus în planul 

managerial al 

comisiei/catedrei 

Procent de 

realizare a 

obiectivului 

Cauze şi 

motive ale 

nerealizării 

obiectivului 

Acțiune/ 

participanți/ 

beneficiari 

Măsuri 

remediale pentru 

atingerea 

obiectivelor 

(termene şi 

responsabilităţi 

pentru acestea) 

1. Educarea 

bunului cetăţean 

prin acțiuni de 

caritate 

100 %  Pașii 

Pelerinilor 

-activităţi de 

de strângere de 

fonduri în 

scopul 

alcătuirii de  

pacheţele 

pentru pelerinii 

veniţi la 

Sărbătorile 

Iaşului 

- prof. Dan 

Chihaia, prof. 

Andreea Stela 

Năstase, prof. 

Carmen Filoti, 

alături de 

diriginţi, voluntari 

2. 

 

 

 

 

Educarea 

spiritului 

caritabil prin 

donare de fructe 

și legume 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 % 

Grupul țintă 

nu a răspuns 

în totalitate 

invitației de 

a participa 

“Săptămâna 

legumelor și 

fructelor 

donate” : 

clasele IX A, 

IX B, IX C, IX 

E, IX F, X A, 

X B, XI C, 

-Implicarea mai 

activă a 

voluntarilor în 

atragerea de 

fonduri şi în 

acţiuni caritabile  

Acțiunea a fost 

coordonată de 

prof. Dan 
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XIA, XII A, 

XII E : 

Activități de 

donare de 

legume și 

fructe copiilor 

cu deficiențe 

de la Casa 

Speranței Iași 

Chihaia, prof. 

Luminița Popescu 

şi prof. Rodica 

Onea, alături de 

diriginţii claselor 

IX-XII 

3 Prevenirea 

consumului de 

substanţe 

psihotrope 

 

 

 

 

100 % 

 Ateliere de 

lucru cu 

tematică 

antitutun, 

antidrog, 

antialcool -

Implicarea 

voluntarilor în 

acțiuni 

coordonate de 

Agenţia 

Naţională 

Antidrog “Și 

alcoolul este 

un drog” 

Informarea şi 

pregătirea  

consilierilor 

privind 

problematica 

dependenţei: 

prof. Dan 

 

 

 

- diriginţii 

claselelor 

IX –XII 
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Chihaia, prof. 

Andreea Stela 

Năstase, prof. 

Carmen Filoti 

4 

 

 

Valorizarea  

interrelaţionării 

şi comunicării în 

cadrul 

acţiunilor 

comune 

 

 

90 % 

 

 

-Implicarea 

parțială  a 

părinţilor în 

parteneriatul 

cu şcoala 

„Bucurii  

pentru voi 

copii” Donarea 

de 

îmbrăcăminte, 

rechizite, 

jucării, jocuri, 

cărţi pentru 

copiii din 

grădiniţă şi 

copiii 

defavorizaţi 

din Centrul de 

plasament 

 

- elevi ai claselor 

coordonaţi de 

diriginţi 

 

 

5. 

Promovarea 

mişcării de 

voluntariat 

interactiv 

 

 

100 % 

 “De la suflet,   

la suflet” 

Donarea de 

îmbrăcăminte, 

încălţăminte, 

rechizite,  

jucării, copiilor 

defavorizaţi 

din cartier 

Familiile 

defavorizate 

din parohia 

bisericii 

-Elevii claselor a 

IX-XII, împreună 

cu diriginţii şi 

părinţi ai elevilor 

acestor clase 
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 -Biserica “Sf. 

Toma” Iași 

6 Cunoaşterea şi 

protejarea  

mediului 

 

 

 

100 % 

 “Libertate 

pentru 

natură” 

Ecologizarea 

spaţiului verde, 

realizarea  unui 

mediu ecologic 

care să 

contribuie la 

formarea 

deprinderilor 

de viaţă 

sănătoasă 

ştiind că 

sănătatea 

omului depinde 

de sănătatea 

mediului. 

Plantarea de 

flori  în curtea 

școlii văruirea 

copacilor din 

curtea școlii 

-Elevii tuturor 

claselor , 

coordonaţi de 

diriginţi, 

pedagogul 

căminului, d-na 

Toma Silvia, 

bibliotecar Rădiţa 

Antoanela Zbanţ, 

Filoti Carmen, 

Oana Țurcanu, 

Andreea Stela 

Năstase  

 

 

  

 

 „Mici, dar cu 

inimă mare” 

- prof. Dan 

Chihaia, prof. 
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7 Educaţia 

spiritului 

umanitar 

100 % Donarea de 

alimente 

îmbrăcăminte, 

încălţăminte  

bătrânilor din  

Căminul 

pentru bătrâni 

“Sf. 

Parascheva” 

Iași 

 

Andreea Stela 

Năstase, elevii, 

părinţii şi 

diriginţii tuturor 

claselor 
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Comisia pentru PREVENIREA ȘI REDUCEREA ABSENTEISMULUI ȘI 

ABANDONULUI  ȘCOLAR 

OBIECTIVE STRATEGICE propuse pentru anul școlar 2018- 2019 

1. Corelarea planului operaţional cu ţintele strategice ale MECS, ISJ Iași şi ale Colegiului 

Agricol și de Industrie Alimentară ”Vasile Adamachi” Iași 

2. Întocmirea documentelor de proiectare a activităţilor concrete din planul operaţional 

privind prevenirea şi reducerea absenteismului şi abandonului şcolar în rândul elevilor 

colegiului  

3. Crearea unei baze de date pentru o evidenţă concretă a numărului elevilor care 

absentează nemotivat 

4. Determinarea cauzelor abandonului şcolar, cu prioritate în învăţământul obligatoriu; 

5. Reducerea comportamentelor de risc şi atitudinilor negative la elevi şi formarea unor 

comportamente apropiate de cele obişnuite 

6. Creşterea capacităţii de adaptare şi integrare socio-şcolară 

7. Întărirea relaţiei şcoală - familie, creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice şi 

a părinţilor în activitatea şcolară 

8. Stimularea motivaţiei învăţării prin atragerea în activităţi (extra)şcolare a elevilor ce 

provin din familii dezorganizate şi cu posibilităţi materiale reduse. 

 

DIAGNOZA MEDIULUI  INTERN LA SFÂRȘITUL ANULUI ŞCOLAR 2018 -2019 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Elaborarea documentelor de proiectare în 

concordanţă cu reglementările în vigoare 

- Identificarea timpurie a elevilor cu risc 

de abandon prin implicarea cadrelor 

didactice şi a părinţilor 

- Asigurarea permanentă a unei 

comunicări eficiente între profesori-

elevi-părinți 

 Implementarea proiectului ROSE 

- Interesul scăzut al părinţilor 

pentru activităţile propuse 

- Lipsa de interes/motivaţie a 

elevilor pentru activităţile propuse 

- Reticenţa elevilor şi părinţilor de a 

participa la consiliere de grup sau 

individual. 
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 Consilierea psihologică a elevilor care 

risc de abandon 

 Monitorizarea şi evaluarea activităţii 

comisiei în concordanţă cu specificul 

unităţii de învăţământ 

OPORTUNITĂŢI AMENINȚĂRI 

- Necesitatea întăririi relaţiei şcoală – 

familie 

- Desfăşurarea la orele de consiliere şi 

orientare a mai multor activităţi din 

cadrul proiectelor pe teme privind 

prevenirea şi reducerea absenteismului şi 

abandonului şcolar 

- Întărirea sentimentului de apartenenţă la 

grupul şcolar 

- Capacitatea cadrelor didactice de a 

gestiona diverse situații specifice. 

- Apariţia unor cazuri de absenteism şi 

abandon şcolar 

- Dificultăţi în relaţia şcoală – familie 

- Interesul scăzut a elevilor şi părinţilor de 

a participa la consiliere de grup sau 

individual 

- Timpul relativ redus alocat de către 

fiecare diriginte activităţilor de prevenire 

şi combatere a abandonului în şcoală. 

 

 

DEMERSURI MANAGERIALE REALIZATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2018 -2019 

Puncte tari 

 Întocmirea Planului operaţional privind prevenirea şi reducerea absenteismului şi 

abandonului şcolar 

 Organizarea ședințelor de lucru ale Comisiei pentru prevenirea şi reducerea 

absenteismului şi abandonului şcolar 

 Crearea unei baze de date pentru o evidenţă concretă a numărului elevilor care 

absentează nemotivat GoogleDocs 

 Evaluarea situaţiilor de risc și raportarea la ISJ 

 Monitorizarea aplicării normelor legislative privind absenteismul şi abandonul şcolar; 

 Asigurarea schimburilor informaţionale între instituțiile implicate în vederea creșterii 

gradului de prevenţie şi reducere a absenteismului şi abandonului şcolar 
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 Prelucrarea în instituţie a normelor legislative privind prevenirea şi reducerea 

absenteismului şi abandonului şcolar 

 Optimizarea comunicării şcoală – familie.           

Puncte slabe 

 Lipsa de intrumente specifice pentru identificarea elevilor cu risc de abandon 

 Nerespectarea unor termene în realizarea activităţilor propuse.  

 

 MĂSURI DE REMEDIERE 

 Necesitatea aplicării chestionarelor de identificare elevilor cu risc de abandon 

 Monitorizarea eficientă a activităţilor propuse. 

 

REUȘITE ALE ACTULUI MANAGERIAL 

 Existența rapoartelor și a planurilor operaționale conforme cu noile prevederi în vigoare 

 Realizarea unor baze de date nominale cu elevii aflaţi în risc de abandon şcolar/cu 

părinţi plecaţi în străinătate 

 Reducerea comportamentelor de risc şi atitudinilor negative la elevi şi formarea unor 

comportamente apropiate de cele obişnuite, normale 

 Monitorizarea situaţiilor de absenteism şi abandon și raportarea lunară la ISJ 

 Realizarea  activităților  conform planificării 

 Organizarea ședințelor de lucru ale Comisiei pentru prevenirea şi reducerea 

absenteismului şi abandonului şcolar 

  Identificarea și consilierea elevilor care sunt predispuși la absenteism şi abandon 

şcolar; 

 Atragerea și implicarea elevilor, familiei în vederea dezvoltării unor proiecte educative 

în parteneriat, destinate elevilor. 

 

ACCENTE ALE ACTIVITĂȚII  EDUCAȚIONALE 

Puncte tari 

 Întocmirea bazei de date cu elevii care înregistrează lunar absenţe nemotivate – 

GoogleDocs - Profesorii diriginţi, ing. de sistem 
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 Întocmirea bazei de date privind situaţiile de risc (abandon şcolar/cu părinţi plecaţi în 

străinătate) - Dir. Prof. Beatrice-Carmen Zelinschi, Prof. Crețu Cătălin-Gabriel, 

diriginţi; 

 Implicarea elevilor cu probleme în diverse activităţi derulate în cadrul unităţii de 

învăţământ (concursuri, festivaluri, expoziţii, concerte) - Profesorii diriginţi, 

responsabili proiecte 

 Bun venit! - proiect de consiliere colectivă privind adaptarea şcolară a elevilor din clasa 

a IX-a - Prof. Crețu Cătălin-Gabriel, diriginţi 

 Consilierea părinţilor cu scopul întăririi relaţiei şcoală - familie, creşterea gradului de 

implicare a cadrelor didactice şi a părinţilor în activitatea școlară- Prof. Crețu Cătălin-

Gabriel, diriginţi 

 Consilierea psihologică, individuală şi de grup, a elevilor cu risc de abandon şcolar; 

 Implementarea proiectului ROSE 

 Activitatea Educatie juridică - Prof. Crețu Cătălin Gabriel, prof. Năstase Andreea-Stela 

 Concursul “Cântec, joc şi voie bună”; Concursul ”Colorează-ți viața” Aignătoaiei 

Păpușa-Irina, Crețu Cătălin-Gabriel. 

 

Puncte slabe 

 Completarea deficitară şi utilizarea reduse a bazei de date cu elevii care înregistrează 

lunar absenţe nemotivate – GoogleDocs  

 Lipsa unor fonduri destinate activității educative generează o serie de costuri necesare 

desfășurării acesteia ce trebuie suplinite de școală, de profesorii implicați și de către 

elevi. 

MĂSURI DE REMEDIERE 

 Dezvoltarea abilităţilor pentru învăţare şi optimizarea motivaţiei şcolare a elevilor 

aflaţi în risc de abandon şcolar 

 Monitorizarea permanentă a situaţiilor de risc. 

10. Comisia de ÎNTOCMIREA ORARULUI 

În anul școlar 2018-2019, orarul a fost realizat imediat ce au fost făcute încadrările 

cadrelor didactice.  

În realizarea orarului se ține cont de următoarele aspecte: 
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 orarul se realizară în favoarea elevului 

 de graficul de practică (de la patiserie respectiv de la atelierele de 

mecanică) 

 de cadrele didactice care își desfășoară activitatea în mai multe școli 

 de distribuția orelor  la disciplinele de bacalaureat la clasele a XII-a  

 se încearcă o varianta în care cât mai multe cadre didactice să aibă un 

număr minim de ferestre  

În anul școlar 2018-2019,   au fost 2 situații care să determine schimbarea orarului, prof de 

limba engleză (Cojocaru Otilia) care a intrat în prenatal și finalizarea cursurilor clasei a XII-a. 

Comisia  de  SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ ȘI SITUAȚII DE 

URGENȚĂ 

OBIECTIVE STRATEGICE realizate pentru anul şcolar 2018 - 2019 

 Creşterea calităţii educaţiei pe linie de S.S.M. 

 Monitorizarea procesului  de instruire a elevilor şi personalului angajat 

 Formarea deprinderilor la elevi prin aplicarea unui sistem de evaluare eficient vizându-

se obținerea motivației și interesului pentru S.S.M. 

 Gestionarea în condiţii optime a simulărilor și a incidentelor specifice 

 Asigurarea accesului tuturor elevilor la instructaj prin  eliminarea discriminării 

 Susținerea elevilor capabili de performanță pentru participarea la concursuri școlare 

specifice la nivel local, județean și național 

 Colaborarea școlii cu I.T.M. si I.S.U. ca principali furnizori  de informaţii  

 Realizarea unei depline concordanțe între interesele elevilor și cele ale şcolii 

 Dezvoltarea și implementarea unor proiecte educaționale viabile în acord cu nevoile  și 

interesele elevilor  

 Sprijinirea cadrelor didactice pentru accesarea cursurilor de formare SSM 

 

 

 

 

 



 

129 
 

DIAGNOZA MEDIULUI INTERNĂ SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR 2018 - 2019: 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Efectuarea instructajului la timp atât a 

elevilor cât şi salariaților 

 Asigurarea permanentă a unei comunicări 

eficiente între profesori-elevi-comisie 

 Colaborare foarte bună între membrii 

comisiei 

 Elaborarea documentelor de proiectare în 

concordanţă cu reglementările în vigoar 

 Metodele de monitorizare şi evaluare a 

activităţii compartimentului sunt în 

concordanţă cu specificul unităţii de 

învăţământ 

 Buna colaborare a membrilor comisiei cu 

echipa managerială a şcolii 

 Folosirea predominantă a 

strategiilor de tip informativ 

în defavoarea celor moderne 

 Rutina în desfăşurarea  procesului 

instructiv - educativ 

 Insuficienta implicare a familiei în 

stimularea progresului elevului pe 

drumul învăţării normelor de SSM 

 În urma controlului, din luna august, din 

partea Inspectoratului Teritorial de 

Muncă Iaşi s-au impus 4 măsuri 

 În urma controlului, din luna noiembrie, 

din partea Inspectoratului  Situațiilor de 

Urgență “ Mihail Grigore Sturza” Iași s-

a impus o măsură tehnică 

OPORTUNITĂŢI AMENINȚĂRI 

 Atragerea unui număr cât mai mare de 

elevi la concursurile şcolare specifice 

 Datorită exuberanţei vârstei unii 

elevii sunt neglijenţi în respectarea  

normelor 

 Numărul mare de elevi navetişti 

care învaţă în şcoala noastră creşte 

gradul de risc pe traseul de deplasare 

 

DEMERSURI MANAGERIALE REALIZATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

Puncte tari 

 S-a realizat Raportul pentru anul şcolar 2018- 2019 al comisiilor 

 S-a stabilit strategia, acţiunilor şi logisticii pentru anul şcolar curent prin dezbateri în 

comisie care a avut ca obiectiv final: 

                  - elaborarea Planului Operațional- resp. prof. George Sorin Turer 
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Puncte slabe 

 Unele întârzieri în predarea fişelor de către colegi  

 MĂSURI DE REMEDIERE 

 O perioadă mai mare pentru întocmirea documentelor comisiei 

 O mai bună comunicare între membrii comisiei 

REUŞITE ALE ACTULUI MANAGERIAL 

 Cunoaşterea de către toţi membrii, a sarcinilor comisiei prin faptul că Planul 

Operaţional a fost făcut cunoscut colegilor - resp. George Sorin  Turer 

 Prezenţa bună a profesorilor la şedinţele comisiei 

 Colaborarea cu Inspectoratul Situațiilor de Urgență “ Mihail Grigore Sturza” Iași în 

realizarea pentru al cincilea an consecutiv a unui exercițiu de evacuare pe timp de 

noapte în caz de incendiu având scop evaluarea capacității de apărare  împotriva  

incendiilor 

 Evaluarea în cabinetul medical al şcolii a tuturor salariaţilor de către medicul de 

Medicina Muncii 

 Evaluarea psihologică a tuturor salariaţilor în cadrul şcolii 

ACCENTE ALE ACTIVITATII EDUCAŢIONALE 

Puncte tari 

 Domnii profesori care au dorit să efectueze vizite, concursuri şi participări la spectacole 

au fost sprijiniţi în instruirea elevilor de exemplu : cu ocazia zilei dedicate „ Sărbătorilor 

Iaşului”, „Ziua educaţiei”  

 Profesorii şcolii au organizat excursii în afara şcolii de o zi sau 3, pentru care au fost 

sprijiniţi în instruirea elevilor pe linie de SSM 

 În lunile martie-aprilie, în cadrul proiectelor Erasmus KA1, 46 de elevi împreună cu 8 

profesori şi-au desfăşurat stagiul de pregătire practică, de 3 săptămâni, în Portugalia, 

Cipru şi Spania prilej pentru care s-au elaborat măsuri speciale de SSM  

 De asemenea au fost elaborate norme pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a 

cursului  festiv  desfăşurat în Aula Magna „Haralamb Vasiliu” a  Universității de Științe 

Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, precum şi a banchetului 

absolvenţilor claselor a XII-a desfăşurat în Sala Verdi din Complexul Palas în zilele 24 

şi 25 mai 2019. 
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 Elevilor participanţi la Olimpiada  Naţioanală, ce s-au deplasat în oraşele Cluj şi Bacău, 

adică Cazacu Ion, Sabina Elena Colotin, Petronela Macovei şi Botea Roxana Alexandra 

li s-a acordat o atenţie deosebită în ceea ce priveşte instruirea SSM. 

 Realizarea de exerciţii de evacuare în caz de incendiu sau cutremur pe datele de 13 

septembrie, 12 decembrie şi 20 iunie pe timp de noapte 

Puncte slabe 

 Numărul mare al elevilor de clasa a IX-a neobişnuiţi încă cu măsurile SSM din şcoală 

au făcut să apară mai multe incidente. 

Comisia  de FORMARE CONTINUĂ  

În anul școlar 2018-2019 la Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară ”Vasile  

Adamachi” s-a înscris un cadru didactic la examenul de obținere a gradului didactic II (Năstase 

Andreea-Stela ), un cadru didactic pentru obținerea gradului I și un cadru didactic pentru 

examenul de obținere a definitivatului în învățământ. 

În primul semestru toate cadrele didactice au participat la cercurile metodice specifice 

disciplinei predate unde au susținut lecții deschise și au prezentat referate. 

În luna noiembrie cadrele didactice de la contabilitate, industrie alimentară și alimentație 

publică ( Stoleru Carmen-Maria, Roșca Dan - Claudiu, Roșca Oana-Elena, Patrolea Costinela, 

Onea Rodica, Mihaela Dulhai, Corduneanu Ramona, Ciobanu Virginia, Rotaru Petronela) au 

susținut cercul metodic cu numele ” 2 mâini dibace”, prin susținerea de lecție demonstrative, 

prezentare de referate și prezentarea proiectului KA1. 

În luna decembrie 2018, 16 de cadre didactice au participat la cursul de perfecționare 

”Învățare integrată - Pregătiți pentru viață, Adolescență și autocunoaștere. Aplicații practice 

pentru dirigenție și disciplinele opționale” susținut de  Asociația Life-Learning Education. 

Comisia de PLANIFICAREA PROFESORULUI DE SERVICIU 

Planificarea profesorului de serviciu pentru anul școlar 2018- 2019 a fost făcută conform 

normelor, ţinând cont de legislaţia în vigoare,  atât în semestrul I, cât și în semestrul al II-lea, 

și anume: 

1. Conform art.41  din R.O.F.U.I.P. 2016, toate cadrele didactice au obligația de a 

efectua serviciul pe școală. 
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2. Programarea pentru efectuarea serviciului pe şcoală  a cadrelor didactice se va 

face, conform R.O.I., în zilele libere sau când situația nu o permite, în zilele cu cele mai 

puține activități didactice 

3. În cadrul Colegiului Agricol şi de Industrie Alimentară “V. Adamachi” serviciul 

pe şcoală se desfăşoară în intervalul orar 7 – 16 

Astfel, ținând cont de cele precizate anterior, în anul școlar 2018- 2019, cadrele didactice 

au fost împărţite în două categorii:  

I – cadre didactice cu o zi liberă pe săptămână 

II – cadre didactice cu cele mai puține ore într-o zi din săptămână 

Serviciul pe școală s-a efectuat  numai într-un schimb, numărul de zile fiind proporţional 

cu numărul de ore din normă, fiecare profesor realizând serviciul pe școală, în medie de 2,5 

ori, astfel încât numărul de ore să fie corespunzător numărului de ore prevăzut în fișa de 

atribuții a fiecărui profesor.  

La începutul anului şcolar au fost revizuite  atribuţiile profesorului de serviciu, care au 

fost afişate, în cancelarie, alături de planificarea profesorului de serviciu. 

Planificarea a fost modificată, atunci când a fost cazul, pentru a preveni situaţiile 

excepţionale apărute pe parcurs, ținând cont de perioadele de instruire practică, atunci când 

profesorul fiind la agentul economic ca îndrumător de practică, nu ar fi putut realiza serviciul 

în școală. 

 

Puncte tari 

1. Colaborarea cu profesorul din comisia de realizare a orarului  

2. Colaborarea cu profesorul inginer care realizează planificarea instruirii practicii 

comasate 

3. Experiența în realizarea planificării profesorului de serviciu 

 

Puncte slabe 

 Planificarea profesorului de serviciu depinde de planificarea orarului, care poate suferi 

modificări pe parcursul anului școlar din diverse motive 

Conform planului operațional activitatea se poate evalua astfel: 
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Nr 

Crt 

 

Obiectivul propus în planul 

managerial  al comisiei 

Procent de 

realizare al 

obiectivului 

Cauze 

si  motive 

ale nerealizarii 

obiectivului 

Măsuri remediale 

pentru  atingerea 

obiectivelor 

 

1 Numirea responsabilului şi 

constituirea comisiei 
100 % 

  

2 Realizarea orarului 

80 % 

Orarul a suferit 

dese modificări 

Avansarea termenului de 

realizare cu cel puțin o 

săptămână 

3 Planificarea profesorului de 

serviciu până la sfârșitul 

săptămânii a 2-a  de școală 
100 % 

 Stabilirea datelor de către 

profesorul responsabil 

conduce la eficientizarea 

activității de planificare 

4 Monitorizarea planificării 100 %   

 

Comisia CĂMIN ȘI CANTINĂ 

 La începutul anului şcolar 2018-2019 au fost cazaţi 232 elevi, dintre aceştia plecând în 

cursul anului un număr de 30 elevi.  

Cazarea s- a făcut pe baza unui contract de închiriere, semnat de elev și părinte 

OBIECTIVE STRATEGICE propuse pentru anul şcolar 2018- 2019: 

 Informarea elevilor cu privire la obligaţiile avute 

 Înfrumuseţarea palierelor 

 Informarea elevilor asupra unor fenomene fizice 

 Participarea la activităţile Ziua Educaţiei 

 Înfrumuseţarea camerelor şi igienizarea acestora 

 Participarea la activităţi cultural- artistice  

 Participarea la activităţi de voluntariat 

 Crearea unui mediu recreativ  şi îmbogăţirea cunoştinţelor 

 Realizarea unor activităţi instructiv- educative cu ocazia unor evenimente 

 Realizarea unui meniu variat 
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DIAGNOZA MEDIULUI INTERN  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Asigurarea permanentă a unei comunicări 

eficiente între diriginţi- pedagogi -elevi-părinţi 

 Colaborare foarte bună între pedagogi şi elevi 

 Elaborarea documentelor de proiectare în 

concordanţă cu reglementările în vigoare 

 Implicarea pedagogilor în activităţi 

extracurriculare 

 Buna colaborare a pedagogilor cu echipa 

managerială a şcolii 

 Informarea elevilor cu privire la norme SSM şi 

de circulaţie 

 Insuficienta implicare a familiei 

în stimularea progresului 

elevului  

 

 

OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI 

 Dorinţa de implicare în activităţi 

 Dorinţa de afirmare în cadrul concursurilor; 

 Implementarea strategiilor privind asigurarea 

calităţii procesului instructiv-educativ 

 Atragerea unui număr cât mai mare de elevi la 

concursuri 

 Elevi  insuficient motivaţi 

pentru obţinerea unor 

rezultate bune 

 Lipsa studiului individual 

acasă a elevului. 

 

 

DEMERSURI MANAGERIALE REALIZATE  

 

 S-a realizat Raportul pentru anul şcolar 2017- 2018 - resp. prof. Corduneanu Ramona 

 S-a elaborat Planul Operațional- resp. prof. Corduneanu Ramona 

 Realizarea portofoliului comisiei: regulamente, plan, activităţi- resp. pedagog Toma 

Silvia, Corduneanu Ramona 

 Informarea elevilor cu privire la norme SSM şi de circulaţie- resp. pedagogi, diriginti 

 Prelucrarea regulamentului şcolar şi a regulamentului  de cămin şi cantină - resp. 

pedagogi, diriginți, Comisia Cămin-cantină 
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 Prelucrarea normelor de protecţia muncii la elevii interni- resp. pedagogi, resp. comisie 

Turer George-Sorin 

REUŞITE ALE ACTULUI MANAGERIAL 

 Cunoaşterea  sarcinilor elevilor- resp.pedagogi 

 Prezenţa bună a elevilor la ședinţe de informare 

 S-au realizat activităţi educative, recreative, culturale 

 Monitorizarea permanentă a elevilor- resp.pedagogi 

 

ACCENTE ALE ACTIVITĂŢII EDUCAŢIONALE 

Puncte tari 

 Cazarea elevilor  (Toma Silvia, Enache Radu,  Directori, Baciu C., Corduneanu R.) 

 Prelucrarea Regulamentelor şi selectarea comitetelor de elevi (Toma Silvia, Directori, 

Corduneanu R, Baciu C.M.) 

 Întocmirea adecvată a meniului (administrator, magazioner, Comitet Cantina) 

 Înfrumuseţarea căminului şi a camerelor- resp.pedagogi 

 Implicarea elevilor la activităţi:  Noaptea cercetătorilor, Cupa Liceelor, vizite culturale, 

Festivalul Internațional Poezia la Iași, Ziua Naţională, vizionări de filme/ teatru, Seri 

distractive; karaoke; vizionare Spectacol de Crăciun la USAMV, 24 Ianuarie, Ziua 

Unirii, Ziua îndrăgostiţilor; vizită la Grădina Botanică, Teiul lui Eminescu, Sărbătorile 

Pascale, simulări de cutremur și incendiu 

 Participare la concursuri: Mărțișorul, activităţi sportive şi recreative 

 Activităţi de voluntariat- Paşii pelerinilor 

 Implicare în proiecte: Rose,  Mănâncă responsabil, KA1 

DIFICULTATI, ZONE DEFICITARE, CAPACITATE DE AUTOANALIZA 

CONSTANTĂ, MĂSURI 

-multi părinţi prezintă dezinteres faţă de elevii interni 

-lipsa resurselor materiale pentru efecturea unor activităţi extraşcolare 

CALITATEA ACTIVITĂŢILOR DIDACTIC 

Puncte tari  

-cazarea s-a făcut la timp pentru toţi elevii, pe clase şi vârste 

- responsabilizarea elevilor datorita contractului de inchiriere 
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- s- a respectat programul de activităţi 

- nu s- au semnalat abateri de la disciplină 

- la cantină, meniul a fost întocmit corect, diversificat, în colaborare cu elevii, evitând 

nemulţumirile 

- cu ocazia zilelor festive elevii au primit pachete cu dulciuri 

- s-au antrenat elevii în activităţi diverse şi concursuri  

- elevii au avut un  program bine stabilit, acesta respectându-se în cea mai mare parte 

- elevii nu au lipsit nemotivat de la meditaţii 

- elevii cu rezultate scolare foarte bune la olimpiade si concursuri nationale  au fost motivati 

prin acordarea de burse 

- elevii din cămin îndrumaţi de dna pedagog Toma Silvia au participat cu un program artistic 

în cadrul proieculuit național KA1 

- conform contractului, elevii au văruit camerele la sfârșitul anului școlar și au făcut curățenie 

generală 

- s - au efectuat simulări de  incendiu şi cutremur. 

 

Puncte slabe 

-unii părinţi nu anunţă pedagogii când apare o problemă medicală sau de altă natură a copiilor 

-unii dintre elevi nu respectă programul de dimineață la cantină 

-unele probleme cu căldura la câteva camere, care s –au remediat. 

Compartimentul BIBLIOTECĂ 

              În anul școlar  2018-2019 , am realizat următoarele activităţi: 

Puncte tari 

 Organizarea activităţii bibliotecii şi funcţionarea ei în cadrul orarului stabilit de 

conducerea  şcolii în funcţie de programul elevilor 

 Am întocmit fişe de cititor la 763 de utilizatori 

 Am ţinut evidenţa la zi a documentelor și a fondului de carte, precum şi a 

publicaţiilor consultate (registru intrări, registrul de mişcare a fondului, registru de 

evidenţă cititori şi publicaţii, etc.) 
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 Am  realizat planificarea calendaristică a activităţii  bibliotecii în concordanţă 

cu structura anului şcolar 

 Am evaluat şi propus pentru casare publicaţiile perimate din punct de vedere fizic 

şi ştiinţific 

 Am înregistrat cărţile achiziţionate în registrul de evidenţă şi în baza de date în 

format electronic 

 Am catalogat, clasificat şi indexat cărţile intrate în bibliotecă 

 Am întocmit comanda de manuale pentru clasele  IX-XII 

 Necesarul de manuale a fost acoperit integral, la toate clasele IX – XII, și prin 

procesul de recartare 

 Toţi elevii de clasele a IX-a și a XII-a s-au înscris la biblioteca şcolară 

 Fondul de carte al bibliotecii este solicitat, în mod constant, de către elevii claselor 

IX – XII, dar şi de către profesori și personalul auxiliar 

 Colaborarea cu profesorii – diriginţi 

 Am înregistrat un număr de 281 de volume provenite din donații 

 Am înființat Colectivul de sprijin al bibliotecii 

 Am orientat și îndrumat elevii în realizarea unei bibliografii 

 Elevii și cadrele didactice au accesat fondul TIC al bibliotecii 

 Am preluat comanda de manuale școlare de la Depozitul de carte 

 Implicarea în rezolvarea situațiilor și activităților necesare funcționării instituției 

școlare 

 Desfășurarea unor activități de voluntariat –implicarea în proiectul Rose și 

activitățile legate de multiplicare și scanare 

 Activități desfășurate în cadrul Comisiei de recepție marfă și în procesul de 

inventariere. 

Activități desfășurate de către bibliotecă 

 Activitate de promovare a lecturii- prof coordonator Călin Elena-Cristiana 

 Încurajarea lecturii prin desfășurarea unor activități lunare de promovare în cadrul 

unui Club de lectură 
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 Prezența în biblioteca școlii a pliantelor și afișelor de informare cu privire la 

accesarea fondurilor europene (APIA,CA) 

 Rapsodii în top - Despărțirile lui Topîrceanu, muzeul G.Topîrceanu, coordonator 

bibliotecar- Zbanț Rădița Antoanela, prof. Oana Țurcanu 

 

Atelier de lucru                                

 Profesor coordonator- prof. Oana Țurcanu, -Fulgi de poezie românească 

 Bibliotecar- Zbanț Rădița Antoanela, 

 Elevi participanți IX C,IX D.  

Biblioteca 

 Expoziție permanentă de fotografie veche ”Iașul de odinioară” 

 Exopoziție de carte istorică cu titlul- Istoria României 

 Expoziții de carte cu diferiți autori. 

Participare activități educative 

 Școala Gimnazială Șcheia ”Centenarul Marii Uniri- Istoria ne cheamă la fapte” 

 Școala Gimnazială ”Mihai Codreanu Iasi ”Parteneriatul dintre școală și biblioteca 

școlară, fundament în formarea personalității copilului” Colegiul ,,Garabet 

Ibrăileanu ”-Lecturi școlare din perspectiva noului curriculum a Cadrului European 

pentru Literatură-CEL” 

 Participare la Consfătuirea județeană a bibliotecarilor școlari 

 Parte din echipa de realizare și partener în cadrul activității- Centenarul Marii Uniri 

 Activitate- dezbatere educație juridică 

 Participare la activitatea metodică a bibliotecarilor, desfășurată la Șc. Gimnazială 

”V.Alecsandri” Mircești 

 Activitatea ”Adevăruri și exagerări istorice și juridice în privința Holocaustului” 

 Participarea la concursul interjudețean literar ”Valentina Scrumeda” 

 Implicarea în proiectul SCOP, prin parteneriat între Colegiul Agricol și de Industrie 

Alimentară ” Vasile Adamachi” Iași și Colegiul Tehnic ”Mihail Sturza” Iași 

 Pregătirea și participarea la un Flash Mob organizat în Grădina Palas Mall 

 Participarea la activitatrea ,,Influența cărții religioase asupre educației 

adolescenților” desfășurată la Liceul Tehnologic Economic ”Virgil Madgearu” Iași 
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 Participarea la Campania de Mărțișor ”Cutia cu surprize” din cadrul Strategiei de 

Acțiune Comunitară, în parteneriat cu Colegiul Tehnic ”Ion Holban” Iași 

  În cadrul săptămânii ȘCOALA ALTFEL, am organizat și efectuat vizite împreună 

cu elevii colegiului la muzee din Iași –”Ploaia cu povești ieșene” 

Puncte slabe 

 Implicarea mai mare a cadrelor didactice în accesarea fondului de carte al bibliotecii 

de către elevi  

 Lipsa fondurilor financiare pentru achiziţii noi 

 Lipsa unei săli de lectură  

 Fondul de carte necesar în raport cu programele şcolare în derulare nu acoperă 

numărul de solicitări 

 Lipsa unui soft de bibliotecă 

 Spațiu insuficient pentru desfășurarea unor activități. 

Oportunități 

     Înlocuirea manualelor pierdute cu carti noi de catre elevii în cauză 

     Reâmprospătarea fondului de carte prin donaţii din partea persoanelor fizice 

     Cumpărarea și donarea unei cărți de actualitate de fiecare clasă. 

 

Activitatea LABORANȚILOR 

Discipline  CULTURĂ GENERALĂ 

În cadrul lecțiilor în laborator  - întocmirea programului de activitate împreună cu 

profesorul de specialitate. 

Corelarea activității cu documentele de proiectare  (lecțiile propriu zise corelate cu 

proiectele profesorilor de specialitate). 

Am avut în vedere solicitările elevilor care își doreau mai multe lucrări de laborator sau 

informații în plus cu privire la diverse experiențe. 

Utilizarea în laboratoare a materialelor specifice. 

Sprijinirea și îndrumarea elevilor și profesorilor implicați în activități extrașcolare – 

acces la materialele din dotare. 
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Utilizarea strategiilor didactice care ajută elevii la înțelegerea în esență a 

experimentelor, precum și la efectuarea lor individuală. 

În laboratoare se lucrează pe echipe, ceea ce duce la dezvoltarea capacităților de lucru 

în echipă și a competențelor specifice lucrului în laboratoare. 

Lecțiile teoretice sunt însoțite de experiențe de laborator, precum și de punerea la 

dispoziție a materialelor didactice necesare și la indicațiile profesorilor de specialitate. 

Verificarea periodică a materialelor din dotare, astfel încât la lecțiile care necesită 

utilizarea lor să fie în bună stare de funcționare. 

Utilizarea în laboratoare și a altor resurse materiale, eventual provenite de la alte 

laboratoare (catedra de specialitate). 

Oferirea sprijinului profesorilor și elevilor care îl solicită în cadrul proiectelor 

extracurriculare sau a activităților de voluntariat. 

În cadrul lecțiilor de laborator elevii sunt încurajați să facă cunoscute propriile 

concluzii, dezvoltându-li-se capacitățile de comunicare. 

Profesorilor îndrumători le asigur asistență tehnică în timpul orelor pentru materialele 

utilizate. 

Permiterea accesului în laboratoare a elevilor care participă la concursuri și olimpiade 

pentru pregătire suplimentare, utilizând materialele și substanțele din dotare. 

Colaborarea cu alte instituții locale, precum și cu firmele producătoare de resurse 

materiale, firmele care asigură service-ul dispozitivelor din dotare. 

Asigurarea prezenței la serviciul secretariat pe perioada în care colegele  au fost în 

concediu de odihnă, precum și oferirea ajutorului în timpul anului școlar tot la rezolvarea 

diverselor situații ce țin de secretariat (trecut medii în registrele matricole, eliberare acte de 

studii, întocmirea foilor matricole pentru clasele a XII-a, a XI-a școala profesională). 

Responsabil cu Xerox-ul de la Catedra de științe (inclusiv aprovizionare cu foi, tonner, 

colaborare cu firmele de întreținere). 

Implicarea în realizarea  fotografiilor pentru diplomele absolvenților de clasa a XII-,  a 

X-a, a XI-a-școală profesională. 

Participarea la simulările pentru bacalaureat care s-au desfășurat pe parcursul anului. 

Implicarea în pregătirea și supravegherea elevilor participanți la olimpiadele județene 

de industrie alimentară și protecția mediului. 
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Implicarea în activitatea de înscriere la examenul de titularizare a cadrelor didactice  

Participarea la organizarea Olimpiadei de chimie, faza națională pentru juniori. 

Discipline de  SPECIALITATE 

Anul școlar 2018-2019 a început cu o lună de organizare a sălilor de laborator pentru 

ca activitatea practică să fie desfășurată conform programelor școlar de specialitate în anume 

condiții. Catedra de specialitate din cadrul Colegiului Agricol si de Industrie Alimentara 

”Vasile Adamachi” Iași, are un număr de 5 laboratoare ce aparțin catedrei de specialitate după 

cum urmează: 

- 1 laborator de agricultură  

- 1 laborator de horticultură  

- 1 laborator de mecanizare  

- 1 laborator de patiserie  

- 1 laborator modern de industrie alimentară  

- 1 cabinet de protecție a muncii. 

La începutul anului școlar 2018-2019, toate aceste laboratoare au fost reamenajate si 

dotate corespunzător pentru ca orele de laborator să se desfășoare în bune condiții, conform 

programei școlare. 

S-a utilizat eficient materialul didactic aflat în dotare cât și  cel achiziționat în ultimul 

an. 

Activități desfășurate: 

1. Întocmirea planului de activități în cadrul orelor de laborator (caietul de activități 

practice, fișe de lucru), pregătirea elevilor la lucrările practice cuprinse în programa de 

pregătire pentru concursuri și olimpiade școlare la disciplinele tehnice. 

 

LUCRĂRI DE LABORATOR 

- Determinarea conținutului de zahăr la struguri pentru a stabili momentul optim de 

recoltare din ferma didactică 

- Familiarizarea teoretică și practică a elevilor claselor a IX-a și a X-a în cadrul orelor de 

agrotehnică cu noțiuni noi despre sol 

 Determinarea structurii solului 

 Determinarea texturii solului 
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 Determinarea ph-ului solului 

- Rolul și importanța acestora în creșterea și dezvoltarea plantelor 

- Măsurarea cantității de precipitații 

- Măsurarea temperaturii aerului și a solului 

LUCRĂRI ÎN FERMA DIDACTICĂ 

- Participarea cu elevii și profesorul de specialiate în câmp în vederea efectuării lucrării 

de măsurare a adâncimii arăturii de toamnă 

- Participrea cu elevii la lucrări practice de sezon în câmp ăn cadrul fermei cum ar fi: 

 Recoltatul strugurilor, cătinei și legumelor 

-  Efectuarea lucrărilor de pregătire a terenului, parcelat, semănat 

- Înființarea culturilor de primăvară, lucrări de nivelat, parcelat, semănat 

- Participarea elevilor în câmp la lucrări de întreținere (plivit, prășit, udat) 

- Lucrări de plantat, copilit, palisat, prășit în grădina de legume 

- Lucrări de combatere a bolilor și dăunătorilor (stropiri cu vermorel). 

Laboratoarele de specialitate sunt utilizate conform orarului stabilit împreună cu profesorii. 

Activitatea  în  FERMA DIDACTICĂ 

 Activitatea didactică din cadrul fermei didactice a şcolii s-a desfăsurat conform planului 

stabilit la nivelul conducerii şi la nivel de catedră tehnică. 

Am respectat verigile tehnologice conform culturilor stabilite în planul de culturi. Vara 

anului 2018 a fost un anotimp deosebit de secetos, afectând culturile în special pe cele 

legumicole şi pomicole. Pentru culturile care nu sunt în sistem ecologic, tratamentele pentru 

combaterea bolilor şi a dăunătorilor au fost efectuate la timp. S-a respectat tehnologia de cultură 

la cătina cultivată în sistem ecologic, aceasta fiind în anul VI de cultură, rezultînd o producţie 

de 300 Kg., care a fost valorificată personalului şcolii.  

Producţii remarcabile au fost obţinute în acest an la viţa-de-vie, fiind un an favorabil 

culturii, astfel încât s-au obţinut 9,5 t de struguri care au fost vânduţi la S.C. Bucium S.A. Iaşi. 

În sectorul legumicol şi pomicol, producţia a fost de 3,2 t, respectiv 2,2 t. Toate aceste 

produse obţinute în fermă au fost livrate la cantina şcolii contra cost. Lucrările de pregătire a 

terenului pentru perioada de toamnă – iarnă s-au efectuat la timp. 

S-a utilizat sectorul legumicol înmulţitor, respectiv solariile şi răsadniţele, în vederea 

producerii materialului săditor. S-a continuat refacerea sistemului de susţinere la viţa-de-vie în 
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funcţie de posibilităţile financiare. Tot în cadrul fermei didactice s-a înfiinţat şi întreţinut un 

sector înmulţitor cu specii horticole şi dendrologice . 

S-au achiziţionat unelte, utilaje agricole, material înmulţitor semincer şi vegetativ, necesare 

desfăşurării procesului tenhologic din cadrul fermei didactice.   

Compartimentul FINANCIAR  CONTABIL 

În privinţa respectării disciplinei financiare şi bugetare unitatea a înregistrat cronologic şi 

sistematic, pe baza de documente justificative, toate operaţiunile ce au condus la modificarea 

elementelor patrimoniale în perioada de raportare poartă viza de control financiar preventiv şi 

sunt evidenţiate în Registrul proiectelor de operţiuni prevăzute a fi supuse controlului financiar 

preventiv, imaginea unităţii oferită prin situaţiile financiare încheiate la 30 septembrie 2018, 

31 decembrie 2018, 31 martie 2019, 30 iunie 2019 fiind fidelă, clară şi completă. 

În anul școlar  2018-2019, unitatea Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară “Vasile 

Adamachi’Iași  în  calitate de ordonator terțiar de credite a fost finanțat de Municipiul  Iași, în 

calitate de ordonator principal de credite  și de Inspectoratul Școlar Județean Iași în calitate de 

ordonator secundar. 

 

 

I. FINANȚARE BUGET  LOCAL 

Nr.crt. Denumire indicatori Cod Finanțare 01.09.2018-31.08.2019 

1 Titlul II – Bunuri și servicii 20 448511,49 

2 Titlul XI –Alte cheltuieli – Burse 59 12214 

3 Titlul XII – Active Nefinanciare 70 33700 

 Total  494425,49 

 

Ponderea cea mai mare din totalul cheltuielilor de învăţământ  o dețin cheltuielile cu  

utilitățile din  finanțarea de la buget local.  

În anul  școlar  2018-2019  din fondurile primite de la buget local s-au achiziționat materiale 

de întreținere si funcționare, reparații curente scoală, servicii de asigurare clădiri , pregătire 

profesionala pentru personalul unității, servicii de medicina muncii, servicii de evaluare 
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psihologica, servicii de verificări ,măsurare si eliberare buletine prize  pământ, servicii arhivare 

documente secretariat-contabilitate, naveta profesori, pregătire profesională. 

În anul școlar  2018-2019  s-au realizat următoarele obiective de investiții din fondurile 

primite de la bugetul local: 

 Proiectare reparații capitale instalații cămin  - 33700 lei. 

 Proiectare extindere CT –  reparații capitale rețea instalație exterioara de încălzire – 21000 

lei. 

Colegiul Agricol și de Industrie Alimentară “Vasile Adamachi” Iași în calitate de ordonator 

terțiar de credite a fost finanțat de Inspectoratul Școlar Județean Iași în calitate de ordonator 

secundar de credite . 

 

II. FINANȚARE BUGET DE STAT 

Nr. crt. Denumire indicatori Cod Finanțare 01.09.2018-31.08.2019 

1 Titlul I – Cheltuieli de personal 10 5374692 

2 Titlul IX– Asistență socială 57 202682 

3 Titlul XI -Alte cheltuieli– 

burse, despăgubiri civile, fond 

handicap 

59 736056 

4 Titlul XII – Cheltuieli aferente 

prgramelor cu finanțare 

rambursabilă 

65 69331,84 

 Total  6382761,84 

 Pentru finanţarea de la bugetul de stat ponderea cea mai mare din totalul cheltuielilor de 

învăţământ o deţin cheltuielile de personal, bursele Bani de liceu și burse profesionale. 

 

III. VENITURI  PROPRII 

Indicatori Cont de execuție 01.09.2018-31.08.2019 

Venituri  804435,78 

Cheltuieli 800063,30 
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Veniturile Colegiului Agricol şi de Industrie Alimentară’’Vasile Adamachi’’ Iaşi sunt 

formate din taxe şi alte venituri din învăţământ, contribuţia elevilor pentru internat şi cantină, 

venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie şi venituri din prestări de 

servicii şi alte activităţi, închiriere spațiu pentru activitatea de depozitare. 

În anul  școlar  2018-2019  s-au realizat următoarele obiective de investiții din veniturile 

proprii: 

Dotări 

 Cuptor, dospitor și hotă laborator patiserie 

 Motocultor cu remorcă 

 Dulap metalic cu scule. 

Activitatea desfășurată de serviciul PATRIMONIU ADMINISTRATIV în 

anul școlar 2018-2019: 

 înlocuirea tuturor tablelor școlare, neconforme, uzate, care prezentau pericole de 

accidentare gravă a elevilor și cadrelor didactice. 

 reparații și înlocuirea conductelor de încălzire (cămin, cantină, corp A)  

 modernizarea grupurilor sanitare din Corpul de clădiri B și C (fete+băieți+persoane cu 

dizabilități) 

 preocuparea pentru dotarea laboratorului de patiserie cu echipamente corespunzătoare, 

conforme, dimensionate la cerințele colegiului (cuptor, dospitor,hota,dedurizator) și 

montajul acestora (cu excepția instalației electrice)  

 amenajarea spațiului (și dotarea acestuia cu mobilier, realizat cu forțe proprii, din materiale 

recuperabile) destinat Laboratorului de aplicații a specializării banqueting 

 înlocuirea tîmplăriei metalice, neconforme cu tîmplărie din lemn, recuperată, modificată 

și reabilitată, cu forțe proprii, la intrarea în Sala Polivalentă 

 Pavoazarea campusului, cu ocazia sărbatorilor de iarnă 

 Realizarea de activități curente de întreținere și reparații de mică anvergură (instalații 

electrice, de încălzire, sanitare, reparații mobilier școlar, colectare și valorificare materiale 

refolosibile, hîrtie+PET-uri) 

 Preocuparea pentru realizarea deratizării și dezinsecției în campusul colegiului 
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 Preocuparea pentru igienizarea tuturor spațiilor în care își desfașoară activitatea zilnic 

elevii și cadrele didactice 

 Preocuparea pentru încărcarea stingătoarelor PSI, precum și pentru dotarea 

corespunzătoare a fiecarei clădiri, din punct de vedere al protecției împotriva incediilor și 

de dotare a personalului cu echipament de protecție și de lucru 

 Preocuparea pentru instruirea din punct de vedere al stingerii incendiilor, al situațiilor de 

urgență precum și al securității muncii a personalului serviciului administrativ 

 Preocuparea pentru organizarea și desfășurarea licitației privind achizițiile de alimente 

pentru cantina școlară 

 Întocmirea documentelor necesare declașării procedurilor de proiectare a lucrărilor de 

reparații capitale a instalațiilor interioare aferente căminului școlar precum și a instalațiilor 

exterioare de încălzire și apă caldă menajeră 

 Preocuparea pentru asigurarea tuturor cerințelor pentru respectarea normelor și 

normativelor ce vizează siguranța, securitatea alimentară la cantina școlară 

 Intreținerea  tuturor spațiilor din campusul colegiului 

 Realizarea brifing-ului zilnic cu toți salariații serviciului patrimoniu-administrativ, atît la 

începutul programului, orele 6,45 cît și la sfârșitul programului, orele 15,15. 

 Întocmirea propunerilor de buget și pentru casări obiecte de inventar și active fixe 

 Preocuparea zilnică pentru înbunătățirea activității și pentru asigurarea tuturor cerințelor 

pentru începerea și desfășurarea în bune condiții a  anului școlar 2018-2019, în 

conformitate cu dispozițiile conducerii colegiului. 

 Indeplinirea promptă a altor dispoziții legate de asigurarea logistică și de activități 

administrative, primite de la conducerea colegiului. 

Relația cu SINDICATUL 

 În școala noastră activează FSLI, lider fiind doamnul profesor Dan Chihaia care a militat 

pentru drepturile tuturor salariaților, s-a implicat pentru stabilirea unei comunicări eficiente cu 

forurile superioare. Profesorii au fost informați în permanență despre toate actiunile desfășurate 

de către reprezentanții   sindicatului   la nivel local și național. 
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CONCLUZII: 

ASPECTE CARE NECESITĂ ÎMBUNĂTĂȚIRE: 

 Existența unor sancțiuni la cadrele didactice 

 Rezultate slabe la examenul de bacalaureat în ciuda implementării timp de 2 ani a 

proiectului ROSE-Rebas  

 Întârzieri la ore/ plecarea mai devreme de la ore  a unor cadre didactice și a elevilor 

 Număr crescut de absențe nemotivate/elev și motivarea nejustificată a unor absențe ( 

pe baza cererilor părinților) 

 Completarea incorectă și întârziată a unor documente şcolare (cataloage, condică, 

situaţii statistice, bani de liceu, centralizator absențe) 

 Neprelucrarea corectă a ROFUP si ROI la unele clase 

 Neutilizarea la maxim de către cadrele didactice în procesul instructiv-educativ a 

materialelor didactice, mijloacelor de învățământ dar și a echipamentelor IT pe care le 

are școala- laborator fonetic, tabla SMART 

 Minimizarea rolului activităților de dirigenție pentru formarea personalității elevilor 

 Prezența încă slabă a părinților de la unele clase  la ședințe/lectorate/întâlniri 

individuale 

 Insuficiente activități demonstrative  la catedre și dirigenție 

 Neimplicarea profesorilor de serviciu și a diriginților în viața de cămin 

 Igienă necorespunzătoare în unele spații de învățământ 

 

 

 

Dezbătut  în ședința Consiliului Profesoral din   data de 21.10.2019 

Aprobat în ședința Consiliului de Administrație din data de 21.10.2019 

 

Director: 

Beatrice Carmen ZELINSCHI 
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Remember 2018-2019 
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