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I. INTRODUCERE  

Reforma structurală în domeniul educației, schimbările majore la nivelul conținutului, promovarea unui nou 

sistem de evaluare a rezultatelor școlare programele de formare continuă a cadrelor didactice au creat cadrul concep-

tual pentru descentralizarea sistemului de învățământ.  

Schimbările sociale foarte rapide, diversificarea pieței de servicii și produse educaționale, competiția cu alte 

instituții care își atribuie funcții educative necesită o activitate managerială bazată pe o gândire creativă, flexibilă și 

adaptabilă.  

Prezentul raport își propune să evidențieze principalele coordonate ale activității de asigurare a calității educa-

ției la nivelul unității școlare în anul școlar 2019-2020 autoevaluarea instituțională, analiza culturii organizaționale, 

evaluarea sistemică a așteptărilor educabililor, părinților și altor beneficiari relevanți, a satisfacției personalului di-

dactic, implementarea unor proceduri de comunicare internă, decizie și raportare, identificarea și prevenirea pertur-

bărilor majore în desfășurarea procesului instructiv-educativ, aplicarea unor proceduri de control al documentelor și 

înregistrărilor, precum și a unor proceduri de monitorizare, evaluare, revizuire și îmbunătățire a calității.  

Capacitatea instituțională a unității școlare s-a reflectat în abordarea managerială pe cele două componente:  

a) strategică, prin existența , structura și conținutul documentelor proiective, prin organizarea internă a unității 

școlare și funcționarea sistemului de comunicare internă și externă;  

b) operațională, prin funcționarea curentă a unității de învățământ, existente și funcționarea sistemului de ges-

tionare a informației, asigurarea securității tuturor celor implicați în activitatea școlară, asigurarea serviciilor medi-

cale pentru elevi și asigurarea serviciilor de orientare și consiliere pentru elevi;  

Eficacitatea educațională la nivelul unității de învățământ s-a concretizat în îndeplinirea unor indicatori de 

performanță, precum:  

- definirea și promovarea ofertei educaționale,  

- existența unor parteneriate cu reprezentanți ai comunității,  

- proiectarea și realizarea currículum-ului,  

- evaluarea rezultatelor școlare și a activităților extracurriculare,  

- activitatea științifică și metodică a cadrelor didactice și activitatea financiară. 

 

II. CONTEXT LEGISLATIV 

Activitatea Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti Răducăneni în anul școlar 2021-2022 s-a desfășurat în acord cu 

obiectivele generale și specifice stabilite la începutul anului școlar prin planul managerial ce conține adaptarea direc-

țiilor Planului de Acțiune al liceului, perioada 2020-2025 și în conformitate cu următoarele acte normative: 

− Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

− Ordinul nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţă-

mânt preuniversitar. 

− Ordin nr.5550/05.11.2021 - modificarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invata-

mant preuniversitar, aprobat prin OMECS nr.5447/2020 

− Ordin nr.5549/05.11.2021 privind structura anului scolar 2021-2022 

− Regulamentul de Organizare și Funcționare al Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti Răducăneni; 

− Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 4742/10.08.2016 privind Statutul Elevului. 

− Ordin nr.5154/30.08.2021 - aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliilor de adminis-

tratie din unitatile de invatamant preuniversitar 

− Ordin nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice 

− Ordin nr. 5.549/05.11.2021 privind structura anului școlar 2021-2022 

− Ordin nr.4223/06.07.2022 - organizarea si desfasurarea activitatilor de suport didactic si metodic, precum si a celor 

de mentorat didactic in unitatile de invatamant componente ale bazelor de practica pedagogica in anul scolar 2022-

2023 

− Ordin nr.4224/06.07.2022 - aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea calitatii programelor pentru dezvol-

tarea profesionala continua a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar si de acumulare a creditelor profesi-

onale transferabile 
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− Ordin nr. 4183/04.07.2022 - aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcţionare a unitatilor de invata-

mant preuniversitar 

− Ordin nr.3971/07.06.2022 - modificarea OME nr. 3445/2022 privind aprobarea Metodologiei de inscriere a copiilor 

in invatamantul primar si a Calendarului inscrierii in invatamantul primar pentru anul scolar 2022-2023 

− Ordin nr. 3161/18.02.2022 - aprobarea planurilor de invatamant si a programelor scolare pentru cultura de specia-

litate si pregatirea practica din aria curriculara Tehnologii 

− Ordin nr.3123/9.02.2022 - modificarea si completarea anexei nr.1 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tine-

retului si sportului nr.3035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a competitiilor 

scolare si a Regulamentului de organizare a activitatilor cuprinse in calendarul activitatilor educative, scolare si ex-

trascolare 

− HG nr.204/14.02.2022 - modificarea/completarea HG nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru 

determinarea costului standard per anteprescolar/prescolar/elev si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invata-

mant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe 

baza costului standard per anteprescolar/prescolar/elev 

− Ordinul nr. 3165/21.01.2021 pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea persona-

lului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2021-2022, aprobata prin Ordinul ministrului 

educatiei si cercetarii nr. 5.991/2020 

− Ordin nr. 5.991/11.11.2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de pre-

dare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2021 – 2022 

− Ordinul ME nr. 5157 din 2021 (privind implementarea catalogului electronic în şcoli-pilot ) 

− Ordinul ME nr. 5511 din 2021 (Metodologie privind stabilirea cifrei de scolarizare si a retelei scolare pentru anul 

scolar 2022_2023) 

− Ordin nr. 5090/2019 din 30 august 2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare 

pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţă-

mânt particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuni-

versitar pentru anul şcolar 2020 - 2021  

− O.U.G. nr 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006 

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

rioare 

− Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal - bugetare, modificarea și completarea 

unor acte normative și prorogarea unor termene 

− OUG nr. 226 din 30 decembrie 2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor 

acte normative și prorogarea unor termene 

− Legea 500/2002 - Legea finantelor publice 

− OUG nr 114/28.12.2018 , privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-

bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene 

−  HG nr. 900 din 2021 (de modificare a HG nr. 72 din 2013 referitoare la determinarea costului standard per elev si 

prescolar) 

− Dispoziții ale Inspectoratului Școlar Județean Iași, an școlar 2021-2022; 

− Hotărâri ale Consiliului de Administrație ale Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti Răducăneni; 

−Ordin nr. 5545/2020 din 10 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor 

didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

−OMEC nr. 4.247 din 13 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii 

personalului didactic şi  didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi spor-

tului nr. 6.143/2011; 

− Ordin nr.3073/31.01.2022 - modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului educatiei nr.5870/2021 pri-

vind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat 

HG nr.1094 din 2021 (pentru aprobarea cuantumului minim al burselor scolare) 

− Anexe/30.08.2021 - programele scolare pentru disciplinele de studiu din invatamantul liceal ce se aplica incepand 

cu anul scolar 2021-2022 
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− Ordonanta de urgenta nr.100/10.09.2021 - modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 si abro-

garea unor acte normative din domeniul protectiei sociale 

− Ordinul ME nr. 3054 din 2022 (privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a 

şi a simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2021-2022) 

− Ordinul ME nr. 5327 din 2021 (privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluarilor nationale la finalul 

claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2021-2022) 

− Ordinul ME nr. 5149 din 2021 (privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a 

− VIII-a,în anul şcolar 2021-2022) 

Ordinul ME nr. 5152 din 2021 (privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării 

profesionale a abs. din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şc. 2021-2022) 

− Ordinul ME nr. 5142 din 2021 (privind organizarea, desfasurarea si calendarul admiterii in invtamantul profesional 

de stat si in invatamantul dual de stat pentru anul scolar 2022-2023) 

− Ordin nr.5151/30.08.2021 - organizarea si desfasurarea examenului national de bacalaureat - 2022 

− Ordin nr.5196/1.756/2021 - aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de inva-

tamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2 

− Ordonanta de urgenta nr.99/10.09.2021 - modificarea unor acte normative din domeniul invatamantului si pentru 

modificarea si completarea Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pande-

miei de COVID-19 

− Ordin nr.5338/1082/01.10.2021 - aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de 

invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2 

− Instructiune pentru punerea in aplicare a Ordinului nr.5338/1.082/2021 pentru aprobarea masurilor de organizare 

a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica 

− Ordin nr.2282/156/2021privind instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie, efectuarii triajului epidemio-

logic si dezinfectarii mainilor pentru prevenirea contaminarii cu virusul SARS-CoV-2, pe durata starii de alerta 

− Ordin nr.5490/22.10.2021 - instituirea unor masuri in invatamantul preuniversitar 

− Ordin nr.3030/82/2022 - modificarea Ordinului ministrului educatiei si al ministrului sanatatii, interimar, 

nr.5338/2.015/2021 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invara-

mant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2 

− Instrucţiune nr.2503/19.11.2021 - aprobarea Procedurii de administrare a testelor rapide antigen noninvazive efec-

tuate din proba de saliva care urmeaza a fi utilizate in unitatile de invatamant 

− Ordin nr.5608/2506/2021 - completarea Ordinului ministrului educatiei si al ministrului sanatatii, interimar, nr. 

5.338/2.015/2021 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant 

in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2 

− Ordin nr 3076/01.02.2022 - modificarea Ordinului ministrului educatiei si al ministrului sanatatii, interimar, nr. 

5.338/2.015/2021 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant 

in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2 

 

III. CAPACITATE INSTITUȚIONALĂ 

3.1. Date de identificare a școlii 

Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti ”  este situat în Răducăneni, județul Iași , la circa 300 de metri de zona centrală 

a localității, de o parte și de alta a DN 28 A Iași-Huși. Școala deservește o zonă cu o suprafață de aproximativ 1256 

kilometri pătrați. În prezent , în cadrul școlii noastre se oferă instruire la toate ciclurile de învăţare , de la învăţământul 

preşcolar,la cel primar, gimnazial,liceal şi învăţământul profesional cu durata de 3 ani. 

În ceea ce priveşte şcolarizarea la ciclul liceal, în unitatea noastră funcţionează filiera teoretică,cu profilele 

Real (Științe ale naturii) și Uman ( Filologie și Științe sociale) și învățământul profesional de 3 ani (autorizare de 

funcţionare provizorie) domeniul Mecanică, specializarea Lăcătuş mecanic prestări servicii/Sudor. 

Având în vedere că este cel mai mare liceu din zonă, școala noastră recrutează elevi din întreaga regiune 

(Moșna, Grozești, Costuleni, Cozmești, Gorban, Dolhești, Prisacani), mulți dintre aceștia făcând zilnic naveta cu 

microbuzele școlare sau cu alte mijloace de transport în comun pentru a putea participa la cursuri.
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3.2. Organigrama Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti”   
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3.3. Organizarea activității manageriale 

Conducerea unității de învățământ a desfășurat o activitate complexă ce vizează domenii și probleme multiple, 

de la activitatea didactică la resurse materiale, financiare, umane și de a asigurare a calității în educație. 

Principiile care stau la baza activităţii manageriale desfășurate la nivelul Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti 

Răducăneni sunt: 

− principiul eficienţei - utilizarea metodelor și tehnicilor manageriale în vederea realizării obiectivelor instituției 

eficient; 

− principiul utilizării cu maximum de randament a întregului sistem (elemente teoretice, procese, relaţii, resurse, 

efecte); 

− principiul eficacităţii (al performanţei şi calităţii); 

− principiul rolului central al obiectivelor; 

− principiul participării specifice şi responsabile a tuturor factorilor din cadrul şcolii; 

− principiul asigurării dinamismului conducerii, al promovării unor norme de conduită participativă (răspundere, 

iniţiativă, autoritate, motivaţie, disciplină, cooperare); 

− principiul antrenării echilibrate a elementelor într-o organizare raţională (scopuri, acţiuni, resurse, mijloace, factori, 

relaţii, rezultate); 

− principiul adaptării la caracteristicile concrete ale şcolii; 

− principiul motivării tuturor persoanelor implicate în procesul managerial. 

La nivelul Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti Răducăneni prioritățile domeniului funcțional Management s-au 

stabilit pe baza analizei de nevoi, din perspectiva viziunii și misiunii organizației și pe baza implementării planului 

managerial în anul școlar anterior: 

- Întărirea capacităţii colegiului prin servicii educaţionale eficiente adresate elevilor şi cadrelor didactice: orientare, 

consiliere, program de pregătire pentru examenul de bacalaureat etc.; 

- Îmbunătățirea performanțelor educaționale, abilităților şi competențelor tuturor copiilor şi tinerilor, prin accesul la 

un sistem de educație de calitate, relevant şi incluziv; 

- Asigurarea condițiilor optime pentru desfăşurarea în condiții optime a tezelor semestriale şi a sesiunii de simulare 

a examenului de evaluare națională și a examenului de bacalaureat; 

- Valorificarea potențialului domeniului educației şi cercetării, prin sprijinirea tinerilor care pot face performanță; 

- Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale locale, naţionale şi internaţionale, a parteneriatelor cu agenţii economici 

în vederea obţinerii de servicii reciproce; 

- Creșterea responsabilității și a răspunderii fiecărui profesor față de elevi, părinți, comunitate. 

Activitatea managerială și a compartimentelor au vizat atingerea obiectivelor specifice corespunzătoare ținte-

lor strategice prevăzute în Planul managerial adoptat pentru anul școlar 2019- 2020. Obiectivele specifice avute în 

vedere în acest an școlar au fost: 

− Eficientizarea managementului la nivelul şcolii prin utilizarea unor instrumente manageriale performante şi în 

concordanţă cu standardele de calitate; 

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

− Îmbunătăţirea managementului la nivelul clasei prin formarea continuă a personalului didactic al şcolii; 

− Eficientizarea activității educaționale prin aplicarea curriculumului național în anul școlar 2019-2020; 

− Centrarea demersurilor educaționale pe formarea de competențe-cheie, în acord cu nevoile şi așteptările benefici-

arilor; 

− Îmbunătăţirea frecvenţei elevilor prin implementarea unor politici de siguranţă, de prevenire a abandonului şcolar, 

a fenomenelor de violenţă; 

− Promovarea şi dezvoltarea dimensiunii europene prin proiecte educaţionale internaţionale. 

 

3.3. Structuri instituționale și manageriale 

În anul școlar 2021-2022, activitatea managerială a debutat cu: 
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1.Proiectarea activității: 

- Planul managerial anual; 

- Tematica și graficul ședințelor C.A. și CP; 

- Graficul de monitorizare și control al directorului și directorului adjunct; 

- Dosarul cu instrumentele interne de lucru ale directorului pentru îndrumare și control – programe operative săptă-

mânale; 

- Componentele educației și repartizarea anuală a orelor de dirigenție. 

 

2.Organizarea activităților didactice: 

- Constituirea Consiliului de Administrație; 

- Constituirea comisiilor permanente; 

- Organizarea activității metodice și a colectivelor de lucru; 

- Constituirea Consiliului elevilor; 

- Constituirea Consiliului reprezentativ al părinților; 

- Reactualizarea sarcinilor fiecărui salariat prin fișa postului; 

-Desemnarea coordonatorilor pentru structurile arondate. 

 

Componența Consiliului de Administrație pentru anul școlar 2021-2022 a fost: 

1.Prof. Carp Liliana– director 

2.Prof. Ciobănică Radu-Mihail – direc-

tor adjunct 

3.Prof. Panțîru Livia – director adjunct 

4.Prof. Bălteanu Andrada Constantina 

5.Prof. Băltianu Gabriela 

6.Prof. Rusu Ana-Maria 

Reprezentanți cadre didactice 

7.Achiței Cosmina Reprezentant primar 

8.Radu Ion 

9.Lupu Maricel 

10.Balint Răducu 

Reprezentanți Consiliul Local 

11. Lipovanu Dorin 

12.Popuța Diana 
Reprezentant Consiliul Reprezentativ al părinților 

13.Petrea Iuliana Valentina Reprezentant Consiliul elevilor 

 

În acest sens, în anul școlar 2020-2021 au funcționat următoarele comisii permanente (conform prevederilor 

Ordinul nr. 5447/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţă-

mânt preuniversitar), fiecare cu regulamentul propriu și programul managerial specific: 

 

a.Comisii permanente/ Responsabili activități 

Nr.crt Denumire comisie  componență 

1 Comisia pentru curricu-

lum 

Prof. Carp Liliana – director – coordonator 

a)Subcomisia curriculum 

Prof. Panțîru Livia – dir. adj – responsabil 

Prof. Panțîru Oana – reprezentant catedră LRO 

Prof. Ursache Andreea – reprezentant catedră Limbi moderne 

Prof. Romașcu Cezar Marius – reprezentant catedră MAT 

Prof. Frunzete Gabriela – reprezentant catedră Științe 

Prof. Lercă Cosmin Mihăiță – reprezentant arie curriculară Om și soci-

etate 
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Prof. Rotariu Bogdan – reprezentant arie curriculară Arte, Ed fizică și 

sport 

Prof. Avădăni Mihai -– reprezentant arie curriculară Tehnologii 

Prof. înv preșc. Șurpanu Mariana – reprezentant prof. înv. preșcolar 

Prof. înv. primar Comorașu Oana Anca – reprezentant prof. înv primar 

 

b)Subcomisia de oferta educațională 

Prof. Bujoreanu Nicoleta – consilier școlar - responsabil 

Prof.Bălteanu Andrada-Constantina 

Prof. înv primar Băltianu Gabriela 

 

c)Subcomisia de organizare a serviciului pe școală 

Prof. Ciobănică Radu – Mihail – dir. adj – responsabil 

Prof. înv primar Bișog Cristina 

Prof. înv primar Axinte Petronela 

Prof. înv primar Rotariu Elena Claudia 

2 Comisia de securitate și 

sănătate în muncă și pen-

tru situații de urgență 

Prof. Panțîru Livia – dir. adj – coordonator 

a)Subcomisia securitate şi sănătate în muncă 

Prof. Iuraș Emilia– responsabil 

Spiridon Mariana (laborant) – membru  

Prof. Rotariu Bogdan Mihăiță – membru 

Carp Aurelia (adm. patrimoniu) – membru  

Prof. Vasilică Iulian – membru  

 

b)Subcomisia pentru situații de urgență 

Năstase Vali (fochist) – responsabil 

Prof. înv. primar Axinte Petronela – membru  

Prof. înv primar Rotariu Elena Claudia– membru 

Prof. înv primar Mihalachi Mihaela– membru 

Înv. Buța Mihaela– membru 

Educ. Climescu Lina– membru 

Educ. Rusu Ana Maria – membru 

3 Comisia pentru preveni-

rea și eliminarea violen-

ței, a faptelor de corupție 

și discriminării în mediul 

școlar și promovarea in-

terculturalității 

Prof. Ciobănică Radu – Mihail (dir. adj) – responsabil 

a)Subcomisia pentru prevenirea şi eliminarea violenței 

Prof. Ursache Andreea – coordonator  

Prof. consilier școlar  Bujoreanu Nicoleta – membru 

Prof. înv. primar Botezatu Georgel – membru 

Prof. înv. primar Axinte Petronela – membru  

Prof. Vasilică Iulian – membru  

 

b)Subcomisia pentru prevenirea discriminării în mediul școlar şi pro-

movarea interculturalității 

Prof. Lebădă Simona - coordonator 

Prof. Codrianu Coca – membru 

Prof. înv. primar Mihalachi Mihaela – membru 

Prof. înv. preșcolar Șurpanu Mariana – membru 

Andrieș Alexandra (elev clasa a XI-a A) – membru  

 



 

 

 

~ 10 ~ 

 

b)Subcomisia pentru prevenirea faptelor de corupție 

Prof. Panaite Adina Liliana – coordonator 

Prof. înv. primar Comorașu Oana Anca – membru 

Prof. Bălteanu Andrada – Constantina – membru 

Prof. Maxim Ancuța – membru 

Dima Gheorghiță (președinte Consiliul Reprezentativ al părinților) – 

membru 

4 Comisia pentru contro-

lul managerial intern 

Prof. Carp Liliana (director) – responsabil 

Negruș – Costin Viorica- Ecaterina (secretar șef) – membru  

Ciobănică Roxana (administrator financiar) – membru  

Carp Aurelia (administrator patrimoniu) – membru  

Olariu Elena (bibliotecar) – membru  

Spiridon Mariana (laborant) – membru  

Prof. Codrianu Coca– membru  

Prof. înv. primar Comorașu Oana Anca – secretar 

5 Comisia de evaluare și 

asigurare a calității 

Prof.Carp Liliana (director) - coordonator  

Prof. Martinaș Patricia – reprezentant cadre didactice;  

Prof. Romașcu Cezar Marius - reprezentant cadre didactice; 

Romila Alexandra Maria - reprezentant al elevilor 

Ciobanu Roxana-Alexandra - reprezentant al părinţilor 

Faraon Robert - reprezentant al sindicatului;  

Vlase Ioan - reprezentant al Consiliului Local 

 

 

b.Coordonatori/responsabili 

Nr. 

Crt 
Denumirea Nume și prenume 

 
Coordonator de programe educative 

școlare și extrașcolare 
Prof. Enache Aurora 

 Responsabil formare continuă  Prof. Panțîru Livia  - dir. adj 

 
Responsabil cu Strategia Națională 

de Acțiune Comunitară (SNAC) 
Prof. Enache Aurora 

 Responsabil activitatea cu părinții Înv. Botezatu Doina 

 

3.Relații dintre diferite categorii de personal  

a.) Relația director – profesori, profesori - profesori:  

În cadrul colectivului de profesori există, indiferent de vârstă și specialitate, colaborare, spirit de echipă și 

atmosferă propice desfășurării procesului instructiv – educativ.  

b.) Relația director - didactic - auxiliar, nedidactic, cadre didactice:  

➢ Se constată respectarea sarcinilor de serviciu, ierarhia este acceptata si respectată;  

➢ Consiliul de administrație apreciază contribuția personalului și o stimulează;  

➢ Colaborarea profesori-personal administrativ asigură realizarea condițiilor optime pentru desfășurarea întregii ac-

tivități didactice.  

c.) Relația școală – părinți:  

➢ Se manifestă o colaborare bună între părinți și comitetul de părinți, respectiv între conducerea școlii și Comitetul 

Reprezentativ al părinților, care se implică în organizarea și buna desfășurare a activității școlare și extrașcolare, a 

avut inițiative și s-a implicat în îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru elevii clasei, necesare bunului mers al vieții 

școlii.  
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d.) Relația Consiliul de administrație - Consiliul elevilor:  

➢ Consiliul elevilor este antrenat în rezolvarea problemelor, referitoare la respectarea Regulamentului de ordine 

interioară, organizarea unor activități extrașcolare cu caracter cultural - artistic și distractiv, asigurarea în mediul 

elevilor a unui climat de colegialitate și prietenie.  

Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă și în conduita cadrelor didactice.  

Consiliul de Administrație s-a reunit în ședințe ordinare conform planului de muncă, analizând obiectivele 

propuse și căutând soluții pentru îmbunătățirea tuturor aspectelor vizate și în ședințe extraordinare, ori de câte ori s-

au ivit situații problema, situații care au fost de fiecare dată rezolvate prompt.  

Conducerea școlii împreună cu membrii Consiliului de Administrație au asigurat respectarea prevederilor le-

gislatie în vigoare, a actelor normative emise de M.E.N. si deciziile Inspectoratului Școlar Județean Bacău.  

Proiectarea activităților didactice, a unităților de învățământ s-a realizat conform programelor școlare în vi-

goare și recomandările inspectorilor de specialitate. Majoritatea cadrelor didactice au întocmit planificările calenda-

ristice la timp, corect și în conformitate cu recomandările primite la consfătuirile la care au participat. Întreaga acti-

vitate didactică și parcursul educațional al elevilor se regăsește în portofoliile personale, portofoliile comisiilor me-

todice, portofoliile diriginților.  

Asistența la ore reprezintă o componentă a managementului școlar. Rolul acestora este de a sprijini activitatea 

de predare-evaluare a cadrelor didactice.  

Pe baza asistențelor efectuate la ore, la activitatile comisiilor metodice, pe baza rapoartelor prezentate de șefii 

de catedră, se pot sublinia urmatoarele aspecte:  

➢ Planificările calendaristice au fost corect întocmite în acord cu programa fiecărei discipline și conform reglemen-

tărilor în vigoare, iar acolo unde s-au constatat deficiențe, planificarile au fost refăcute;  

➢ Resursele materiale și de timp au fost gestionate în mod eficient, fiind adecvate fiecărei teme și unități de învățare. 

Se folosesc, pe lângă metode tradiționale și metode moderne. Profesorii recurg la metode activ-participative: conver-

sația, învățarea prin descoperire, problematizarea. Aceste metode și strategii didactice au rol de stimurare a creativi-

tății, inventivității, contribuind la conturarea unei atitudini pozitive a elevilor față de educație;  

➢ Nevoia unei forme speciale a cadrelor didactice pentru conceperea unor strategii specifice de stimulare a motivației 

și de management al stresului profesional;  

➢ Există puține cadre didactice care manifestă dezinteres față de activitatea formativ-educativă, realizând proiecte 

didactice formale, neoperaționale, lecții puțin pregătite, cu obiective și teme neclare, activități de învățare inadecvate, 

cu decalaje mari între planificare și stadiul parcurgerii programei la momentul asistenței;  

➢ Tezele au fost date în perioadele stabilite și trecute notele în termenul prevăzut;  

➢ Conducerea școlii este preocupată de remedierea punctelor slabe constatate cu ocazia asistențelor efectuate. Mem-

brii Consiliului de Administrație și responsabilii comisiilor au efectuat asistențe în mod periodic și au stabilit planul 

de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate. 

 

3.4. Structuri administrative  

a.Personal didactic-auxiliar și nedidactic Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” 

Compartiment Responsabil compartiment Componență 

Secretariat Negruș-Costin Viorica - Ecaterina Negruș-Costin Viorica – Ecaterina –secretar șef 

Achiței Raluca Maria – secretar 

Dascălu Claudiu - informatician 

Contabilitate Ciobănică Roxana – Elena  Ciobănică Roxana – Elena – contabil șef 

 

Administrativ Botezatu Neculai Carp Aurelia – adm patrimoniu 

Matei Gheorghiță – muncitor  

Șchiopu Ioan – muncitor 

Năstase Vali – fochist 
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Melinte Valeriu – paznic  

Melinte Valentin – paznic  

Simon Vasile – paznic 

Avasiloaiei Mihaela – îngrijitoare  

Gabură Maria – îngrijitoare 

Luca Gicuța – îngrijitoare 

Simon Ada – îngrijitoare 

Cimpoieș Gabriela - îngrijitoare  

Bibliotecă Olariu Elena  

Laborant Spiridon Mariana  

 

b.Coodonatori structuri 

Structura Coordonator 

Școala Gimnazială nr. 1 Bohotin Înv. Rotariu Elena-Claudia 

Școala Gimnazială Roșu Înv. Axinte Petronela 

Școala Primară Bazga Înv. Buța Mihaela 

Școala Primară Trestiana Înv. Mihalachi Mihaela 

Grădinița cu program prelungit Răducăneni Educ. Climescu Lina 

Grădinița cu program normal Răducăneni Educ. Rusu Ana Maria 

 

3.5. Niveluri de învățământ 

3.5.1. Mișcarea elevilor în anul școlar 2021 – 2022 

 

Unitatea Nivel 
Nr elevi/copii în-
scriși la începu-

tul anului 

Nr elevi/copii 
rămași la 
sfârșitul 
anului 

Veniți 
Ple-
cați 

Nescolari-
zati  

Aban-
don 

Retrași 
Exma-
tricu-
lați 

  Preșcolar 166 157 13 6   5     

LICEUL TEORETIC 
"LASCAR ROSETTI",  

Clasa pregăti-
toare 

45 44 3 1 0 3 3 0 

Primar 169 170 5 4 7 4 0 0 

Gimnazial 259 259 5 5 17 0 0 0 

Liceal 251 252 2 0 2 0 1 2 

Profesională 80 70 0 0 6 0 0 10 

ȘCOALA GIMNAZI-
ALĂ NR.1, BOHOTIN 

Clasa pregăti-
toare 

4 4 0 0 0 0 0 0 

Primar 45 47 2 0 2 0 0 0 

Gimnazial 40 44 4 0 0 0 0 0 

ȘCOALA GIMNAZI-
ALĂ, ROȘU 

Clasa pregăti-
toare 

5 5 0 0 0 0 0 0 

Primar 20 20 2 2 0 0 0 0 

Gimnazial 24 25 2 1 4 0 0 0 

ȘCOALA PRIMARĂ, 
BAZGA 

Clasa pregăti-
toare 

2 2 0 0 0 0 0 0 

Primar 13 12 0 1 0 0 0 0 

ȘCOALA PRIMARĂ, 
TRESTIANA 

Clasa pregăti-
toare 

1 1 0 0 0 0 0 0 

Primar 19 19 0 0 1 3 0 0 

TOTAL (fără CP)   920 918 22 13 39 7 1 12 

TOTAL   1143 1131 38 20 39 15 4 12 
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3.6. Resurse umane 

3.6.1. Personal de conducere 

Funcție Nume și prenume Specializare 
Grad 

didactic 

Modalit.de 

numire pe 

funcție 

Unitatea unde este 

titular 
Obs. 

Director Carp Liliana Fizică I Concurs Liceul Teoretic 

„Lascăr Rosetti ” 

 

Director adjunct Panțîru Livia Chimie  I Concurs Liceul Teoretic 

„Lascăr Rosetti ” 

 

Director adjunct Ciobănică Radu Mihail 

 

Istorie  I Delegație Liceul Teoretic 

„Lascăr Rosetti ” 

 

Băltianu Gabriela (înce-

pând cu 17.01.2022) 

Învățător I Concurs Liceul Teoretic 

„Lascăr Rosetti ” 

 

 

3.6.2. Posturi/norme în școală an școlar 2021-2022 

a.Personal didactic auxiliar 

Funcția Nr norme Nr persoane 

fizice 

Unitatea  Obs. 

Secretar  2 2 Liceul Teoretic „Lascăr 

Rosetti ” 

 

Administrator financiar 1,5 2 Liceul Teoretic „Lascăr 

Rosetti ” + GPP 

0,5 normă neocupată 

Administrator patrimo-

niu 

1,5 2 Liceul Teoretic „Lascăr 

Rosetti ” + GPP 

 

Informatician 1 1 Liceul Teoretic „Lascăr 

Rosetti ” 

 

Bibliotecar  1 1 Liceul Teoretic „Lascăr 

Rosetti ” 

 

Laborant 1 1 Liceul Teoretic „Lascăr 

Rosetti ” 

 

 

a.Personal nedidactic 

Funcția 

Liceul Te-

oretic 

„Lascăr 

Rosetti ” 

Școala 

Bohotin 1 

Școala 

Roșu 

Școala 

Bazga 

Școala Tres-

tiana 
GPP GPN Total 

N
r
 n

o
r
m

e
 

N
r
 p

e
r
-

so
a
n

e
  

N
r
 n

o
r
m

e
 

N
r
 p

e
r
-

so
a
n

e
  

N
r
 n

o
r
m

e
 

N
r
 p

e
r
-

so
a
n

e
  

N
r
 n

o
r
m

e
 

N
r
 p

e
r
-

so
a
n

e
  

N
r
 n

o
r
m

e
 

N
r
 p

e
r
-

so
a
n

e
  

N
r
 n

o
r
m

e
 

N
r
 p

e
r
-

so
a
n

e
  

N
r
 n

o
r
m

e
 

N
r
 p

e
r
-

so
a
n

e
  

N
r
 n

o
r
m

e
 

N
r
 p

e
r
-

so
a
n

e
  

Muncitor 2 2             2 2 

Ingrijitor  4 4 1,5 2 1 1 0,5 1 0,25 1     7,25 9 

Ingrijitor grupa inv. 

prescolar 

          3 3 1 1 4 4 

 

3.6.3.Posturi/norme didactice în școală an școlar 2021-2022 

Unitatea Nivel învățământ Specializarea 

Numar 
posturi 

87,56 

Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti ” Primar - zi   12,44 

Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti ” Gimnaziu -zi   
19,01 
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Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti ” Liceu - zi Uman / Filologie 4,78 

Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti ” Liceu - zi Uman / Ştiinte sociale 3,68 

Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti ” Liceu - zi Real / Ştiinte ale naturii 7,22 

Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti ” 
Înv. profesional 

Mecanică / Lăcătuş mecanic prestări 

servicii 
5,08 

Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti ” Primar - a doua șansă  1,18 

Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti ” Secundar Inferior - a 

doua şansă 
 1,12 

Grădinița cu program normal Rădu-

căneni 
Preșcolar - pr. normal   2,00 

Grădinița cu program prelungit Ră-

ducăneni 
Preșcolar - pr. prelungit   6,00 

Grădinița cu program prelungit Ră-

ducăneni  
Preșcolar - pr. normal   1,00 

Școala Gimnazială Bohotin 1 

   
Preșcolar - pr. normal   1,00 

Școala Gimnazială Bohotin 1  Primar - zi preg+I; II+IV 3,75 

Școala Gimnazială Bohotin 1  Gimnaziu -zi   4,83 

Școala  Gimnazială Roșu  Preșcolar - pr. normal   1,00 

Școala  Gimnazială Roșu  Primar - zi preg.+I+II; III+IV 2,50 

Școala  Gimnazială Roșu  Gimnaziu -zi V+VI; VII+VIII 4,00 

Școala Primară Bazga  Preșcolar - pr. normal   1,00 

Școala Primară Bazga Primar - zi preg+I; II+III 2,50 

Școala Primară Trestiana  Preșcolar - pr. normal   1,00 

Școala Primară Trestiana Primar - zi preg.+I+II; III+IV 2,50 

 

 

3.6.4. Personal didactic angajat 

Cadre didactice Nr. persoane Obs  

Titulari 62 
6 detașați 

1 CCC 

Suplinitori 22  

Suplinitori necalificați 2  

Suplinitor PCO 3  

Total 89  

 

3.6.5. Distribuția pe grade didactice 

 

Personal didactic Nr persoane  

Debutanți 10  

Definitiv 11 2 detașați 

Gradul II 21  

Gradul I 40 3 detașați 

1 CCC 
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Doctorat 4 1 detașat 

Total 86  

 

 

3.6.6. Distribuția pe grupe de vechime 

 

Tranșa de vechime Nr. cadre didactice Obs  

Peste 25 ani 19  

20-25 ani 15  

15-20 ani 12 1 detașat, 1 CCC 

10 -15 ani 16 3 detașați 

5-10 ani 12 2 detașați 2 necalificați 

1-5 ani 5  

0-1 ani 10  

Total 89  

 

 

3.7. Resurse materiale și financiare 

a.Spații școlare 

Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni are următoarele spații de școlarizare: 

 Corp A – liceu cu 8 săli de clasă, laborator de fizică cabinet de consiliere 

psihopedagogică; 

 Corp B cu 7 săli de clasă (dintre care 2 pentru clasa pregătitoare) și1 laborator de 

informatică; 

 Corpul C (tip SPIRU HARET) care cuprinde : 2 săli de clasă, cabinet matematică, 

laborator chimie, laborator de biologie, bibliotecă și depozit de carte 

 Corpul D – sala  de sport, construita in anul 2006 prin Compania națională de inves-

tiții; 

 Corpul E- ateliere si laboratoare PHARE cuprinde laboratoare tehnologice și ateliere 

școlare pe domeniile Construcții, instalații și lucrări publice și Agricultură; 

 Corpul F (denumit generic ,,Școala nr. 2’’) cu 3 săli de clasă unde își desfășoară 

activitatea elevii din învățământul primar; 

 

La nivelul structurilor , ce sunt parte componenta a unității PJ: 

1.Structura Școala Gimnazială nr. 1 BOHOTIN,  ce cuprinde: 

 corpul vechi: sală de grădiniță și 2 săli de clasă;  

 corpul nou: 1 laborator de informatică, 3 săli de clasă, biblioteca ; 

2.Structura Școala Primara nr. 2 BOHOTIN: sală de grădiniță și o sală de clasă; 

3.Structura Școala Primara ISAIA: sală de grădiniță și o sală de clasă; 

4.Structura Școala Primara TRESTIANA: sală de grădiniță și o sală de clasă; 

5.Scoala Primara ,,DIMITRIE GOIAN’’BAZGA: sală de grădiniță și 2 săli de clasă; 

6.Scoala Gimnaziala ROSU, care cuprinde: sală de grădiniță și 2 săli de clasă și laborator informatică; 

7.Structura Grădinița cu program prelungit RADUCANENI,care cuprinde: 4 săli de clasă, bucătărie, sală de 

mese și sală de proiecte; 

8.Structura Grădinița cu program normal RADUCANENI, care cuprinde : 4 săli de clasă. 

O parte din clădirile de la Liceul Răducăneni și din structuri sunt dotate cu centrale termice pe lemne, corpul 
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A fiind reabilitat termic. 

Dotările școlii cu mijloace de învățământ sunt bune, cu excepția rețelelor de calculatoare care sunt uzate moral 

(laboratoarele SEI), inutilizabile (laboratorul PHARE) sau insuficiente (1 laborator de informatică la liceu, unde 

trebuie să-și desfășoare activitatea 31 de clase – informatică și TIC).  

 

b.Resurse financiare ale școlii provin din: 

a)finanţarea de bază asigurată din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin 

bugetele locale, pentru asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele 

locale, pentru:  

 cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale;  

 cheltuieli cu pregătirea profesională; 

 cheltuieli cu evaluarea periodică a elevilor; 

 cheltuieli cu bunuri şi servicii. 

b)finanţarea complementară care asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale şi alte cheltuieli asociate din 

bugetul local.  

 

 

IV. EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ. Politici şi strategii manageriale 

4.1. Managementul procesului de predare - învăţare – evaluare 

Managementul dezvoltat în anului școlar 2021-2022 a fost unul dinamic, orientat spre obținerea unor rezultate 

superioare și promovarea unui mediu de învățare motivant, generator de performanță, bine integrat în spațiu economic 

și cultural comunitar. Cadrele didactice au promovat standarde de performanță, corelate cu documentele de politică 

educațională/curriculară de actualitate și un mediu serios, adecvat pentru învățare. Activitățile de predare, învățare și 

evaluare au fost proiectate individualizat, în funcție de particularitățile fiecărei clase și apoi discutate la nivelul co-

misiilor metodice. Cadrele didactice au aplicat metode didactice centrate pe grup/ elevi și au răspuns cererilor elevilor 

și părinților privind acordarea de sprijin în învățare. În acest sens, s-au organizat ore suplimentare pentru pregătirea 

elevilor – acestea vizând în special examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat – la disciplinele: limba și litera-

tura română, matematică, biologie, geografie și științe socio-umane. Manualele școlare pentru ciclul inferior al lice-

ului au fost asigurate și distribuite în întregime, prin grija diriginților și a bibliotecarei școlii, Olariu Elena. Principala 

problemă o constituie la acest nivel absența unor manuale noi, care să răspundă nevoilor reale ale elevilor.  

Puncte tari:  

➢ Majoritatea cadrelor didactice realizează în clasă demersuri didactice eficiente, având obiective corect for-

mulate; au fost stabilite standardele de performanță și criterii de evaluare a nivelului de însușire și gradului de utilizare 

a cunoștințelor elevilor.  

➢ Toate cadrele didactice stăpânesc disciplina pe care o predau, folosesc strategii didactice corespunzătoare, 

creează în clase o atmosferă prielnică actului instructiv-educativ, fără însă a crea o stare de stres si apăsare asupra 

elevilor.  

➢ Rezultatele școlare înregistrate sunt bune la toți indicatorii: procent de promovabilitate mare.  

Puncte slabe:  

➢ Constatăm la unele clase și la unele discipline de învățământ, anumite situații pe care noi le-am explicat ca 

fiind datorate lipsei de comunicare sau de înțelegere dintre cadrele didactice și elevi. Aș dori ca în rândul cadrelor cu 

mai puțină experiență să existe o mai bună comunicare, iar nota să nu reprezinte mijloc de pedeapsă.  

➢ Nu toate cadrele creează în clase o atmosferă prielnică actului instructiv-educativ. 

➢Nu toate cadrele didactice au desfășurat activități online conform orarului în perioada suspendării cursurilor; 

unele nu au desfășurat activități online deloc. 
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4.1.1. Oferta  curriculară 

Oferta de CDȘ pentru anul școlar 2021– 2022 a avut în vedere dezvoltarea la elevi a unui set de aptitudini și 

competențe: comunicare, lucru în echipă, autocunoaștere. 

Clasa Denumirea disciplinei Prof propunător Aprobat 

V A 

Pregătiți pentru viață. Educație pentru viață 

și comunitate 
Mincu Rozalia 

Ordin nr. 

5863/28.12.2017 

V B Educație pentru sănătate 
Drăgan Irina 

OM nr. 4496 / 

11.08.2004 

V C Scriere creativă Pantiru Oana  

V Roșu Lectura ca abilitate de viață 
  

OMECTS nr. 

3961/3.05.2012 

VI A 

Matematică și științe în societatea cunoaște-

rii 
Frunzete Gabriela 

OMEN nr. 

3806/29.05.2013 

VI B 

Matematică și științe în societatea cunoaște-

rii 
Frunzete Gabriela 

OMEN nr. 

3806/29.05.2014 

VI C 

Matematică și științe în societatea cunoaște-

rii 
Frunzete Gabriela 

OMEN nr. 

3806/29.05.2015 

VI Roșu Lectura ca abilitate de viață 
  

OMECTS nr. 

3961/3.05.2012 

VI Bohotin 

Pregătiți pentru viață. Educație pentru viață 

și comunitate 
Codrianu Coca 

Ordin nr. 

5863/28.12.2017 

VII A Curiozități din chimie Crețu Mihaela  

VII B Aplicații utile cu programe de birotică Avădăni Mihai  

VII C Curiozități din chimie Crețu Mihaela  

VII Roșu Matematica între teorie și practică Romascau Cezar  

VII Bohotin Limba română în operele literare Panaite Adina   

VIII A Matematica între teorie și practică Romascau Cezar  

VIII B Matematica între teorie și practică Romascau Cezar  

VIII C Matematica între teorie și practică Romașcu Cezar  

VIII Roșu Matematica între teorie și practică    

VIII Boho-

tin 

Literatură, teatru și film-mijloace de comu-

nicare artistică 
Panaite Adina  

IX U - filo-

logie (1) Storytelling sau arta povestirii Tomulescu Maria  

IX R (1) Storytelling sau arta povestirii Tomulescu Maria  

X U -filolo-

gie (1) Conversație în limba engleză Ursache Andreea  

X R (1) Educație pentru sănătate 
Drăgan Irina 

OM nr. 4496 / 

11.08.2004 

XI U  -SSU 

(5) 
Conversație în limba engleză Ursache Andreea  

Gramatică normativă Tomulescu Maria  

Argumentare și persuasiune - valențe com-

plementare în comunicarea contemporană 
Tomulescu Maria  

Dezbatere, oratorie și retorică Enache Aurora  

Psihologie aplicată Enache Aurora  

XI R (4) Tehnici de rezolvare a testelor de biologie Drăgan Irina  

Locuri geometrice Romașcu Cezar  

Educație pentru sănătate 
Drăgan Irina 

OM nr. 4496 / 

11.08.2004 
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Chimia prin probleme Crețu Mihaela  

XII U  -filo-

logie (6) 
Provocările limbii române Bălteanu Andrada  

Provocările textului literar și nonliterar Bălteanu Andrada  

Conversație în limba engleză Lebădă Simona  

Geografia turismului (România) Botezatu Lucian  

Educație pentru sănătate 
Drăgan Irina 

OM nr. 4496 / 

11.08.2004 

O istorie a comunismului din România 
Cemîrtan Andrei 

Ordin nr. 

4699/07.07.2008 

XII U  -SSU 

(6) 
Geografia turismului (România) Botezatu Lucian  

Migrațiile contemporane - secolele XX și 

XXI 
Botezatu Lucian   

Istoria recentă a României Cemîrtan Andrei   

O istorie a comunismului din România 
Cemîrtan Andrei 

Ordin nr. 

4699/07.07.2008 

Provocările limbii române Bălteanu Andrada  

Provocările textului literar și nonliterar Bălteanu Andrada  

XII R (5) Complemente de analiză matematică Romașcu Cezar  

Tehnici de rezolvare a testelor de biologie Drăgan Irina  

Educație pentru sănătate 
Drăgan Irina 

OM nr. 4496 / 

11.08.2004 

Provocările textului literar și nonliterar Bălteanu Andrada  

Chimia și viața Panțîru Livia  

 

4.1.2. Rezultatele învățării 

Unitatea Nivel 
Nr elevi/copii 
înscriși la în-

ceputul anului 

Nr elevi/co-
pii rămași 
la sfârșitul 

anului 

Promovați 
% promo-
vabilitate 

  Preșcolar 166 157     

LICEUL TEORETIC "LASCAR RO-
SETTI",  

Clasa pregătitoare 45 44 41   

Primar 169 170 154 90,59% 

Gimnazial 259 259 231 89,19% 

Liceal 251 252 247 98,02% 

Profesională 80 70 63 90,00% 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, BOHOTIN 

Clasa pregătitoare 4 4 4   

Primar 45 47 43 91,49% 

Gimnazial 40 44 43 97,73% 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, ROȘU 

Clasa pregătitoare 5 5 5   

Primar 20 20 19 95,00% 

Gimnazial 24 25 21 84,00% 

ȘCOALA PRIMARĂ, BAZGA 
Clasa pregătitoare 2 2 2   

Primar 13 12 10 83,33% 

ȘCOALA PRIMARĂ, TRESTIANA 
Clasa pregătitoare 1 1 1   

Primar 19 19 10 52,63% 

TOTAL (fără CP)   920 918 841 91,61% 

TOTAL   1143 1131     
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Unitatea Nivel 

TOTAL PROMOVATI PE MEDII  SAU CALIFICATIVE 

prom 5 - 5,99 / 
S 

prom 6 - 
6,99 / S 

prom 7- 
7,99 / B 

prom 8- 
8,99 / B 

prom 9 -
10 / FB 

LICEUL TEORETIC "LAS-
CAR ROSETTI",  

Primar 16 13 19 18 88 

Gimnazial 4 15 50 78 84 

Liceal 0 0 21 80 146 

Profesională 1 16 34 12 0 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
NR.1, BOHOTIN 

Primar 1 2 1 6 33 

Gimnazial 0 7 12 6 18 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 
ROȘU 

Primar 3 4 1 0 11 

Gimnazial 0 1 2 3 4 

ȘCOALA PRIMARĂ, 
BAZGA 

Primar 0 0 1 1 8 

ȘCOALA PRIMARĂ, 
TRESTIANA 

Primar 0 1 2 3 4 
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4.1.3. Situația disciplinară 

Unitatea 

Nivel 
Note purtare 
între 9.99 si 7 

Note pur-
tare sub 7  

Nr elevi 
sancțio-

nați 
Exmatri-

culați 
TOTAL 
absente 

Absente 
NEmoti-

vate 

  Preșcolar         4.012 3.764 

LICEUL TEORETIC "LAS-
CAR ROSETTI",  

Clasa pregăti-
toare 0 0 0 

0 
4.306 3.446 

Primar 3 14 0 0 5.855 5.084 

Gimnazial 30 32 3 0 20.856 14.350 

Liceal 32 4 1 2 11.422 3.603 

Profesională 29 15 1 10 9.325 4.543 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 
NR.1, BOHOTIN 

Clasa pregăti-
toare 0 0 0 

0 
0 0 

Primar 0 2 0 0 849 847 

Gimnazial 12 1 4 0 1.373 483 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 
ROȘU 

Clasa pregăti-
toare 0 0 0 

0 
72 48 

Primar 0 0 0 0 225 225 

Gimnazial 5 5 0 0 2.324 2.275 

ȘCOALA PRIMARĂ, 
BAZGA 

Clasa pregăti-
toare 0 0 0 

0 
18 3 

Primar 1 1 0 0 265 227 

ȘCOALA PRIMARĂ, 
TRESTIANA 

Clasa pregăti-
toare 0 0 0 

0 
0 0 

Primar 0 5 0 0 1.019 995 

TOTAL   112 79 9 12 57.909 36.129 
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4.1.4. Rezultatele examene naționale 

 

EVALUARE NAȚIONALĂ clasa a VIII-a 

Disciplina   Nr. înscriși 
Nr. pre-

zenți 

Nr. 

note 

sub 5 

Nr. note 

între    

Nr. note 

între     

Nr. note 

între     

Nr. note 

între     

Nr. note 

între    Nr. note 

peste 5 
 5 -5,99 6 -6,99 7 -7,99 8 -8,99  9 -9,99 

Limba ro-

mână 

Cifre ab-

solute 
74 69 8 9 11 14 15 12 61 

[%]     11,59 13,04 15,94 20,29 21,74 17,39 88,41 

Matema-

tică 

Cifre ab-

solute 
74 70 28 17 11 9 2 3 42 

[%]     40,00 24,29 15,71 12,86 2,86 4,29 60,00 

Media 

generală 

Cifre ab-

solute 
74 69 16 11 19 11 10 2 53 

[%]     23,19 15,94 27,54 15,94 14,49 2,90 76,81 
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BACALAUREAT 

Sesiunea iunie – iulie 2021 

Serie curentă 

Profil 

/Speciali-

zare 

  
Nr. în-

scriși 

Nr. ab-

senți 

Nr. pre-

zenți 

Medii 

sub 

6,00 

Medii 

între    6 

-6,99    

Medii în-

tre    7 -

7,99   

Medii 

între    8 

-8,99    

Medii 

între    9 

-9,99  

Număr 

medii peste 

6,00 

Uman/  

Filologie 

Cifre ab-

solute 
27 1 26 4 4 4 7 7 22 

[%]     96,30 15,38 15,38 15,38 26,92 26,92 84,62 

Uman/  
Cifre ab-

solute 
26   26 8 9 5 4   18 

Științe 

sociale 
[%]     100 30,77 34,62 19,23 15,38 0,00 69,23 

Real/ 

Știinte 

ale natu-

rii 

Cifre ab-

solute 
17   17 6 2 3 6   11 

[%]     100,00 35,29 11,76 17,65 35,29 0,00 64,71 

TOTAL 

Cifre ab-

solute 
70 1 69 18 15 12 17 7 51 

[%]     98,57 26,09 21,74 17,39 24,64 10,14 73,91 
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4.1.5. Rezultatele concursuri școlare 

 

Denumire concurs /olimpiadă 

Premiu 

de exce-

lență/ 

special 

 Ma-

rele 

pre-

miu 

Premiul 

I 

Premiul 

II 

Premiul 

III 

Menți-

une 

Pre-

miu 

spe-

cial 

Diplomă 

partici-

pare 

Amintiri din copilarie   4 23 20 15 10   6 

Be an example for others to follow: 

Don’t be mean, be green!”           6     

Bookmasters               3 

Cangurașul matematician     6 24 6     1 

Cangurul lingvist-limba engleză     5 4 2       

Căngurașul Poveștilor         3       

Cărțile te inspiră-concurs ed.Litera               3 

Cenaclul - concurs ”ProVAloriK”           3     

CONCOURS INTERNATIONAL DE 

POÉSIE            3   4 

Concurs FOR LIFE     2 8 2 15   3 

Concurs interjudețean Glas de copil-

icoană și har               1 

Concurs interjudețean Glas de copil-

icoană și har               1 

Concursul „Și eu știu să scriu”               6 

Concursul de desene "Şcoala Banilor 

bine-crescuţi"               4 

Concursul interdisciplinar de eseuri și 

creație religioasă „Episcop martir An-

ton Durcovici”       2 2 1   4 

Concursul Internațional de Creație Li-

terară ,,Universul cuvintelor”               2 

Concursul Internaţional de Matematica 

Aplicata Cangurul     1 1 5       

Concursul Internațional Discovery     1 5         
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Concursul Valente europene in edu-

catie - abilitati oratorice       2 1 5     

Copilărie în cuvânt și culoare   1             

Cvintele vindeca               6 

Discovery International -Descoperă lu-

mea     8 12 11 3   7 

Evaluarea în Învățământul Preuniversi-

tar     1   1       

Exploratori in lumea emotiilor     1   1 1     

Exploratori in lumea emotiilor     1   1 1     

Fizica în imagini -secțiunea Maestru       1 1 1     

Florilege-ecriture colective                5 

Formidabilii     7 2 1       

Iarna - anotimpul bucuriei 3     2 1       

In asteptarea lui Mos Craciun 4   1 1         

L-ai vazut cumva pe iepuras?     3 1 4       

Mamă, primăvara are chipul tău!         1 1     

Obiceiuri de Paşte- Expoziţie - Con-

curs         1     2 

Olimpiada ,,Universul cunoașterii prin 

literatură”           1     

Olimpiada „Universul cunoașterii prin 

lectură”       1       1 

Olimpiada de lectură ca abilitate de vi-

ață          1 2   1 

Olimpiada de limba și literatura ro-

mână     1   1     1 

Olimpiada de religie cultul romano-ca-

tolic- Etapa județeană     1 1 2 2   2 

Olimpiada de religie cultul romano-ca-

tolic- Etapa Națională           1     

Olimpiada Judeteana Tinerii dezbat               1 

Olimpiada satelor           1   2 

Poveștile Cangurului     19 24 25     17 

Primavara in culoare si cuvant       1   3   9 

Romania, tara mea de poveste     2 2         

Sarbatoarea Iasului, prin ochi de copil               3 

Toamna mandra harnica și de roade 

darnică     1   1     2 

Valențe europene în educație               6 

VoloEdu-Vreau să călătoresc       1         

Vreau să știu     19 31 6     1 

 

4.2. Managementul curriculum-ului 

Obiective  urmărite :  

 

1. Asigurarea unui demers instructiv – educativ de calitate printr-o continuă perfecționare și interrelaționare a 

cadrelor didactice ; 

2. Distribuirea responsabilităților membrilor de așa natură , încât toți să își imprime stilul personal asupra 

activității , conlucrând cu toate cadrele didactice din școală ; 

3. Aplicarea   curriculumului național  și a ofertei  educaționale  proprii , în acord cu legislația în vigoare și cu 

preferințele /nevoile manifestate de beneficiarii direcți și secunzi .  
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 Activități prin care s-au realizat obiectivele  :  

O1         - întocmirea planului managerial , a planului de activități  

- Implicarea membrilor  comisiei si a parintilor în procesul de stabilire a CDȘ pentru anul școlar următor 

- Supervizarea participării acestora la toate activitățile de cerc pedagogic și catedre metodice din școală; 

O2          -  ședințe de catedre  în cadrul cărora s–au propus programele de opțional , preluate de la toate cadrele 

didactice ; 

           -Participarea  la ședințele cu părinții/elevii in sistem  fizic sau online , pentru a prelua acele optionale aprobate 

la nivel de clasa. 

O3          - preluarea schemei orare de la fiecare clasă a ciclurilor primar și gimnazial si liceal 

- Întocmirea de proiecte cu caracter extracurricular proprii fiecărei discipline 

- Promovarea noilor programe școlare pentru gimnaziu și alegerea manualelor ; 

În acest sens  , pentru clasele care au trecut la noua programa , aferentă planului – cadru  pentru gimnaziu 

, aprobat prin OM 3590 / 05.04.2016 , manualele au fost selectate și avizate  în urma consultării site-ului 

edu.ro, în urma unor dezbateri în cadrul comisiilor metodice specifice .  

Fondul de manuale s-a dovedit a fi suficient , pentru fiecare ciclu și clasă în parte , manualele având 

totodată o stare satisfăcătoare . 

              -Avizarea fișelor de opțional și înaintarea acestora către inspectorii de specialitate spre avizare(aprilie 2022) 

- Aprobarea ofertei educaționale în CA pentru anul școlar 2022 – 2023.
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Analiza SWOT  

PUNCTE TARI 

Resurse umane 

            -Pregătire bună și foarte bună din punct de vedere științific și metodic pentru activi-

tate 

-Temele abordate la lecție sunt în conformitate cu ceea ce este prevăzut în planifi-

carea calendaristică și în proiectarea unității de învățare 

- Există corelație între tema lecției, obiective, sarcini de învățare și strategii didac-

tice folosite 

- Sarcinile de învățare sunt diverse permițând elevilor să aplice în contexte cât mai 

variate ceea ce elevii au învățat 

-Sunt integrați în activitate  aproape toți elevii din clasă 

- Preocuparea pentru o bună desfășurare a activității online 

-Se îmbină activitatea directă cu cea independentă manifestându -se preocupare 

pentru exersarea depinderilor de muncă independentă . 

-Preocupare pentru realizarea feed -back-ului și autoregalarea activității în funcție 

de informațiile primite 

Activitatea de baza 

-elaborarea planificarilor  si a planurilor de actiune pentru fiecare catedra 

-asigurarea manualelor si a auxiliarelor  

-monitorizarea parcurgerii ritmice  a materiei,a calitatii orelor desfasurate in sistem online 

sau face to face 

-asistente efectuate la ore de catre echipa manageriala 

-Procesul educativ promovat de scoala are ca scop formarea centrată pe elev, abordarea 

interdisciplinară, utilizarea metodelor interactive, precum şi evaluarea competenţelor pentru 

atingerea unor performanţe superioare care să permită elevului să se remarce atât în mediul 

școlar local, județean și național prin performanțele obținute cât și în societate, în special în 

comunitatea locală prin implicare voluntara.Din acest punct de vedere putem spune ca nu 

in cazul tuturor disciplinelor se remarca utilizarea acestor metode active, interdisciplinare  

sau a unor metode de evaluarecare sa permita dezvoltarea de competente elevilor. 

-întocmirea graficelor de pregătire suplimentară şi efectuarea pregătirii suplimentare pentru 

PUNCTE SLABE 

Managementul 

Intalnirile comisiei sunt uneori  caracterizate de formalism , membrii oferă 

uneori răspunsuri tardive la solicitări  diferite. Cu toate acestea se poate 

spune ca activitatea comisiei s-a desfasurat in conditii bune,pe toate com-

partimentele ce le cuprinde. 

Resurse umane 

-elevii sunt mai încântați de activitățile fizice decât de cele intelectuale ,dar 

se poate spune ca participa cu  interes  la acele activitati care le dezvolta 

creativitatea, sunt interactive si favorizeaza cooperarea . 

-elevii nu sunt preocupaţi de studiul individual; 

-nivelul scăzut de înţelegere şi interes la clasele profesionale; 

-lipsa de receptivitate, dezinteresul, nepăsarea elevilor în ceea ce priveşte 

posibilitatea de a-şi pune în evidenţă valorile proprii, inteligenţa pentru un 

viitor performant; 

-insuficienta stimulare a elevilor pentru participare la diverse concursuri. 

Activitatea de baza 

- interasistențele nu se fac cu destulă rigoare  mai ales in cadrul colegilor 

din aceeasi specialitate sau catedra. 

- asistențele la clasă nu sunt efectuate la toate nivelurile  

- nevoia de completare a conținuturilor prin opționale este mult mai mare 

decât ceea ce se permite  de cadrul legislativ.  
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Evaluarea Națională și  Bacalaureat, folosind mijloacele online precum şi sprijinirea perma-

nentă a elevilor ce întâmpină dificultăţi în învăţare; 

- Elaborarea unor analize comparative între notele obţinute de elevii claselor a VIII-a la 

examenele naţionale şi cele obţinute la clasă la disciplina limba şi literatura română; 

- Elaborarea unor analize comparative între notele obţinute de elevii şcolii noastre la Exa-

menul de Evaluarea naţională an şcolar actual/an şcolar precedent. 

OPORTUNITĂȚI 

Spațiile școlare existente oferă un cadru bun pentru organizarea tuturor tipurilor de activități 

. 

Pregătirea cadrelor didactice facilitează o desfășurare eficienta a procesului de învățământ .  

Relațiile bune cu comunitatea locală pot duce într-un viitor apropiat la lărgirea paletei de 

discipline opționale .  

 

AMENINȚĂRI 

Monopolizarea ofertei educaționale de către discipline opționale devenite 

clasice , obișnuite  pentru a suplimenta carențele de timp la disciplinele 

obligatorii .  

Închiderea perspectivei asupra CDȘ , prin păstrarea a ceea ce propune doar  

profesorul / educatorul ( acestea datorate lipsei de mijloace materiale , de 

spații , de parteneriate )  si slaba oferta de optionale integrate(pe mai multe 

discipline inrudite sau chiar pe mai multe arii curriculare)  

Propunerea de catre profesori  unor discipline optionale care nu se pliaza 

suficient pe nevoiele de studiu ale elevilor. 
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Pentru anul scolar 2022-2023 s-au propus si aprobat urmatoarele optionale :  

 

 

Nr. 

crt 
Clasa Titlul optionalului Profesor propunător 

1 V A Lectura ca abilitate de viață Pantiru Oana 

2 V B Lectura ca abilitate de viață Pantiru Oana 

3 V Bohotin Lectura ca abilitate de viață Panaite Adina 

4 V Rosu Lectura ca abilitate de viață Maxim Ancuta 

5 VI A Istoria Chinei,Coreei si Japoniei Baciu Alexandru 

6 VI B Englesh is fun! Lebada Simona 

7 VI C Lectura ca abilitate de viață Pantiru Oana 

8 VI Rosu Lectura ca abilitate de viață Maxim Ancuta 

10 VII A English through Stories and Games Ursache Andreea 

11 VII B Chitara Clasica Lerca Cosmin 

12 VII C Chitara Clasica Lerca Cosmin 

13 VII Rosu Lectura ca abilitate de viață Maxim Ancuta 

14 
VII Bohotin 

Pregătiți pentru viață. Educație pentru viață și comuni-

tate Codrianu Coca 

15 VIII A Turismul in Romania Moraru Eugen 

16 VIII B Matematica între teorie și practică Mandea Andrei 

17 VIII C Lectura ca abilitate de viață Pantiru Oana 

18 VIII Rosu Lectura ca abilitate de viață Maxim Ancuta 

19 
VIII Bohotin 

Literatura,teatru si film-mijloace de comunicare artis-

tică  Prof. Panaite Adina 

20 IX A Receptarea textului literar si nonliterar Baltianu Andrada 

21 IX B Psihologie aplicată Enache Aurora 

22 IX C Matematica si stiinte in societatea cunoasterii Frunzete Gabriela 

23 X A Istoria minoritatilor in Romania Ciobanica Radu 

24 X B Conversatie in limba engleza Ursache Andreea 

25 

XI A 

Conversație în limba engleză Ursache Andreea 

26 Istoria recentă a României Ciobanica Radu 

27 Argumentare si persuasiune Bobu Onuta 

28 Dezbatere, oratorie și retorica prof. Enache Aurora 

29 Psihologie aplicată prof. Enache Aurora 

30 

XI B 

Tehnici de rezolvare a testelor de biologie prof. Dragan Irina 

31 Locuri geometrice 

prof. Romascu Cezar 

Marius 

32 Probleme de chimie in viata de zi cu zi Prof. Cretu Mihaela 

33 Educație pentru sănătate prof. Dragan Irina 

34 

XII A 

Argumentare si persuasiune Bobu Onuta 

35 Competente digitale Avadani Mihai 

36 Dezbatere, oratorie și retorica Enache Aurora 

37 Geografia turismului (Romania)  Botezatu Lucian 

38 Psihologie aplicată Enache Aurora 

39 O istorie a comunismului din România Ciobanica Radu 

40 
XII B 

Provocarile textului literar si nonliterar Baltianu Andrada 

41 Educație pentru sănătate   Dragan Irina 
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42 Complemente de analiza matematica  Romascu Cezar Marius 

43 Tehnici de rezolvare a testelor de biologie  Dragan Irina 

44 Competente digitale(ECDL) Avadani Mihai 

 
   

 
   

Activitatea pe catedre metodice in ceea ce privește curriculum se prezinta astfel: 

 

a.Catedra învățământ preșcolar 

Ținând seama de principiile, de cerințele noului curriculum pentru învățământul preșcolar s-au parcurs o serie 

de demersuri educaționale în scopul de a selecta obiectivele, resursele necesare și de a identifica tipurile de activități 

de învățare care conduc la atingerea acestora.  

Au fost utilizate diferite platforme, încercându-se astfel comunicarea într-un mod eficient cu părinții, cu scopul 

de a spori activitatea preșcolarilor și învățarea într-un mediu cu totul nou, De asemenea s -au realizat două întâlniri 

în cadrul catedrei metodice și s-au prezentat și dezbătut:  

-Raportul asupra activităţii catedrei metodice-prezentare 

-Aprobarea probelor de evaluare inițială 

-Propunerea de teme de interes pentru derularea activității C.M. pentru anul școlar în curs-lucru în grup 

-Elaborarea planului managerial, planurilor operaționale, calendarului și tematicii activităților săptămânale   

-Caietul de observații pentru copiii grupei 

-Dezbaterea setului de instrumente pentru stimularea, monitorizarea și aprecierea pregătirii pentru școală a copiilor 

preșcolari  

-Dezbatere în urma Consfătuirii județene a educatoarelor privind abordarea curriculum-ului adaptat conform situației 

actuale, online și prezență fizică. 

 

b.Catedra pentru invatamant primar 

 Fiecare  cadru didactic a respectat şi s-a bazat ( atât la nivelul muncii individuale cât şi colective) pe 

unităţile de competenţă, urmărind indicatorii de performanţă, respectându-şi responsabilităţile la nivelul 

colectivului. 

      Principala preocupare a membrilor comisiei a fost studiul si aplicarea prevederilor prevăzute pentru acest an 

școlar de minister. 

      Proiectarea activităţii la nivelul claselor s-a realizat cu scopul dezvoltării de competenţe, prin însuşirea de 

cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare si transcurriculare a conţinuturilor programelor şcolare . De asemenea 

, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de ME, precum şi de recomandările primite din partea inspectorilor 

de specialitate. 

    Ca punct de plecare s-au organizat evaluările inițiale, rezultatele fiind cuprinse în centralizatoare pe clase, 

fiind analizate la nivel de comisie. 

           Planificările calendaristice au fost personalizate și reflectă specificul clasei la care se lucrează ținându –se 

cont de caracteristicile psihice ale colectivului și de nivelul de cunoștințe, priceperi și deprinderi. 

 

c.Catedra de limba română 

- Elaborarea documentelor de planificare-proiectare, având ca reper  modelele de planificare puse la dispoziție de 

MEN; 

- Adaptarea activităților de învățare - îndeosebi sub raportul conținutului, al formelor de organizare și al metodologiei 

didactice la posibilitățile diferite ale elevilor, la capacitatea de înțelegere, ritmul de lucru propriu unor grupuri de 

elevi; 

- Proiectările pe unități de învățare vor conține aplicații practice și strategii didactice adecvate formării tuturor com-

petențelor generale și specifice prevăzute în programa școlară; 

- Selecția și utilizarea manualelor, a auxiliarelor curriculare autorizate, a materialului didactic existent în unitatea 

de învățământ (dicționare diverse, culegeri de exerciții, manualul profesorului etc.) în procesul de predare - învățare; 
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- Consultarea lucrărilor de specialitate și de metodica specialității; 

- Alegerea optimă a conținutului lecției (accesibilitate, actualitate, relevanță, grad de dificultate, grad de încărcare cu 

detalii, corelat cu nevoile elevilor, cu resursele propuse și cu competențele vizate); 

- Structurarea logică și echilibrată a conținutului lecției, proiectarea unor situații de învățare variate ca formă de 

organizare, mod de intervenție a profesorului în timpul învățării, mod de comunicare, mod de producere a învățării, 

mod de prelucrare a informațiilor și de aplicare a cunoștințelor, metodologie, mijloace de învățământ, tip de cunoș-

tințe dobândite de către elevi; 

- Proiectarea unor sarcini de lucru pentru formarea competențelor elevilor, proiectarea unor lecții de tipuri diferite, 

structurate după modele variate, corelate cu specificul clasei de elevi, cu conținuturile abordate, cu competențele 

vizate, utilizarea mijloacelor online ; 

- Folosirea unor forme diferite de organizare a activității: pe grupe, în echipe, frontal sau individual; 

- Facilitarea activității independente a elevilor și alternarea activității în grup cu munca individuală, lucrările de 

muncă independentă efectuate în clasă sau acasă având un grad de dificultate variabil; 

 - Utilizarea în procesul instructiv-educativ a metodelor comtemporane activ-participative: Expunerea, Conversaţia, 

Observarea, Exerciţiul, Jocul de rol, Metoda mozaicului, Metoda turnirului între echipe, Metoda brainstorming, 

Metoda cubului, Metoda ciorchinelui etc.; 

 - Realizarea unor lecţii din perspectivă transdisciplinară (ex. compararea unei ecranizări cu textul literar propriu-zis, 

vizionarea unui film înainte sau după studierea unei opere, punerea în scenă de către elevi a unor opere etc.); 

- Furnizarea de feed-back şi informarea sistematică a elevilor şi a părinţilor în privinţa progresului şcolar realizat; 

- Asigurarea caracterului aplicativ al cunoştinţelor predate; 

- Parcurgerea eficientă şi integrală la fiecare  clasă a materiei prevăzute de programa şcolară în vigoare; 

- Centralizarea şi monitorizarea absenţelor la fiecare dintre disciplinele umaniste, identificarea cauzelor 

absenteismului şi remedierea acestuia: 

                      - discuţii particulare cu elevii care absentează de la ore; 

                      - înştiinţarea dirigintelui, a părinţilor elevilor care absentează;  

                        - proiectarea unor lecţii interesante şi atractive pentru elevi, prin apelarea la diverse forme de organi-

zare a activităţii (jocuri didactice, concursuri, învăţarea pe echipe, proiectul în echipă etc.), prin crearea şi prezentarea 

unor materiale didactice interesante şi atractive; 

                      - organizarea şi implicarea elevilor care absentează la activităţi extracurriculare. 

                  b) Acțiuni:  

-parcurgerea programelor şcolare, de către toţi membrii comisiei, conform planificărilor şi în corelaţie cu manualele 

şcolare alternative; 

-realizarea unei monitorizări permanente a progresului elevilor prin administrarea permanentă a testelor de progres; 

- fiecare cadru didactic din această comisie a discutat și dezbătut la nivelul clasei regulamentul școlii, iar colectivele 

de elevi au întocmit un regulament al clasei, specific nevoilor vârstei și al problemelor mai frecvente.   

-întocmirea graficelor de pregătire suplimentară şi efectuarea pregătirii suplimentare pentru Evaluarea Națională și  

Bacalaureat, folosind mijloacele  fizice și online precum şi sprijinirea permanentă a elevilor ce întâmpină dificultăţi 

în învăţare; 

-întocmirea de fiecare cadru didactic a portofoliului personal; 

-permanenta colaborare, pe tot parcursul anului, între toţi membrii comisiei metodice, urmărindu-se o cât mai bună 

coordonare, înţelegere şi aplicare a reformei învăţământului; 

-participarea tuturor membrilor Comisiei la toate acţiunile organizate la nivelul şcolii, precum şi la nivel judeţean  şi 

informarea cu privire la noutăţile apărute în învăţământ. 

De asemenea, s-a întocmit programa adaptată (fișe cu standarde minime de evaluare) pentru elevii cu CES: 

-Iancu Mădălina (a V-a C); 

-Drăgan Alexandru (a V-a B); 

- Bălan Andreea ( a VI-a B); 

-Zorilă Petronela (a VI-a C);  și fișe cu strategii didactice diferențiate pentru elevele: 

-Balint Maria Teodora (a X-a A); 
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-Stan Ionela-Loredana  (a X-a C). 

 

                     c) Evaluare: 

- Aplicarea formelor de evaluare cunoscute continuă şi sumativă, dar și a celor recomandate pe perioada pandemiei; 

- S-a aplicat evaluarea continuă şi notarea conform reglementărilor legale şi standardelor naţionale în vigoare, 

asigurarea transparenţei criteriilor şi a procedurilor de evaluare fiind făcută prin intermediul fişelor de evaluare 

îndosariate în portofoliul personal al elevului. De asemenea, notarea s-a făcut cu ritmicitate şi a fost adusă permanent 

la cunoştinţă părinţilor nu numai prin intermediul carnetului de elev ci şi în şedinţele cu părinţii. 

- Activitățile de autoevaluare, de aplicare de chestionare cu privire la nivelul de satisfacție al elevilor, dar și de veri-

ficare a portofoliilor au fost realizate cu regularitate și  prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (Mes-

senger, Adservio, Zoom); 

- Măsurile propuse în cadrul şedintei comisiei metodice pentru ameliorarea deficienţelor întâlnite la evaluarea iniţială 

vor fi urmărite pe tot parcursul anului şcolar; 

 - Utilizarea unor modalități de evaluare (grilă, portofolii, proiecte, referate etc.); 

- Promovarea autoevaluării elevilor; 

- Organizarea testărilor finale conform reglementărilor în vigoare;  

- Elaborarea unor analize comparative a rezultatelor obţinute de elevi la cele două testări (iniţială şi finală); 

- Pregătirea suplimentară a elevilor claselor  a VIII-a pentru Examenul de Evaluare Naţională și a XII-a pentru Ba-

calaureat; 

- Elaborarea unor analize comparative între notele obţinute de elevii claselor a VIII-a la examenele naţionale şi cele 

obţinute la clasă la disciplina limba şi literatura română; 

- Elaborarea unor analize comparative între notele obţinute de elevii şcolii noastre la Examenul de Evaluarea 

naţională an şcolar actual/an şcolar precedent. 

 

d.Catedra de limbi moderne 

În cadrul orelor de limba engleză și limba franceză, elevii au fost încurajați să își însușeasca o atitudine 

pozitivă față de studiu, să aibă o ținută decentă, să fie punctuali și să își dorească să se perfecționeze. Cadrele didactice 

au încercat să creeze o atmosferă de lucru care să conducă la coeziunea grupului de elevi. În acest scop, s-au folosit 

metode moderne de lucru in perechi sau echipe, facilitându-se totodata și comunicarea între elevi. Pentru a se obține 

rezultate cât mai bune, s-a menținut o relație de colaborare permanentă între cadrele didactice, părinții elevilor și 

echipa managerială. 

In perioada desfășurării cursurilor in format online, cadrele didactice au utilizat platforme, resurse și activități 

interactive astfel încât elevii să continue procesul educațional într-un mediu cât mai favorabil dezvoltării abilităților 

de comunicare într-o limbă străină. 

Pe lângă numeroasele reuşite ale Comisiei profesorilor de Limbi Moderne, am  identificat  însă şi o serie de ame-

ninţări: 

-nivelul scăzut de înţelegere şi interes la clasele cu profil profesional; 

-insuficienta stimulare a elevilor pentru participarea la diverse concursuri de limbi moderne ; 

- existența unui număr de elevi care nu au avut acces la orele online; 

- insuficiente resurse digitale care să permită desfășurarea orelor online în condiții optime 

 

e.Catedra de stiinte. 

-proiectarea eficientă a curriculumului; 

-întocmirea planificărilor stabilind strategia optimă în vederea asigurării unei instruiri eficiente; 

-asigurarea caracterului aplicativ al proiectării curriculare; 

-analiza şi selectarea din oferta de manuale a manualelor adecvate respectând posibilităţile de înţelegere ale 

elevilor şi cerinţele legislative în vigoare; 

-fundamentarea proiectătii curriculare pe rezultatele naţionale şi locale; 

-elaborarea,susţinerea testelor iniţiale şi analiza rezultatelor obţinute,cu stabilirea măsurilor ameliorative; 
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-combinarea judicioasă a metodelor şi mijloacelor moderne  de predare-învăţare,cu cele tradiţionale; 

-efectuarea de lecţii asistate pe calculator; 

-selectarea tipului de experiment adecvat obiectivelor lecţiilor,asigurarea de materiale necesare atingerii obi-

ectivelor în condiţii de maximă securitate; 

-pregătirea elevilor pentru concursuri,examenul de Bacalaureat,evaluare naţională; 

-planificarea şi susţinerea lucrărilor scrise; 

-revizuirea planificărilor,compararea permanentă a situaţiei reale cu cea proiectată,din punctul de vedere al 

realizării planificării,adaptând şi realizând planificarea în conformitate cu situaţia reală şi situaţiile de învăţare exis-

tente; 

-stabilirea obiectivelor evaluării şi elaborarea instrumentelor de evaluare şi valorificare a rezultatelor evalu-

ării; 

-perfecţionarea competenţelor de lucru online,atât în ceea ce priveşte procesul de predare,cât şi cel de evalu-

are; 

-perfecţionarea tehnicii didactice educative; 

-pregătirea  suplimentară a elevilor pentru concursuri şcolare ,Evaluare Naţională,examenul de Bacalaureat; 

-identificarea şi acoperirea,pe căt posibil a lacunelor din cunoştinţele elevilor la disciplinele fizică,chimie,bi-

ologie. 

PUNCTE TARI 

- nivelul maxim în modul de coordonare a  activi-

tăţilor membrilor catedrei 

-planificarea eficientă a materiei conform programe-

lor şcolare 

- formare profesională de foarte bună calitate a ca-

drelor didactice din cadrul ariei curriculare  

- foarte bună colaborare cu conducerea şcolii 

- realizarea de lecţii demonstrative cu eficienţă şti-

inţifică şi metodică deosebit de bună 

- permanenta colaborare şi schimb de experienţă în 

cadrul catedrei 

PUNCTE SLABE 

- pondere mai scăzută a elevilor la activităţile extra-

curriculare 

-evaluarea cu indulgenţă a unor elevi ce nu se înca-

drează în cerinţele programei şcolare; 

-atragerea şi participarea unui număr mic de elevi că-

tre proiecte şi programe şcolare, concursuri şi fazele 

superioare ale olimpiadelor şcolare. 

 

OPORTUNITĂŢI 

- toţi membrii catedrei au fost preocupaţi de per-

fecţionarea şi formarea continuă, participând la acti-

vităţile de perfecţionare organizate în cadrul catedrei 

-aplicarea în activitatea didactică a rezultatelor par-

ticipării la activităţile metodice, ştiinţifice şi de dez-

voltare profesională 

-participare la concursuri şi simpozioane, implicare 

în activităţi de interes comunitar 

AMENINŢĂRI 

-scăderea interesului elevilor pentru învăţătură 

-elevii nu sunt preocupaţi de studiul individual 

-lipsa de interes şi superficialitatea elevilor manifes-

tată în pregătirea lecţiilor 

-dezinteresul anumitor părinţi faţă de situaţia şcolară 

a elevilor 

 

 

 

Concluzii :  

  Activitatea Comisiei pentru curriculum s–a desfășurat în acest an într-un mod corespunzător ,oferta de optionale 

pentru anul scolar viitor fiind cea care a rezultat in urma alegerii si validarii de catre elevi,parinti si aprobata in 

CA.Toti profesorii propunatori au depus din timp programa si au obtinut avizul de la inspectorul de specialitate.  

Obiectivele au fost realizate ritmic , în acord cu legislația în vigoare , cu planul managerial stabilit la începutul pe-

rioadei .  
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4.3.Managementul carierei 

4.3.1.Activitatea de perfecționare 

 

Planul managerial al comisie de formare continua si perfectionare pentru anul şcolar 2021-2022 s-a axat pe 

orientarea demersului didactic şi educaţional, pe următoarele priorităţi strategice: 

1. Creşterea calităţii şi menţinerea actualităţii activităţii cadrelor didactice; 

2. Îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ- evaluativ; 

3. Eficientizarea lucrului în echipă în procesul de predare-invatare 

În  anul scolar 2021-2022 , formarea si perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră s- a realizat 

astfel: 

-prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare; 

-prin activităţile desfăsurate in cadrul a cercurilor metodice pe discipline sau a consfătuirilor cadrelor didactice-toate 

cadrele didactice 

-prin inscrierea la  definitivat si la grade didactice: un numar de 3 cadre didactice s-a inscris pt definitivat, din care 3 

a sustinut inspectiile , 7 cadre didactice au sustinut IC  pentru grade didactice  in sistem online sau fizic si 2 cadre 

didactice au sustinut IS grad 1. Toate inspectiile sustinute de colegii nostrii au fost evaluate cu calificative de FB sau 

note de 10. 

 

 

ANALIZA SWOT  

PUNCTE TARI: 

-participarea cadrelor didactice la un numar mare de cursuri online dar si fizic,pe diverse teme,pentru dezvoltarea 

capacitatilor si abilitatilor cadrelor didactice pentru activitatea online 

 - suportul directiunii scolii in vederea participarii la cursuri de formare / perfectionare . 

 PUNCTE SLABE  

- Alegerea unor cursuri nu a fost intotdeauna in concordanta cu nevoia de dezvoltare personala 

 OPORTUNITATI 

-oferta mare de cursuri , webinarii online 

 - oferta variata a CCD si a altor furnizori de formare 

 - oferta cursurilor de perfectionare/ master/ studii posuniversitare, etc.  

AMENINTARI 

 - fonduri insuficiente alocate pentru activitatea de formare . 

 -nerealizarea formarii suficiente   a personalului didactic auxiliar 

 

Tabel participare cursuri de formare an scolar 2021-2022 

Nr crt. Denumire curs Formator Nume si prenume cd 

1 Managementul activitatilor nonformale in educatie Ccd Iasi Toate cadrele didactice 

titulare 

2 Curriculum relevant,educatie deschisa pentru 

toti.Formare nivel II-invatamant gimnazial, 

CCD Botosani Baltianu Gabriela 

Dragan Irina 

 

3 „Banometrul-programul de educație financiară Asociatia Educatie 

pentru Viata reala 

Deliu Carla,Lupu Ste-

fania, Moraru Adriana, 

Balint Andreea-Iuli-

ana, Dascalu Maria 

Magdalena, Pantiru 

Oana 
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4 Conferința Națională 2021, „ Captivează prin educa-

ție”; 

 Șurpanu Mariana 

5 * profesori voluntari la Atelierele de Vară, organi-

zate de Asociația Ovidiu.Ro 

Asociatia Ovidiu ro Antonaș Alexandra, 

Lupu Ștefania,  Rusu 

Ana-Maria, Stoica An-

toanela, Șurpanu Mari-

ana); 

 

6 Cursul Pandantul comic. Cum stârnești situații co-

mice când spui o poveste sau faci o prezentare, fe-

bruarie 2022; 

Cursul Cum ne antrenăm parentingul apreciativ; fi-

nalizat în septembrie 2021; 

Curs-  7 tehnici simple de managementul timpului; 

 

 Panaite Adina 

Pantiru Oana 

 

Panaite Adina 

 

 

7 cursul internațional Arta Povestirii, Scena și Culi-

sele ei în cadrul Zilei Internaționale a Artei Po-

vestirii 

AtelieR de Cuvinte Dascălu Maria Mag-

dalena 

 

8 webinarul pe problematica incluziunii și acceptării 

diversității cu tema  Dincolo de fiecare chip există o 

inimă 

organizat de Centrul 

Județean de Resurse și 

Asistență Educațională 

Iași. 

 

Dascălu Maria Mag-

dalena 

9 cursul Evaluarea formativă modernă cu ajutorul 

standardelor educaționale, parcurgând 14 ore de curs 

și aplicații în format eLearning și Webinar,  

Centrul de Educație 

Digitală Edumagic So-

lutions. 

 

Dascalu Maria Magda-

lena 

10  Ghiduri de leadeship’ Participare la webinarul de 

lansare a anului școlar 2021 – 2022 în Școala Încre-

derii (28 septembrie 2021); 

Participare la cursul ,,Cele 7 Deprinderi ale Profeso-

rului Eficace’’ (5 octombrie 2021); 

Participare la instruirea Adservio (6 octombrie 

2021); 

Cursul ,,Leader in Me: nivelul 2’’ (25 ianuarie 2022) 

Cursul ,,Comunicare autentică’’ (14 februarie, 21 fe-

bruarie, 28 februarie, 7 martie 2022) 

’ 

 Balteanu Andrada 

11 Colaborarea cu parteneri europeni în vederea redac-

tării a două aplicații de proiect Erasmus KA210 : 

,,Media has power-Readers are stronger,, (în cali-

tate de coordonator)  și ,, GreenNature ,, (în calitate 

de partener) și încărcarea acestor aplicații pe plat-

forma ECAS  

- Webinarii limba franceză 

 

 Codrianu Coca 

 12 aprilie 2022 Participare la Conferința Drag de 

carte 

  

Prof. Lerca Georgeta 
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11.05.2022 participare la cursul Cum sa faci o acti-

vitate memorabilă susținut de Georgiana Popan 

25 mai webinnaire Enseigner le français avec la 

littérature- Institut français 

9.06.2022 Participare la Conferința Copilul tău, 

campion la viață 

16 iunie 2022 webinnaire La chanson en classe de 

Fle- Institut français 

15 iunie curs CCD Metode nonformale- susținut de 

Liliana Rujanu 

17.03.2022 webinar Educația la timpul prezent- sus-

ținut de Edumi 

 

12 Colaborarea cu parteneri europeni în vederea re-

dactării a două aplicații de proiect Erasmus KA210 

: ,,Media has power-Readers are stronger,, (în cali-

tate de coordonator)  și ,, GreenNature ,, (în calitate 

de partener) și încărcarea acestor aplicații pe plat-

forma ECAS  

Webinarii limba franceză 

 Codrianu Coca 

13 - Cursul acreditat de formare continuă Managemen-

tul strategiilor nonformale în educație,organizat de 

CCD Iași  

 - Cursul Formare Nivel II-RED, forma de învăță-

mânt blended learning, organizat de CCD Botoșani 

în cadrul Proiectului CRED (Curriculum Relevant. 

Educație Deschisă pentru toți)  

- Conferinta Nationala: „ Profesor, o meserie pentru 

viitor” 

Conferinta Anuala Online National Geographic 

-Webinar: Shine English Teaching Conference 

-Webinar: Teaching English to Very Learners : 7 

Things  You Need To Know, And 10 Strategies You 

Should Use 

-Webinar: Developing literacy skills: a path to suc-

cessful learning 

-Conferinta Celta Day 

- Curs online: Captivează-ți elevii în Online mai ceva 

ca în clasă 

- Cursul Pandantul Comic. Cum stârnești situații co-

mice când spui o poveste sau faci o prezentare 

 -Curs online: Cum devenim mentori pentru elevii 

noștrii 

-Webinar: Brain Friendly Grammar WEbinar 

-Curs online: Dezvoltarea Personala in Scoli 

- Webinar: To Learn, to Play, to Think: Helping yo-

ung learners develop linguistically and cognitively 

-Conferința internațională „Evaluarea eficientă, 

 Prof. Andreea Ursache 
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atractivă și valoroasă” - Soluții inovatoare în educa-

ție, ediția a VI-a 

-26th Pan-EU Conference on Digital Education. 

14         -   Seminarul „Teacher Development” 

        -  Webinarul „Essential Skills for the New Di-

gital Era” 

        -  Conferința  „Celta Day Online” 

        -  Webinarul  „Hacking Remote Teaching”. 

 Adina Mihaica 

15          -Webinar Școala Încrederii  Tomulescu Anca Ivona 

16 ,,Instrumente digitale utilizate în predarea lecțiilor de 

fizică 

 Profesor Frunzete Ga-

briela 

17 ,,Structura unei povești care captează de la început 

până la sfârșit- ,, 

 Profesor Frunzete Ga-

briela și Crețu Mihaela 

18 ,,Curs de prim ajutor”  Profesor Frunzete Ga-

briela; 

19 conferința națională ,,Creșterea dimensiunii națio-

nale a organizației Erasmus plus”  

 Profesor Frunzete Ga-

briela  

20 webinarul ,,Educația la timpul prezent”,organizat de 

,,Asociația europeană a profesioniștilor din educație 

EDUMI”  

 Profesor Frunzete Ga-

briela și Crețu Mihaela 

; 

21 cursul de formare JOCURI DIDACTICE la Scoala, 

in Tabara si in Online 

SEllfication  Profesor Frunzete Ga-

briela și Crețu Mihaela; 

22 cursul de formare ,, Evaluarea formativă modernă cu 

ajutorul standardelor educaționale și a parcurs 12 ore 

de curs și aplicații în format eLearning și Webinar”-  

 Profesor Frunzete Ga-

briela și Crețu Mihaela 

23 cursul ,,Folosește tabla interactivă V-Board,organi-

zat de EduMagic 

EduMagic- Profesor Frunzete Ga-

briela și Crețu Mihaela 

24 webinarul internațional ,,StoryTelling for Teachers”  Global Forum for 

Teacher Educators 

Profesor Frunzete Ga-

briela și Crețu Mihaela 

25 Curs Interactiv & Lansare Carte Captiveaza-ti elevii 

in Online 

Sellfication Profesor Frunzete Ga-

briela și Crețu Mihaela 

26 cursul,, Reziliența:Cum rămânem puternici și echili-

brați în aceste vremuri” 

SELLiffication Profesor Frunzete Ga-

briela și Crețu Mihaela 

27 cursul,,Dezvoltarea personală în școli” SELLiffication Profesor Frunzete Ga-

briela și Crețu Mihaela 

28 webinarul ,Cum reușesc copiii” 

 

Teach for Romania- Profesor Frunzete Ga-

briela și Crețu Mihaela 

26 ,,Cum devenim mentori pentru elevii noștri” SELLiffication Profesor Frunzete Ga-

briela și Crețu Mihaela 

27 Curs CRED  CCD Botosani=Iasi  Dragan Irina 

28 -19 iunie 2022 - Participarea la conferința internați-

onală "Violence and Silence- Mental Health and So-

cio-Emotional Well-Being of Young People- Human 

Rights Approach" 

-26 mai 2022 -  participarea la simpozionul național 

“Exemple de bune practici în recuperarea elevului cu 

CES” 

 Enache Aurora 
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-27 februarie 2022 – curs online SELLification – In-

teligența emoțională în actul de predare 

-4 septembrie 2021 – participarea la cursul Instru-

mente și aplicații online pentru activități de învățare 

- organizat de Casa Corpului Didactic Dolj și Asoci-

ația EduFor Craiova, vineri, 04 septembrie 2021, cu 

o durată de trei ore 

-15-17 februarie 2022 – participarea la programul 

Money Fest – Financial Education for Students and 

Teachers 

-Obținerea calificării prin Ministerul Muncii a califi-

cării de CONSILIER DE DEZVOLTARE PERSO-

NALĂ 

-Parcurgerea cursurilor ASOCIAȚIEI ROMÂNE 

DE PSIHOTERAPIE INTEGRATIVĂ în calitate de 

psihoterapeut în formare, specializarea NEUROPSY 

-Am publicat articol de specialitate în cadrul Simpo-

zionului Național Valențe europene in educație 

-Rolul cuvintelor și tehnici de comunicare adaptate 

diferitelor contexte, organizat de Biroul Parlamentu-

lui European în România, în data de 12 aprilie 2022 

-Martie – mai 2022 Participarea la programul natio-

nal de formare FUTURE STUDENT 

-28 aprilie 2022 – participarea la webinarul organizat 

de Asociația Europeană a specilaiștilor în educație 

EDUMI – cu titlul Educația la timpul prezent 

-5-12 aprilie 2022 – participarea la activitatea de for-

mare Metode de abordare la clasă a copiilor cu CES 

-Am participat cu un articol în lucrarea Știință și pa-

siune  a simpozionului Judetean organizat de Liceul 

Tehnologic de Electronică și Telecomunicații „Ghe-

orghe Mârzescu”, Iași 

29 #Educatia la timpul prezent webminar XVII: Lan-

sare de carte; Asociatia europeana a profesionistilor 

in educatie Edumi; 

#Ghid de bune practici in combaterea bullying-ului 

(SELLification 4EDUcation) 

#Conferinta Nationala „Profesor, o meserie pentru 

viitor” (CCD Bucuresti) 

#Curs eLearning și Webinar. „Folosește tabla inte-

ractivă virtuală VBoard” (EDUMAGIC SOLUTI-

ONS) 

#Curs : Evaluarea formativă modernă cu ajutorul 

standardelor educaționale (EDUMAGIC SOLUTI-

ONS) 

#Curs: Arta Povestirii, Scena și Culisele ei (AtelieR 

de Cuvinte) 

#Curs Managementul Strategiilor nonformale in 

Educație Iunie 2022 

 Lerca Cosmin Mihaita 
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30 -Participare Atelier ”Lectură și dialog”, organizat de 

CJRAE Iași, 28.09.2021 

-Participare Conferință ”Cariera mea, viitorul meu”, 

organizată de Asociația Alma Klara în cadrul Proiec-

tului ”Da pentru carieră” - 3.12.20021 

 Bujoreanu Nicoleta 

31 -Participare Webinar ”Priorități în orientarea școlară 

și profesională a elevilor”, organizat de ISJ Iași și 

CJRAE Iași – 14.01.2022 

-Participare Webinar ”Dincolo de fiecrae chip există 

o inimă”, organizat de CJRAE Iași 

-Participare Workshop ”Incluziune și diversitate” în 

cadrul Proiectului ”Școala pentru diversitate – cata-

lizator pentru o societate incluzivă”, organizat de 

CJRAE – 20.02.2022 

-Participare Workshop ”Stima de sine a copiilor 

noștri”, organizat de Asociația GO-AHEAD, 

23.11.2021 

-Participare Curs ”Managementul clasei de elevi”, 

organizat de Asociația Education First (89 de ore, 22 

de credite profesionale transferabile) -18.10-

05.12.2021 

-Participare curs ”Modul online de formare în tehnici 

de dezvoltare prin artă” (25 ore), în cadrul Proiectu-

lui ”Arta de a fi tu însuți. Promovarea educației ar-

tistice prin măsuri de facilitare a accesului la studii 

superioare și a inserției pe piața muncii” organizat de 

UNAGE Iași – Octombrie – Noiembrie 2021 

-Participare Webinar ”Implementarea materialelor 

de prevenire a consumului de substanțe la elevii tăi”, 

organizat de Asociația Preventis Cluj Napoca – 

20.10.2021 

-Participare Webinarii ”Gestionarea pierderii la co-

pii și adolescenți în perioada pandemiei”, organizate 

de CJRAE Iași – Ianuarie – Februarie 2022 

 Bujoreanu Nicoleta 

 

 

4.3.2.Planificarea și implementarea strategiilor manageriale în cadrul consilierii și orientării școlare 

și profesionale. Sistem organizațional și decizional 

 

a)Activitatea cabinetului de consiliere 

Activități desfășurate în cadrul cabinetului de asistență psihopedagogică- raport profesor consilier școlar Bujo-

reanu Nicoleta: 

 

I. A. Elevi înscriși în unitatea școlară: 1180 (inclusiv din structuri) 

    B. Elevi incluși în activități de asistență psihopedagogică: 1177 

Consiliere 

individuală 

Consiliere 

colectivă/ 
clasă 

Consiliere 

de grup 

 

TOTAL 

122 1020 35 1177 
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II. ACTIVITĂȚI DIRECTE CU ELEVII 

a. ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ 

Activități individuale 
Activități colective/ la 

clasa Activități de grup 

Nr. activități Nr. elevi Nr. activități Nr. elevi Nr. activități Nr. elevi 

20 16 41 624 2 10 

Activități/proiecte/programe derulate: 

- Studiu ANC;  

- Program OSP, cls VIII și XII;  

- Pregătire psihologică pentru examene 

- Caravana carierei;  

- Debutul școlarității 

- Traseu educațional viitor, cls. VIII și XII 

 

b. AUTOCUNOAȘTERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ 

Activități individuale Activități colective/la clasa Activități de grup 

Nr. activități Nr. elevi Nr. activități Nr. elevi Nr. activități Nr. elevi 

34 29 10 148 5 20 

Activități/proiecte/programe derulate: 

- Cunoașterea potențialului propriu-QI, personalitate, temperament, stimă de sine etc. 

- Managementul viselor;  

- Comunicare și relații interpersonale 

- Studiu privind satisfacția beneficiarilor 

 

c. ADAPTARE ȘI INTEGRARE ȘCOLARĂ 
Activități individuale Activități colective/la clasa Activități de grup 

Nr. activități Nr. elevi Nr. activități Nr. elevi Nr. activități Nr. elevi 

18 12 8 140 0 0 

Activități/proiecte/programe derulate: 

- Cunoașterea nivelului de adaptare școlară, cls.0, V, IX 

- Studiu privind elevii cu părinți plecați la lucru în străinătate/remigranți 

 

d. PREVENIREA COMPORTAMENTELOR DE RISC 

Activități individuale Activități colective/la clasa Activități de grup 

Nr. activități Nr. elevi Nr. activități Nr. elevi Nr. activități Nr. elevi 

10 8 8 108 1 5 

Activități/proiecte/programe derulate: 

- ”Egalitatea de gen”;  

- ”Cea mai mare lecție despre vaccinare” 

- ”Stil de viață sănătos” 

- Promovare valori privind mediul, educația, sănătatea etc.prin activități de consiliere colectivă 

 

e.COPII ÎN SITUAȚII VULNERABILE CUPRINȘI ÎN ACTIVITĂȚI DE CONSILIERE 

 

Copii cu CES 

 

Copii cu părinți plecați la 

 

Situații de agresivitate/ 

 

Alte situatii: sarcină 
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muncă în străinătate bullying/violență prematură 

Nr. activități Nr. elevi Nr. activități Nr. elevi Nr. activități Nr. elevi Nr. activități Nr. elevi 

65 38 11 5 6 4 10 10 

Activități/proiecte/programe derulate: 

- Activități SNAC;  

- Studiu părinți plecați la lucru în străinătate 

- Program de terapie logopedică și alfabetizare;  

- Activități Centrul de sprijin comunitar Răducăneni 

 

III. ACTIVITĂȚI CU CADRELE DIDACTICE ȘI PĂRINȚII 

ACTIVITĂȚI CU CADRELE DIDACTICE 

Activități individuale Activități colective Activități de grup 

Nr. activități Nr. cadre 

didactice 

Nr. activități Nr. cadre 

didactice 

Nr. activități Nr. cadre 

didactice 

55 29 3 10 2 5 

Activități/proiecte/programe derulate: 

- Studiu ANC;  

- Informare ”Nu tremur la cutremur”;  

- Abordarea elevilor cu CES 

- Activități de consiliere pe problematici diverse din planificarea anuală 

- Studiu privind satisfacția beneficiarilor 

 

ACTIVITĂȚI CU PĂRINTII 

Activități individuale Activități colective Activități de grup 

Nr. activități Nr. parinti Nr. activități Nr. parinti Nr. activități Nr. parinti 

83 46 8 80 2 7 

Activități/proiecte/programe derulate: 

- Activități de consiliere privind: relația părinte-copil, părinte-profesor;  

- Pregătire psihologică pentru examene 

- Întocmire dosare OȘP, handicap elevi cu CES; Realizare evaluări psihosomatice pentru reînscriere clasa 

pregătitoare, clasa I 

- Studiu ANC și satisfacția beneficiarilor 

-  Activități vârstnici -UMS Răducăneni 

 

 

IV. Alte activități relevante, inclusiv extrașcolare: 

- Program consiliere prin artă, X-XII;  

- Proiecte OȘP ”Interviu cu viitorul meu”;  

- Festivalul filmelor de prezentare a liceelor 

- Caravana carierei; Săptămâna prieteniei; 

- Concurs ”MoneyFest” 

 

V. A. Aspecte pozitive ale activității de asistență psihopedagogică: 

- Număr mare de solicitări din partea beneficiarilor 

- Colaborare bună cu cadrele didactice din unitate 
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- Prezență fizică la școală 

 

B. Aspecte ce necesită îmbunătățire: 

- Creșterea numărului de consilieri colective și de grup pentru profesori și părinți 

- Creșterea numărului de consilieri colective și de grup din grădinițe și structuri 

- Creșterea numărului de participări la cursuri de formare, publicare articole etc. 

 

b.Activitatea de orientare școlară 

 

Comisia de Orientare Școlară și Profesională funcționează conform Ordinului M.E.C. nr. 5447/31.08.2020 cu 

modificarea prin Ordin nr. 3.352/10.03.2022 referitor la Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de 

învățământ preuniversitar și a Legii Educației naționale nr. 1/05.01.2011 cu modificările și completările ulterioare. 

Comisia este formată din Bujoreanu Nicoleta – responsabil, profesori diriginți ai cls. a VIII-a, a XII-a și a XI- 

a Profesională și reprezentant elevi, Andrieș Alexandra, cl. a XII-a A. 

Orientarea școlară și profesională trebuie privită ca o activitate continuă ce vizează dezvoltarea indivizilor în 

vederea pregătirii lor pentru carieră. În cadrul Liceului Teoretic ”L. Rosetti, Răducăneni, activitatea de orientare 

școlară și profesională este realizată atât de profesorii diriginți cât și de profesorul consilier școlar. 

La nivelul claselor ce fac obiectul Comisiei de Orientare Școlară și Profesională, activitățile sunt în concor-

danță cu programele școlare în vigoare privind orientarea carierei  structurate pe module cheie. 

În ceea ce privește activitatea la nivelul Cabinetului de asistență psihopedagogică, desfășurată de către profe-

sorul consilier școlar, activitatea s-a structurat într-un Program OȘP dedicat cls. a VIII-a și a XII-a cu următoarele 

teme: 

 

1. Cunoașterea de sine (aplicarea chestionarelor de interese de muncă Holland, chestionare de aptitudini etc.) 

2. Traseul meu educațional și/sau profesional (prezentarea rețelei școlare postgimnaziale/postliceale, acumula-

rea de informații referitoare la ocupații, monografii profesionale, piața muncii și dinamica acesteia etc.) 

3. Explorarea alternativelor de carieră (stabilirea unui traseu educațional sau alegerea unei ocupații) 

4. Planul meu de carieră (elaborarea unui plan de acțiune cu stabilirea scopului și a obiectivelor de carieră pe 

termen scurt și mediu) pentru cls. a VIII-a și Marketingul personal (promovare și dezvoltare personală) pentru 

cls. a XII-a și  XI- Profesională. 

 

Au fost realizate la nivelul Cabinetului Psihopedagogic atât activități de consiliere individuale, cât și activități 

de consiliere de grup și colective. 

Graficul temelor specifice OSP desfășurate în cadrul orelor de consiliere și orientare în anul școlar 2021-2022 

a fost următorul: 

Nr. 

crt. 
Activitate Responsabil Perioada 

1. Întocmirea deciziei de funcționare a Comi-

siei OSP 

Director, secretar șef Oct. 2021 

2. Revizuirea procedurii Comisiei OȘP Responsabil comisie OȘP Nov. 2021 

3. Realizarea planului de activități OȘP Responsabil comisie OȘP Nov. 2021 

4. Elaborarea  Programului OȘP pentru cls. a 

VIII-a și a XII-a  

Responsabil comisie OȘP Oct. 2021 și Martie 

2022 

5. Participare ședință de instruire OŞP – 

CJRAE Iaşi 

Responsabil comisie OȘP Nov. 2021 

6. Susţinere sesiune de informare diriginţi 

privind realizarea şedinţelor de prelucrare 

a metodologiei de evaluare naţională, cls. a 

Responsabil comisie OȘP  Oct. – Nov. 2021 
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VIII-a cu elevii şi părinţii 

7. Susţinere sesiune de informare diriginţi 

privind realizarea şedinţelor de prelucrare 

a metodologiei de Bacalaureat, cls. a XII-a 

cu elevii şi părinţii 

Responsabil comisie OȘP Oct. – Nov. 2021 

8. 1. Aplicarea chestionarelor de traseu edu-

caţional cls. a VIII-a  

2. Realizare centralizare date și trimiterea 

acestora către CJRAE Iași  

Diriginţii cls. a VIII-a 

Responsabil comisie OȘP 

Nov. 2021 

Mai 2022 

9. 1. Aplicare de chestionare părinţilor ele-

vilor din cls. pregătitoare şi elevilor din cls. 

a V-a şi a IX-a pentru identificarea gra-

dului de adaptare şcolară 

2. Realizare analiză date centralizate în 

urma aplicării chestionarelor 

Responsabil comisie OȘP, 

învăţători 

Finalul sem.II 

 

Mai - Iunie 2022 

 

Iulie 2022 

10. 1.Întocmirea bazei de date privind 

situația elevilor cu părinți plecați la lucru 

în străinătate, absenteismul și abandonul 

școlar, elevi cu CES, elevi migranţi-remi-

granţi, elevi înscrişi în cls- a IX-a etc. 

2. Actualizarea bazei de date realizată la în-

ceputul anului școlar conform solicitărilor 

ISJ / CJRAE Iași 

Responsabil comisie OȘP, 

învăţători, diriginţi, secre-

tar şef 

Oct.- Nov. 2021 

 

 

 

 

Mai 2022 

11. Implementare Proiect ”Debutul școla-

rității” prin susținere de ședințe de consi-

liere colectivă dedicate copiilor, părinților 

și cadrelor didactice 

Responsabil comisie OȘP, 

educatori 

Februarie – Martie 2022 

12. Susținerea de ședințe de consiliere indivi-

duală pentru preșcolari și părinți pentru 

evaluarea psihosomatică, cls. 0 

Responsabil comisie OȘP Februarie – Martie 2022 

13. Organizarea de ședințe cu specific OȘP ce 

au avut drept scop : 

1. Prelucrarea Metodologiei de EN și 

Bacalaureat pentru elevi și părinți 

2. Prezentarea de către diriginți și 

profesori (elevilor și părinților 

acestora)  a rezultatelor la si-

mulările susținute de elevi 

Responsabil comisie OȘP, 

diriginţi ai cls. a VIII-a, a 

IX-a și a XII-a  

Parcursul anului şcolar 

14.  Organizarea şi susţinerea proiectului ”Ca-

ravana Carierei” dedicate prezentării 

ofertei educaționale în rândul școlilor 

gimnaziale de pe raza com. Răducăneni și 

din afara acesteia 

Responsabil comisie OȘP, 

diriginţi ai cls. a VIII-a de 

la școlile gimnaziale de pe 

raza com. Răducăneni și 

din afara acesteia 

Mai 2022 

15. Participarea la evenimentul anual ”Salonul 

Ofertelor Educaționale” organizat de 

CJRAE Iași și ISJ Iași prin : 

1. Realizarea filmului de promovare a li-

ceului ”Start în școala mea !” și pre-

 Aprilie 2022 
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zentarea acestuia în cadrul zilelor Salo-

nului 

2. Participarea elevilor, părinților și 

cadrelor didactice la webinarii dedicate 

orientării în carieră în cadrul eve-

nimentului sus-menționat. 

16. Implementarea Programului OȘP pentru 

clasele VIII și XII prin : 

- susţinerea de şedinţe individuale, colec-

tive pe teme OŞP cu aplicare de teste de 

autocunoaștere, identificare interese de 

muncă și aptitudini 

- implicarea elevilor din cls. terminale în 

proiectul derulat de UMF Iași – Summer 

School 

Responsabil comisie OȘP, 

diriginţi 

Parcursul anului şcolar 

 

 

 

 

Finalul anului școlar 

17. Susţinerea de şedinţe colective pe teme 

OŞP ce au vizat pregătirea elevilor pentru 

examene: 

Pregătirea psihologică pentru examene, 

cls.  II, IV, VI, VIII, XII dedicate elevilor 

și părinților. 

Responsabil comisie OȘP, 

învăţători, diriginţi 

Semestrul II 

18. Încheierea de parteneriate cu diferite insti-

tuții educaționale cu scopul prezentării de 

oferte educaționale elevilor din cadrul Lic. 

Teoretic ”L. Rosetti”, Răducăneni : 

- UMF Iași 

- Univ. Tehnică Iași 

- UAIC Iași 

Responsabil comisie OȘP, 

director, director adjunct 

Semestrul II 

19. 1.Aplicarea chestionarelor de traseu edu-

caţional cls. a XII - a / XI Profesională 

2. Realizare centralizare date și analiză 

date. 

Responsabil comisie OȘP Iunie – Iulie 2022 

 

 

4.4. Managementul educației nonformale 

4.4.1.Activitatea educativă 

Într-o școală centrată pe elev și pe nevoile lui, profesorul diriginte se confundă plăcut cu ceea ce face, abordând 

fiecare copil într-o manieră pozitivă, eliminând limbajul etichetării și pe cel al acuzării. 

Este și cazul multora dintre colegii noștri, care, astfel, își respectă profesia, transformând-o într-o metodă de 

cunoaștere și de dezvoltare a elevilor. Prin cultivarea abilităților emoționale de comunicare și cooperare, prin utiliza-

rea modurilor preferate de receptare, prelucrare și receptare a cunoștintelor, orele de consiliere au dezvoltat compor-

tamente pro-sociale, stimulând totodată și potențialul creativ al elevilor. 

Potrivit Planului Managerial al activităților educative școlare și extrașcolare din anul școlar 2019 – 2020, obi-

ectivele prioritare urmăresc: 

➢ Formarea continuă a cadrelor didactice, în calitate de diriginte – manager 

➢ Cunoașterea și promovarea Codului Etic al instituției de învățământ 

➢ Crearea unui mediu școlar plăcut, în care elevii să fie respectați și încurajați 

➢ Gestionarea eficientă a situațiilor de criză educațională, de tipul absenteismului, abandonului școlar, discriminării 
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sau a agresivității 

➢ Formarea unor tineri cu un comportament eco sănătos și prietenos, în stare să promoveze prin activități de volun-

tariat și egalitatea de șanse, imaginea colegiului în comunitate 

Pentru proiectarea eficientă a activității educative, s-au stabilit și numit profesorii diriginți, s-au constituit co-

misiile de lucru, s-au propus și promovat forme și modalități de realizare a Programului de activități educative școlare 

și extrașcolare pe tipuri de educație.  

Din activitățile educative propuse și desfășurate s-a constatat că școala asigură sprijin și consiliere pentru elevi 

și părinți, cultivându-le și dezvoltându-le spiritul civic, posibilitatea cunoașterii propriilor drepturi, acordarea de res-

ponsabilități, folosirea de resurse oferite de comunitatea locală. Un rol insemnat l-a deținut stimularea disciplinei 

pozitive, prin menținerea unui climat de încurajare și de siguranță. 

Și abilitățile de inteligență emoțională au fost educate pentru reducerea violenței în școală și implicit pentru 

reducerea comportamentelor de risc. Calitatea educației pentru comunicare a fost monitorizată prin activităti educa-

tive diversificate, având ca țintă orientarea pe rezultate, înțelese în termeni de valoare adaugată și de formare pe tot 

parcursul vieții. 

 

 

 

a.Activități educative desfășurate în anul școlar  2020-2021 
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Nr. 

crt. 

 

Denumirea  

activității 

Perioada Descrierea activităților Parteneri Activitate realizată 

1. ”Ziua Mondială a Zâmbetului” 

- prof Aurora Enache, Andreea 

Ursache 

 

 

”Ziua persoanelor vârstnice” – 

prof Aurora Enache, prof. Miha-

ela Crețu 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabilitate socială  - pro-

fesorii diriginti, prof.Aurora Ena-

che si consilier Nicoleta Bujo-

reanu 

 

 

 

 

Târgul de minicompanii – pro-

iect de antreprenoriat social 

Prof. Aurora Enache 

(partea practică se va muta în pri-

5 Octombrie 

2021 

 

 

 

26 oct 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 oct 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oct 2021 

- Crearea unui colaj de zambete ale partici-

panților la concursul de ocupare a funcției de 

președinte al Consiliului Elevilor 

 

-ateliere creative despre psihologia varstelor 

desfasurate online pe grupul de fb al CE, dar 

si in cadrul orelor de psihologie 

-Cutia cu surprize – activitate suport pentru 

55 de vârstnici de la Unitatea Medico-Soci-

ală Răducăneni 

- Spectacol cu sclipici pentru bunici – 

U.M.S. - Răducăneni 

 

 

 

- in timpul orelor de dirigentie: vizionare 

film, realizarea de mini-proiecte cu exempli-

ficarea tipurilor de responsabilități în familie 

și la școală 

-online, pe grupul de fb al CE – dezbatere pe 

marginea legii voluntariatului (utilitate, 

oportunități)  

 

 

- elevii claselor 10 A, B si 11 C – proiect cu 

scop caritabil: strângere de fonduri pentru 

campaniile de voluntariat organizate de C.E. 

 

- elevii cls. IX, X, 

XI 

- Consiliul Elevilor 

 

 

Reprezentantii CE  

 

Elevii școlii Boho-

tin (prof. Coca 

Codrianu) 

 

Paul Aneci 

 

 

 

 

Elevii de gimna-

ziu si liceu 

 

Reprezentanții CE 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentarile candidatilor la presedentia 

CE se distribuie pe grupurile de fb ale 

claselor, in grupul CE si pe pagina de fb 

a CE. 
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mavară în funcție de sit epidemi-

ologică) 

 

Alegem președinte C.E. – repre-

zentanți C.E. si consilier educativ 

Aurora Enache 

 

 

 

 

Agenda comunitatii  - Fundatia 

Corona  

 

 

 

 

 

 

 

Cyber-bullying – trolli si alte 

provocari din mediul onlione – 

O.N.G Moral Compass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 octombrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 octombrie 

 

 

 

 

- elevii depun deosarele de înscriere 

- sesiune de interviuri cu o comisie formată 

din prof. Aurora Enache și Andreea Ursache 

și un reprez C.E. 

- 10 zile de capmanie fizica si online 

- vot online pe grupurile de fb ale claselor 

 

- proiect de constinetizare a rolurilor structu-

rilor administrative la nivel national și local 

și de constientizare si asumare a drepturilor 

si responsabilitatilor cetatenilor si a modului 

in care acestia pot fi pro-activi 

 

 

 

 

- ateliere fără ură în mediul online 

- activitățile s-au desfășurat pe zoom, fiind 

în același timp prezentări conceptuale, dar și 

dezbateri interactive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au participat 25 

de elevi de la cla-

sele 10 A si 11 A 

– coord. Prof Au-

rora Enache 

 

 

 

Au participat ele-

vii claselor 10 A, 

11 A, 12 B – co-

ord. Prof Nico-

leta Bujoreanu, 

Aurora Enache 

2. - ”Seminar interactiv -Biologia, 

chimia și psihologia relațiilor 

umane” – prof. Aurora Enache, 

Mihaela Crețu, Irina Drăgan 

 

Noiembrie 2021  

 

 

 

 

- Prezentarea unor informații des-

pre structura personalității și 

despre tipurile de comporta-

mente sociale și antisociale. Cre-

-elevi ai Lic. ”L. Ro-

setti”, Răducăneni 

 

 

 

Identificarea tuturor formelor de vio-

lență, anticorupție, discriminare și in-

terculturalitate în cadrul școlii 

Activitatea se desfasoara online in se-

dinta zoom, pentru reprezentantii CE si 
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- ”Desenam, nu discriminăm! 

”– prof. Ana-Maria Larivanov 

 

- ”Teste cu final fericit” – prof. 

Nicoleta Bujoreanu 

 

”Stare de carte ”– club de lectură 

online – prof. Onuta Bobu, Adina 

Mihaică, Adina Panaite, 

Aurora Enache, Harapu Ionela 

 

 

 

 

 

Social, umanitar: „Împreună 

pentru Rareș 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noiembrie2021-

februarie2022 

 

area unor discursuri motivațio-

nale de promovare a echității și 

a reațiilor sociale sănătoase 

- Crearea de afișe, fluturași și in-

signe cu mesaje pro-sociale 
 

- Realizarea unui chestionar pe 

teme de violență, discriminare, 

interculturalitate 

- Prezentare de carte și dezbatere 

pe marginea cărții  

 

 

 

 

 

 

 

1.Informarea elevilor la clase cu privire la 

implicațiile psihologice, fiziologice, sociale 

ale acestei boli 

2.Construirea unei campanii ample de strân-

gere de fonduri pentru tratamentul in Elveția 

al unuia dintre elevii liceului  

3. Organizarea de tombole, concursuri, eve-

nimente online 

1.Mediatizarea evenimentului  

2. amplasarea de cutii pentru donații în co-

mună, în satele din zonă, dar și în liceele și 

unele dintre instituțiile din Iași 

3. organizarea în echipe de colectare de fon-

duri 

 

Elevii clasei 9A, 10 

A, 11 A, 11 B 

Reprezentantii CE 

Elevii de liceu care 

aleg sa participe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. dezvoltarea abili-

tăților de lideri, buni 

organizatori, rezili-

ență 

2.Dezvoltarea unor 

atitutdini pozitive 

interpersonale 

Elevi voluntari: 150 

Profesori coordona-

tor: Aurora Enache 

Voluntari: profeso-

rii de liceu și gimna-

ziu, învățători și 

pe platforma adservio pentru orele de 

dirigentie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.implicarea elevilor și profesorilor în 

activități de sprijin a persoanelor care 

luptă cu cancerul 
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4. identificarea partenerilor 

5. organizarea de evenimente publice care sa 

aducă vizibilitate 

educatori din cadrul 

liceului nostru 

 

  3. Patriotism prin muzică, joc și 

dezbatere – prof. Paul Aneci, 

Alexandru Baciu, Anca Cemâr-

tan, Aurora Enache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cea mai frumoasă clasă – copa-

cul valorilor noastre! – dir. adj. 

Livia Pantiru, consilier educativ – 

Aurora Enache, profesorii diri-

ginti și C.E. 

 

”Ziua internațională a persoa-

nelor cu handicap”- profesori di-

riginti si prof. Nicoleta Bujoreanu 

 

1 decembrie 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 decembrie 

2021 

 

 

 

 

 

3 decembrie 

2021 

Serie de activități realizate cu ocazia Zilei 

Naționale: 

- Clubul de debate D.A.R. si clasa 

a 11 a A – dezbatere demonstra-

tivă pe marginea moțiunii: Acest 

Parlament susține păstrarea 

cu orice preț a identității nați-

onale – prof Aurora Enache 

- Ștafetă muzicală patriotică – 

la fiecare clasă va fi organizat 

un scurt moment dedicat Zilei 

Naționale – prof. Paul Aneci  

- Pagini de istorie – gimnaziu – 

concurs (informații, postere, pre-

zentări) - prof. Anca Cemârtan, 

Alexandru Baciu 

 

Activitate de organizare si infru-

musetare a scolii – parte din pro-

iectul Școala încrederii 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul elevilor,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasele XI, XII 

Clasele VI, VII 

Clasele a IV a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evocarea acestei zile are menirea de a 

sensibiliza elevii privitor la problemele 



 

 
50  

 

 

 

”Toți diferiți, toți egali – ziua 

internațională a Drepturilor 

Omului” – prof. Aurora Enache, 

prof. Anca Cemârtan, prof. Ale-

xandru Baciu, prof. Radu 

Ciobanica, prof. Adina Panaite, 

prof. Iulian Vasilica 

 

 

”Ziua minorităților naționale 

din România” – prof diriginti, 

prof. de sociologie si istorie 

 

 

 

 

 

 

 

”Colinde si mesaje calde de 

Craciun”- prof. diriginti, prof. 

Paul Aneci, reprez. C.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Decembrie 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 decembrie 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- activități informative la orele de 

dirigenție, pe platforma adservio, 

dar si in grupul de fb a CE 

 

    

 

- Activități informative desfășu-

rate la orele de sociologie, filo-

sofie, cultură civică și educație 

civică 

- Concurs de Dezbateri Karl Pop-

per pentru elevii de liceu 

- Prezentări de filme si realizarea 

unor materiale power point de 

către elevi 
 

 

-  Activitati recreative la orele de 

dirigentie  

- Crearea de mesaje\felicitari\ca-

douri pt varstnicii de la azil 
 

 

 

 

Clasele de gimnaziu 

Bohotin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul Elevilor  

Palatul Copiilor – 

Raducaneni 

de sănătateale semenilor și de a desco-

peri puterea de a depăși limitele fizice 

 

 

Promovarea drepturilor omului și sensi-

bilizarea tinerilor în vederea respectării 

celor 30 de drepturi din Declarația Uni-

versală a Drepturilor Omului 

Activitati desfasurate pe platforma 

adservio 

 

 

 

Se evidențiază cum prezența minorități-

lor a îmbogățit cultura națională 
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Campania de Craciun – „Si ba-

tranii sunt ai nostri”- prof. Au-

rora Enache, Cosmin Lerca 

 

 

 

GENEROZITATE ȘI EMPA-

TIE  - dirigintii, profesorii de 

psihologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Carte de colorat pentru cei 

mici” 

 

 

 

 

 

22 dec.2021 

- Campanie de sprijin a persoane-

lor varstnice aflate in dificulate 

din satele din comuna Raduca-

neni 

- Colecta de produse si distribuire 

de pachete 

 

Elevii si profesorii vor filma mesaje pozitive 

de Craciun si le vor promova pe pagina lice-

ului, a CE, pe grupurile de fb ale claselor 

 

 

Dirigintii si profesorii vor organiza pe 

adservio sau pe alte platforme online intal-

niri cu informatii si dezbateri 

La orele de psihologie se abordeaza detaliat 

inteligenta emotionala si tipurile de empatie 

CE creaza un film de prezentare – prof Au-

rora Enache 

 

1.crearea desenelor cu tematică de Crăciun – 

elevii clasei 11 A 

2. strângerea de fonduri pentru achiziționa-

rea de creioane colorate pentru elevii clasei 

pregătitoare 

3. Realizarea unei activități comune 

Unitatea Medico-

Sociala Raducaneni 

 

 

 

Inspectoratul de 

Jandarmi Judetean 

Iasi 

 

 

 

 

Reprezentantii CE 

Toate clasele de li-

ceu si gimnaziu care 

aleg sa abordeze 

tema 

 

 

 

Elevii clasei 11 A au 

multumit astfel ce-

lor mici pentru că au 

fost voluntari în 

campania Împreună 

pentru Rareș 

Profesori voluntari: 

Aurora Enache 

Mihaela Chetrosanu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmul de prezentare va fi promovat in 

mediul online 
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   4. ”Comunicam asertiv, non-vio-

lent” – prof. Aurora Enache, Ni-

coleta Bujoreanu, Andarda Bal-

teannu, Irina Dragan, Andreea 

Ursache profesori diriginti de li-

ceu, profesorii de pishologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Scrisori de mulțumire on-

line/offline” – prof. Onuta Bobu, 

bibliotecar Elena Olariu, prof. 

Adina Panaite, prof. Harapu Io-

nela, Andreea Ursache 

 

 

 

 

 

Comportamente agresive si to-

xice –prof. Aurora Enache, prof. 

Nicoleta Bujoreanu 

 

 

 

 

Ianuarie 2022 - Activitate pe zoom cu reprezen-

tantii CE despre consecintele le-

gale ale unui comportament vio-

lent, cu participarea conducerii 

scolii si a unui invitat al Politiei.  

- La orele de psihologie, clasele a 

10 a, se analizeaza tipuri diferite 

de violenta si se prezinta modele 

de comunicare non-violenta 

- Dirigintii claselor de liceu pot 

stabili impreuna cu elevii clasei 

vizionarea unor filme artistice 

potrivite temei 
 

 

- elevii și profesorii își scriu scri-

sori cu ganduri pozitive pe care 

echipa de poștași le vor distribui 

prin toată școala 

 

- daca activitatea se desfasoara 

online, mesajele vor fi preluate 

de reprezentantii CE 
 

- realizarea unor sesiuni de discu-

tii despre agresivitate si compor-

tamente deviante, cu participa-

rea elevilor de la Clubul de Filo-

sofie si Debate D.A.R. si in ca-

drul intalnirilor CE 

- elaborarea si aplicarea de catre 

consilierul scolar a unor teste de 

Reprezentanții cla-

selor de liceu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poștașii – clasele la 

care sunt diriginte 

dnele profesoare 

 

 

 

 

 

Membrii D.A.R. 

Reprezentantii CE 

 

 

 

 

 

Conștientizarea cauzelor și efectelor 

unui comportamanet violent 
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Concurs de discursuri motiva-

tionale – prof Aurora Enache, 

Mihaela Cretu, Andreea Ursache, 

Gabriela Frunzete si Georgeta 

Lerca 

identificare a comportamentelor 

agresive 

 

- etapele de preselectii se organi-

zeaza pe clase la liceu si gimna-

ziu 

- etapa finala se va desfasura fizic 

sau online, in funție de situatie 

 

 

 

Reprezentantii CE 

Toti elevii de gimna-

ziu si liceu care do-

resc sa participe la 

concurs 

5. ”Țara visată” – prof. diriginți ai 

claselor a 12 a: prof. Andrada 

Balteanu, prof. Lucian Botezatu 

 

 

”Concursul Elevii au talent”–  

prof. Aurora Enache, prof. Paul 

Aneci, prof. , prof. Dorin Schi-

opu, prof. Mihaela Cretu. Prof. 

Andreea Ursache, prof. Gabriela 

Frunzete 

 

 

 

 

Campania EU SUNT EROUL 

MEU 

 

 

 

 

 

 

februarie 2022 

 

 

 

 

 

14 februarie  

     2022 

 

 

 

 

 

 

 

Februarie-

martie 

 

 

 

 

 

 

- elevii claselor a XII a vor fi informați pri-

vind caracteristiile țărilor în care își doresc 

să emigreze 

- elevii vor realiza un power point pt prezen-

tarea țărilor respective 

 

-concursul se va desfășura exclusiv online, 

pe durata lunilor februarie, martie, aprilie 

-elevii interesati vor trimite filmari cu pres-

tatiile lor in perioade stabilite pt fiecare sec-

tiune si un juriu va evalua fiecare sectiune in 

parte 

-in Saptamana Altfel se va decide castigato-

rul intregului concurs 

 

1.Informarea elevilor la clase cu privire la 

desfăşurarea evenimentului 

2. clasa 10A – crearea posterelor Eu si su-

perputerile mele 

3. clasa 10 B – activitatea  Igiena gandurilor 

noastre – activitate de  colectare/distrugere a 

gândurilor negative 

4. clasa 11 A – Chimia psihicului fericit – 

Elevi din clasele a 

XII a 

 

 

 

 

Consiliul Elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii clasei 9A, 10 

A, 11 A, 11 B 

Reprezentantii CE 

 

Work-shop la nivelul claselor 
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SOLIDARITATEA- prof. Au-

rora Enache 

 

 

 

 

Social, educaţional: „Suntem 

alături de Ucraina” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Stare de carte ”– club de lectură 

– prof. Onuta Bobu, Adina Miha-

ică, Adina Panaite,Aurora Enache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Februarie-

aprilie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ateliere din programul Neuroștiința la clasă 

5. clasa 11 B – să gândim pozitiv, realizarea 

unor afișe cu mesaje pozitive de sprijin pen-

tru Ucraina 

 

-prima etapa a Concursului de Discursuri 

Motivationale organizat de Clubul de Filo-

sofie si Debate D.A.R. Tema discursurilor 

va fi – OAMENI IN SOCIETATE 

 

1. Informarea elevilor la clase cu privire la 

desfăşurarea evenimentului 

2.Desfăşurarea de acţiuni pentru colectarea 

de alimente și produse necesare refugiaților 

ucrainieni 

 

1. Încurajarea elevilor pentru a se exprima în 

manieră pozitivă 

2.Dezvoltarea unor atitutdini pozitive inter-

personale privind exprimarea iubirii şi a 

afecţiunii 

Elevi voluntari: 20 

Profesori voluntari: Aurora Enache 

Gabriela Băltianu,Iulian Vasilică,Oana Co-

morașu,Mihaela Chetroșanu,Mioara Ava-

dani,Andreea Balint,Mihaela Crețu, Gabri-

ela Frunzete, Anca Cemartan 

 

Prezentare de carte și dezbatere pe marginea 

cărților „Vara in care mama avea ochii 

verzi” și „Marele urias prietenos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.organizarea la ni-

velul fiecărei clase a 

unor echipe de pro-

movare a campaniei 

și de oprganizare a 

colectei  

2.colectarea și orga-

nizarea alimentelor 

și produselor  

3. transportul către 

centrele de colectare 

din Iași sau Albita 

 

 

 

 

 

 

10A si 11 A 

9A si 5C 
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6. ”Ziua Gestului/Gandului Fru-

mos” – activitate relaizata la 

orele de dirigentie 

 

 

 

 

”Ziua Internațională pentru 

eliminarea discriminării rasi-

ale”-  prof. Eugen Moraru, prof. 

Irina Dragan 

 

 

”Efectele violenței din emisiu-

nile TV”- prof. Andrada Băl-

teanu, prof. Nicoleta Bujoreanu, 

prof. Georgeta Lerca 

 

 

RECEPTIVITATEA FAȚĂ 

DE FRUMOS – prof. Andreea 

Ursache, Letitia TRiscă, prof. 

Ana Maria Larivanov 

9 Martie 2022 

 

 

 

 

 

 

 

21 marie 2022 

Activitatea se va desfasura fizic/online si va 

fi organizata de fiecare diriginte cu scopul 

stabilirii unor relatii pozitive in interiorul 

grupului. 

 

 

 

 

- dezbateri la nivelul claselor de liceu pe 

tema combaterii rasismului 

 

 

 

- dezbatere la clasele a X a, a XI a și clasele 

a V a si a VI a 

 

 

 

 

- profesorii responsabili vor realiza expoziții 

de fotografii și desene 

-diriginții vor realiza la orele de dirigenție 

seminarii deschise despre valorile estetice 

- cadre didactice și 

elevi ai Lic. ”L. Ro-

setti”, Răducăneni 

 

 

 

 

Elevii de liceu 

 

 

 

 

Elevii de gimnaziu 

și liceu 

Desfășurarea de acțiuni la clasă care să 

aibă drept finalitate realizarea unor ges-

turi frumoase între elevi. 

 

 

 

 

Activitatile se pot realiza pe platforma 

adservio sau in grupurile de fb ale cla-

selor 

10. „Și bătrânii sunt ai noștri” 

 

 

 

 

 

 

 

Martie -Aprilie 

2022 

 -40 elevi voluntari 

- profesori voluntari: Aurora Enache, Cos-

min Lercă, Maria Tomulescu 

-daca activitatea nu va putea fi desfasurata 

fizic, atunci vom analiza posibilitatea unei 

colaborari cu asistentii sociali din comuna 

sau Jandarmeria din Raducaneni, astfel incat 

sa putem oferi un sprijin varstnicilor 

Consiliul elevilor 

Asociația 

”FEEL4U”, per-

soane fizice, agenți 

economici etc. 

 

 

 

Colectarea și donarea deproduse ali-

mentare și nealimentare, îmbrăcăminte, 

pături etc. 

 

Daca situatia (pandemia) nu va permite 

colectarea de bunuri, vom demara o 

campanie de strangere de fonduri si vor 

fi cautate solutii alternative de sprijin 
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”Decalogul valorilor 

personale” – prof diriginți și 

prof. Nicoleta Bujorea 

nu 

 

 

”Ce înseamnă să fii pro-activ și 

să schimbi lumea” – prof. Au-

rora Enache, prof. Nicoleta Bujo-

reanu 

 

 

”Cercul increderii” – diriginții 

de gimnaziu si liceu – diriginti si 

consilier scolar 

 

 

”Concursul Elevii au talent”–  

prof. Aurora Enache, prof. Paul 

Aneci, prof. , prof. Dorin Schi-

opu, prof. Mihaela Cretu. Prof. 

Andreea Ursache, prof. Gabriela 

Frunzete 

 

Social/educațional:  

”Simțim albastru” – Ziua inter-

națională de conștientizare a au-

tismului 

La orele de dirigenție fiecare elev iși va crea 

un decalog la propriilor valori și le vor justi-

fica printr-un discurs 

 

 

 

Workshop despre voluntariat susținut de 

membrii Centrului de Voluntariat FEEL4U 

- prezentarea legii voluntariatului 

- prezentarea avantajelor implică-

rii în acțiuni de voluntariat 
 

Stimularea increderii de sine si in ceilalti 

prin activitati la nivelul clasei de elevi: 

aplicarea de teste de personalitate, con-

siliere de grup etc. 

 

- etapa finala a concursului  

- finalistele de fiecare sectiune 

vor fi jurizate online si se va de-

cide un castigator 

- partener Colegiul de Arta 

Ocytav Băncilă 
 

1.Informarea elevilor  

2. Realizarea unui flash mob albastru 

3.realizarea unor postere cu mesaje de spri-

jin 

4. sesiuni de informare și dezbateri la nivelul 

claselor de liceu 

Elevii de gimnaziu 

și liceu 

 

 

 

 

Elevii de liceu 

 

 

 

 

 

 

Clasele de liceu 

 

 

 

 

 

Consiliul Elevilor 

 

 

 

 

Dezvoltarea com-

portamentelor pro-

sociale și promova-

rea emaptiei și a 

ideii de incluziune 

sociala 

Elevi voluntari: 40 

 

Promovarea unor conduite morale și a 

identificării și aplicării unor principii 

înalte 

 

 

Stimularea și popularizarea voluntaria-

tului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Sensibilizarea elevilor cu privire la si-

tuația copiilor care suferă de autism 

2.Consolidarea abilităților de solidari-

tate și acțiune socială 
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Profesori coord:  

Aurora Enache 

Livia Pantiru 

Prof voluntari: diri-

ginti de liceu si gim-

naziu 

11. ”Ziua Iei” 

- prof de istorie, desen si 

muzica, dar si profeso-

rii diriginti 
 

 

 

 

 

”Tolerant cu mediul înconjură-

tor” –  prof. Eugen Moraru, Ge-

orgeta Lerca, Doina Iacob, Emi-

lia Iuras, Niculita Daniel 

 

 

„Educatie pentru sanatate” – 

prof. Irina Dragan,prof Aurora 

Enache, prof. Iulian Vasilica, 

prof. Bogdan Rotaru 

 

 

Educaţional „Poveste cu lapte și 

mere” 

 

Mai 2022 

 

 

 

 

 

 

 

-se vor promova online portul popular, mu-

zica si dansuri populare 

 

 

 

 

 

 

 

- campanie de informare despre efectele po-

lurarii si despre importanta reciclarii si utili-

zarii resurselor alternative  

 

 

 

- activitati de informare la nivelul claselor de 

liceu pe tema HIV/SIDA, contraceptie si 

protectie impotriva BTS, dar si discutii le-

gate de alimentatie sanatoasa si miscare, la 

nivel primar, gimnazial si liceal 

 

1. Informarea elevilor la clase cu privire la 

desfăşurarea evenimentului 

2.Realizarea unei povești prin care să se în-

curajeze consumul de lapte și mere 

-Consiliul elevilor, 

elevi ai Lic. ”L. Ro-

setti”, Răducăneni, 

Grădinița cu Pro-

gram Prelungit, Ră-

ducăneni, Palatul 

Copiilor Raduca-

neni 

 

Elevii de liceu, cu 

implicarea autorită-

ților locale și a C.E. 

 

 

 

Consiliul Elevilor 

Profesorii diriginti 

 

 

 

 

Elevi voluntari: 20 

Profesori coordona-

tori:  

Aurora Enache 

Materiale filmate sau fotografiate vor fi 

distribuite in grupurile de fb ale clase-

lor, dar si pe pagina liceului 

 

 

 

 

 

 

Crearea unui mediu curat și conștienti-

zarea faptului că mediul ne infulențează 

decisiv viața 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Conştientizarea de către elevi a nece-

sităţii unei alimentații sănătoase 

2.Promovarea în rândul elevilor a unui 

stil de viață sănătos 
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3.crearea de echipe de voluntari liceeni care 

să citească povestea celor mici 

4. desfășurarea la unor activități recreative și 

creative pe marginea temei – susținute de că-

tre elevii de liceu pentru cei mici 

Gabriela Băltianu 

 

Prof. voluntari: în-

vățătorii de la cla-

sele primare 

3. cultivarea creativității 

4. stimularea implicării elevilor în edu-

cația peer to peer 

12. ”Campania de la Tresti-

ana”/Ziua Copilului”- prof Au-

rora Enache 

 

 

 

 

”Cafeneaua internațională on-

line” – prof. Andreea Ursache, 

prof. Georgeta Lerca, prof. Coca 

Codrianu, prof. Roxana Botezatu 

Iunie 2022 -40 elevi voluntari 

-profesori voluntari 

Beneficiari sunt elevii de la școala Trestiana 

 

 

 

 

 

Joc de rol la clasele de liceu – simularea unei 

cafenele cu specificul unei țări europene 

-Consiliul elevilor, 

elevi ai Lic. ”L. Ro-

setti”, Răducăneni, 

agenți economici 

Colectarea și donarea deproduse ali-

mentare și nealimentare, îmbrăcăminte, 

pături etc. 

Daca situatia (pandemia) nu va permite 

colectarea de bunuri, vom demara o 

campanie de strangere de fonduri si vor 

fi cautate solutii alternative de sprijin 

 

Activitate de evidențiere a diversității 

culturale, a frumuseții obiceiurilor și 

tradițiilor altor popoare 
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Prezentăm, în continuare, o selecție a principalelor activități educative desfășurate în anul școlar 2021-2022: 

1 octombrie 2021 - Surprizele realizate de elevii si profesorii de la Liceul Teoretic "Lascar Rosetti", Raduca-

neni  au adus bucurie rezidentilor de la Unitatea Medico-Socială Răducăneni cu ocazia spectacolului organizat pentru 

a celebra "Ziua internationala a persoanelor vârstnice". 

  

 

11 noiembrie 2021 - a demarat campania „Noi suntem alături de Rareș!” , campanie de strângere de fonduri 

strângere de fonduri prin activități în școală și în afara ei pentru a susține procedura medicală ce trebuia efectuată de 

elevul Rareș Lupu în străinătate. 

 
 

1 decembrie 2021  

 

 

Gimnazistii de la Răducăneni sunt bucuroși că sunt români! Impreuna cu profesorii lor, Gabriela Frunzete si 

Alexandru Baciu, elevii clasei a VIII a C au pregatit clasa de sarbatoare si au adus in prezent personalitati mar-

cante ale istoriei. 
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De ziua românilor, clasa a V-a C ureaza elevilor si profesorilor "La multi ani!" 

    

Tricolorul - motiv de mandrie si exercitiu de creativitate!  Clasa a XII-a A împreună cu  Ana-Maria Larivanov si 

Andrada Balteanu 

 

  
Profesorii si elevii de la Bohotin au întins hora în curtea scolii si au sarbatorit cu multa energie si voie buna 

Ziua Nationala a României! 

 

16 decembrie 2021 - Spiridusii au lucrat intens pentru campania "Bucurii pentru bunici"! Darurile au ajuns 

la 55 de varstnici de la Unitatea Medico-Socială Răducăneni. 
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17 decembrie 2021 - Campania "Si batranii sunt ai nostri" : au fost realizate 45 de pachete dintre care 34 au 

fost distribuite în satul Bazga, iar 11 pachete cu alimente si 22 de pungi cu dulciuri  au ajuns la persoane vulnerabile 

din satul Bohotin, 

Si anul acesta am colaborat cu Inspectoratul Judetean de Jandarmi Iasi. Jandarmii de la Raducaneni au donat 

sange si au contribuit, cu bonurile primite, la cumpararea unor produse alimentare pentru campania noastra. 
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15 februarie 2022 - Ziua națională a lecturii marcată cu bucurie de elevii Școlii Gimnaziale Roșu 

 
Ziua națională a lecturii marcată cu bucurie de elevii Școlii Gimnaziale Roșu 

  
10A si 11A au citit azi impreuna si au intrat in "STARE DE CARTE" planificand dezbaterea de la clubul de lectura 

din luna martie.  

Multiple motive de bucurie si recunostinta: 

- BIBLIOTECA DE LA CLASA are deja un raft care a fost asaltat cu cereri de imprumut.  

- am sarbatorit azi alaturi de Onuta Bobu, profesoara de limba romana a celor doua clase si absolventa a liceului 

nostru. E o mare bucurie sa fii profesor alaturi de fostii tai elevi. Sunt mandra si onorata!  

- am citit poezii si le-am interpretat in functie de hartile mentale ale fiecaruia, am "ghicit in versuri" emotiile si 

starile noastre. E uimitor cate a putut "prezice" poetul despre viitorii lui cititori 
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- am citit despre comunicare si despre rolul complimentelor in comunicare (Alan si Barbara Pease - "Abilitati de 

comunicare"). E o arta sa oferi si sa primesti complimente, una care incepe cu acceptarea si iubirea de sine. 

  

Încă de la prima oră, copii din grupa Albinuțelor, coordontă de d-na educatoare Rusu Ana-Maria, au primit în dar 

multe cărți din partea părinților-editura Didactica Publishing House  iar doamna Andreia Petcu autoarea cărții 

"Străbunicul meu Emil Racoviță" ne-a purtat într-o minunată călătorie la Polul Sud citind copiilor pe zoom! 

 
Creștem cititori în lumina eternă a cărții – clasa a V-a C 
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"Suflătorul de vise", scrisă de Bernard Villiot și ilustrată de Thibault Prugne, este cartea aleasă de copilașii noștri, 

pentru această zi. 

   Astfel, povestea ne poartă în nordul Veneției, pe celebra insulă Murano, unde, un sticlar misterios întâlnește într-

o noapte un copil sărman, căruia îi face un dar neobișnuit: un glob de vise. 

De asemenea,  fluturașii noștri s-au amuzat și cu iepurașul Sebastian din "Ce surpriză!" (Șurpanu Mariana și Deliu 

Carla) 

 
 

În lumea fabulelor, o activitate în care au fost selectate texte din literatura română și universală, desfășurată cu 

ocazia Zilei Naționale a Lecturii, elevii participând cu entuziasm (Dascălu Maria Magdalena) 

  
Am citit si in romana si in engleza,ne am jucat si ne am bucurat ! Clasa a 5a B ,cu dragoste pentru lectura si joc! 
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Ziua Internationala a Lecturii in haine realiste. 12C cufundati in linistea provocatoare a cartilor. (Prof. Andrada 

Balteanu) 

 

26 februarie 2022 - Consiliul Elevilor Raducaneni se alatură campaniei de sprijin pentru refugiatii din 

Ucraina. 

 

  

 
 

21 martie 2022 - Ziua Internațională a Pădurilor – eveniment marcat la Liceul Teoretic Lascăr Rosetti din Răducăneni, 

cu elevii de clasa a V-a A, B și C, de către  ing. Grigoraș Mihai de la Ocolul Silvic Răducăneni. 
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24 martie 2022 - Ziua Umanitatii celebrata de prof. Andreea Ursache și elevii clasei  a VI-a B 

      
Ziua Umanitatii celebrata de prof. Andreea Ursache și elevii clasei  a VI-a B 

  
….de copiii de la GPP Răducăneni…. 
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… și de noi, toți! 

 

1 aprilie 2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preșcolarii de la Grădinița cu Program Prelungit Răducăneni,  județul Iași  s-au alăturat campaniei de conștien-

tizare a autismului 
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Și liceenii, la fel!! 

Clasa a 5a B de la Liceul Teoretic Lascar Rosetti ,cu ajutorul si sub indrumarea Ocolului Silvic Raducaneni, a 

participat pe 1 aprilie 2022 la o actiune de plantare puieti din cadrul campaniei de impadurire"Luna padurii".A fost 

o zi minunata pentru elevi,care au invatat si constientizat nevoia de a proteja si ocroti padurea,dar si pentru silvicul-

torii care au vazut in tinerii nostri speranta pentru viitor si pentru o lume verde ! Sa crestem frumos impreuna! 

 

  
 Aprilie 2022 - Campania „Și batranii sunt ai nostri!” am reusit sa pregatim 55 de surprize de Paste pentru 

rezidentii de la Unitatea Medico-Socială Răducăneni si 40 de pachete cu alimente pentru varstnicii aflati in dificultate 

din Bazga, Raducaneni si Cozia. 



 

 
69  

 

 

 

 
  

 

13 mai 2022 – Ziua încrederii 

   

  

 

 

Despre Încredere, Împreună și Dor! Toate la un loc azi, la Școala din Bohotin - Lic.Răducăneni- unde s- au 

reunit fapta și gândul cel bun! Ziua Încrederii poate fi sărbătorită în fiece zi, dacă ai aproape prieteni, colegi, suflete 

dragi! Mulțumim colegilor mici și mari  de la Școala Roșu care ne-au fost oaspeți și alături de care am gustat din 

dulcele Prieteniei 
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Cu încredere că după furtună vine și vremea bună, am sărbătorit astăzi Ziua ÎNCREDERII (prof. Lercă Georgeta) 

 

 

 
 

 

 
11 A - conectare cu noi insine si unii cu altii prin exercitii simple de apropiere fizica si emotionala si prin folosirea 

discursului ca instrument magic de crestere a increderii in forta vocii noastre si generozitatea ecoului din vocea 

celorlalti 

  
Cu reale abilități de profesori (pentru o zi), elevii clasei a XII -a A au planificat și desfășurat o serie de activități 

cu elevii clasei a XI-a B, pregătiți să preia ștafeta anul viitor. Diriginții, Andrada Bălteanu și Irina Drăgan au fost 

alături de elevi pentru a-i susține și a le oferi încredere de ZIUA ÎNCREDERII și nu numai. 

 

24 mai 2022- Poveste cu lapte si mere! 🍎🍏🍎🍏🥛🍶🥛🥛🍎 

Scoala noastra a desfasurat activitati in cadrul zilelor nationale "Sanatate intr-un pahar cu lapte" si "Doctorul 

din cosul cu fructe". 

1. elevii de la clasele primare au primit vizita voluntarilor de la liceu. Acestia au venit cu daruri: muzica si 
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dans, poveste cu lapte si mere, baloane, fructe si multa voie buna. Si cei mici si cei mari au discutat despre beneficiile 

consumului de lapte si mere. 

2. elevii de gimnaziu au desfasurat activitati informative despre stilul de viata sanatos si alimentatie sanatoasa 

si au realizat expozitia cu produse si afise sugestive pentru tematica programului. 

  

  
 

27 mai 2022 - antreprenorii de la 10 A și 10 B s-au duelat în cadrul competiției cu tradiție - Bătălia reclamelor. 

  

 
 

 

3 iunie 2022 – gala finală a concursului „Elevii au talent”. 
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26 iulie 2022 – în Amfiteatrul A1 - Clădirea TPPA, a fost  dat startul Școlii de vară „Vreau să fiu student la USV 

Iași”. Au participat și elevi de la Liceul theoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni care, timp de o săptămână, elevii au 

testat studenția la Universitatea de Ştiinţele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, participând la diverse cursuri organ-

izate pe domenii economice de interes, activități practice, având parte de vizite de studiu în atelierele de micro-

producție ale USV Iași, dar și în fermele didactice ale acesteia. 

 

 

 

 

 

4.4.2.Activitatea de combatere a violenței 

 

La începutul anului școlar 2021/2022 în cadrul Comisiei pentru prevenirea și eliminarea  violenței, 

a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității s-a elaborat un plan 

operațional privind reducerea violenței precum și un calendar de prevenire a agresivității în mediul școlar, 

prin care s-au propus spre desfășurare o serie de activități educative (cuprinse în pachetul de activități ex-

tracurriculare, activități desfașurate în cadrul Comisiei profesorilor diriginți, a Consiliului elevilor). 

Pe parcursul anului școlar membrii comisiei, profesorii diriginți și învățătorii au  dezbătut lunar cu 

elevii această realitate a școlii românești. Activitățile susținute lunar au fost: 
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Octombrie 2021 

- ”Fenomenul de bullying în școală”-clasa a VII-a Bohotin, prof. Panaite Adina 

-”Ce pot să fac atunci când mă simt singur”-clasa a XI-a B, prof. Drăgan Irina 

-”Ziua Mondială a Zâmbetului”- prof Aurora Enache, Andreea Ursache 

 

Noiembrie 2021 

-  "Spunem NU violenței în școală", clasa a VII-a și a VIII-a Bohotin, prof. Panaite Adina si Vasilică Iulian  

- ”Salut, deci respect”, clasa I A, prof. înv. primar Băltianu Gabriela 

- ”Seminar interactiv -Biologia, chimia și psihologia relațiilor umane” – prof. Aurora Enache, Miha-

ela Crețu, Irina Drăgan 

-Prezentarea unor informații despre structura personalității și despre tipurile de comportamente sociale și 

antisociale. Crearea unor discursuri motivaționale de promovare a echității și a reațiilor sociale sănătoase 

- ”Teste cu final fericit” – prof. Nicoleta Bujoreanu 

-Realizarea unui chestionar pe teme de violență, discriminare, interculturalitate 

 

            Decembrie 2021 

 

-”Ziua internațională a persoanelor cu handicap”- profesori diriginti si prof. Nicoleta Bujoreanu 

 -”Toți diferiți, toți egali – ziua internațională a Drepturilor Omului” – prof. Aurora Enache, prof. 

Anca Cemârtan, prof. Alexandru Baciu, prof. Adina Panaite, prof. Iulian Vasilica 

Ianuarie 2022 

-”Violența este arma celor slabi”-clasa a V-a C, prof. Harapu-Sinculei Ionela 

- ”Lecția prieteniei”-clasa a VI-a B, prof. Ursache Andreea 

   -”Comunicam asertiv, non-violent” – prof. Aurora Enache, Nicoleta Bujoreanu, Irina Dragan, An-

dreea Ursache, Balint Andreea,  profesori diriginti de liceu, profesorii de pishologie 

- Activitate pe zoom cu reprezentantii CE despre consecintele legale ale unui comportament violent, 

cu participarea conducerii scolii si a unui invitat al Politiei.  

- La orele de psihologie, clasele a 10 a, se analizeaza tipuri diferite de violenta si se prezinta modele 

de comunicare non-violenta 

- Dirigintii claselor de liceu pot stabili impreuna cu elevii clasei vizionarea unor filme artistice po-

trivite temei 

- Elevii claselor primare se vor întâlni cu un cadru MAI-Balint Andreea 

-INFO BIBLIOTECA VAL (Viata – anticoruptie – libertate) -Prof. coord. Aurora Enache, prof. 

voluntari Cezar Romascu, Irina Dragan, Ana Maria Larivanov, Madalina Turcu 

       -Comportamente agresive si toxice –prof. Aurora Enache, prof. Nicoleta Bujoreanu 

- realizarea unor sesiuni de discutii despre agresivitate si comportamente deviante, cu participarea 

elevilor de la Clubul de Filosofie si Debate D.A.R. si in cadrul intalnirilor CE 
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- elaborarea si aplicarea de catre consilierul scolar a unor teste de identificare a comportamentelor 

agresive 

 

Februarie 2022 

-”Fii inteligent, nu violent !”-clasa a VIII-a C, prof. Frunzete Gabriela 

-”Când mă simt nervos, frustrat, supărat, trist, neliniștit, agitat, pot să…”-clasele V-VI Roșu, prof. Răcilă 

Nuța 

-”Stop violenței în școală”, clasa I B, prof. înv. primar Comorașu Oana-Anca 

 

Martie 2022 

-”Ziua umanității”- clasa a VII-a C, prof. Panțiru Oana 

-”Cyberbullying”-clasa a XII-a A, prof. Bălteanu Andrada 

-”Cum rezolvăm un conflict în colectivul de elevi”-clasa a VI-a B, prof. Ursache Andreea 

      -”Ziua Gestului/Gandului Frumos” – activitate realizata la orele de dirigentie, dezvoltare perso-

nală și educație civică - desfășurarea de acțiuni la clasă care să aibă drept finalitate realizarea unor ges-

turi frumoase între elevi. 

- „Dar din dar se face Rai”-Prof.înv.primar Moraru Adriana 

 -”Ziua Internațională pentru eliminarea discriminării rasiale”-  prof. Madalina Turcu, prof. Irina 

Dragan 

           -”Diferiți, dar egali!”-înv. Bișog Cristina 

            -Efectele violenței din emisiunile TV”- prof. Andrada Bălteanu, prof. Nicoleta Bujoreanu, prof. 

Georgeta Lerca 

- elevii ciclului primar oferă daruri semenilor lor 

- - dezbateri la nivelul claselor de liceu pe tema combaterii rasismului 

- -discuții pe baza unei prezentări PPT pe această temă 

- - dezbatere la clasele a X a, a XI a și clasele a V a si a VI a 

 

Aprilie 2022 

-”Comunicarea non-violentă și avantajele ei”-clasele a X-a, prof. Enache Aurora 

- ”Efectele traumatice ale violenței asupra personalității”-clasele a X-a A, a XI-a A, prof. Enache Aurora 

-”Decalogul valorilor personale” – prof diriginți și prof. Nicoleta Bujoreanu 

-”Sunt un bun prieten?”-prof. înv. primar Chetroșanu Mihaela 

-identificarea valorilor/calităților personale pentru a fi un bun prieten 

-”Cercul increderii” – învățătorii, diriginții , consilierul scolar 

-Stimularea increderii de sine si in ceilalti prin activitati la nivelul clasei de elevi: aplicarea de teste 

de personalitate, consiliere de grup etc. 

 

Mai 2022 
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- Atelier interactiv "Cum sa scapi de bullying-solutii practice pentru copii” (în cadrul programului Mindful-

ness și Dezvoltare personală- Shakespeare School)-clasa a VI-a Bohotin, prof. Codrianu Coca 

- ”Cyberbullying-ul și efectele lui”-clasa a V-a B, prof. Lebădă Simona 

-”Împreună contra fenomenului de bullying”-clasa a VI-a A, prof. Cemârtan Anca 

Activități coordonate de d-na profesor consilier școlar Bujoreanu Nicoleta: 

- Implementare proiect „Violența domestică online: fața nevăzută a pandemiei” (finanțat prin 

Granturile SEE și Norvegiene 2014 - 2021 – Active Citizens Fund România) de către Asociatia 

Moral Compass, coordonat la nivel de unitate școlară de către profesor consilier școlar, Bujoreanu 

Nicoleta și profesor Enache Aurora, perioada Octombrie 2021, cu ateliere dedicate elevilor de li-

ceu, cls. IX-XII (nr. de elevi participanți – 125 elevi) 

- Implementare Proiect "Cyberbullying, trolli si alte provocari din mediul online" (finanțat prin 

Granturile SEE și Norvegiene 2014 - 2021 – Active Citizens Fund România) de către Asociatia 

Moral Compass, coordonat la nivel de unitate școlară de către profesor consilier școlar, Bujoreanu 

Nicoleta și profesor Enache Aurora, perioada Octombrie 2021,  cu ateliere pentru elevii de liceu, 

cls. IX-XII: ”Făra ură pe Net” (nr. de elevi participanți – 80 elevi) 

- Implementare Proiect ”Festivalul Prieteniei – Săptămâna Prieteniei”, organizat de către CJRAE 

Iași și coordonat la nivel de unitate de către profesor consilier școlar Bujoreanu Nicoleta în peri-

oada 7 – 11 Martie 2022 și care a constat în: 

a. Derularea de activități de consiliere colectivă la clasele primare, gimnaziale și liceale cu teme 

precum: acceptarea diversității, manifestarea toleranței și prieteniei, prevenirea bullying – ului 

în școală, diminuarea stigmatizării etc. 

b. ”Ziua Gestului Frumos” – 9 Martie 2022 – activități desfășurate în unitatea școlară de către 

învățători și profesori diriginți (activități de colectare de bunuri, alimente etc. în campania de 

solidarizare cu Ucraina, dezbateri, activități artistice, activități de informare etc.). 

c. Participare Concurs de desene pe tema prevenirii violenței la cls. gimnaziale, activitate coor-

donată de către prof. Larivanov Ana Maria și prof. consilier școlar, Bujoreanu Nicoleta 

- Desfășurare activități de consiliere colectivă cu tema  ”Despre prietenie – Să fim mai buni”,  în 

perioada 21 – 25 Martie 2022,  la clasele 0-IV, coordonate de către prof. înv. primar,  Martinaș 

Patricia și susținute de către prof. consilier școlar, Bujoreanu Nicoleta. 

- Activitate de informare și prevenire – ”Prevenirea criminalității online” - desfășurată de către 

reprezentanți ai  IPJ Iași și IP Răducăneni pentru elevii Școlii Profesionale din cadrul unității șco-

lare, activitate coordonată de către profesor consilier școlar Bujoreanu Nicoleta în data de 4 Mai 

2022 

- Derularea de activități de consiliere colectivă la cls. a V-a A, B și C cu tema ”Educație pentru 

echitate de gen și șanse egale” în perioada 8-15 Mai 2022, susținute de către prof. consilier școlar 

Bujoreanu Nicoleta cu ocazia Zilei Mondiale a Egalității de gen, 8 Mai 2022. 

       Pe tot parcursul anului școlar 2021/2022 s-a avut în vedere prevenirea violenței prin activități educa-

tive ce au accentuat civismul democratic, soluționarea pacifistă a conflictelor, toleranța  nondiscriminarea, 

respectarea drepturilor omului, valorizarea persoanei. 

      Activitățile antiviolență desfășurate au avut ca parteneri și actori elevii . 

       Menționăm și legătura strânsă a liceului  cu IPJ și IJJ Iași ale căror patrule mixte ne-au vizitat școala 

in fiecare lună de cel putin 5-6 ori. 
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        Elevilor care au manifestat un comportament violent li s-a atras atenția asupra consecințelor faptelor 

lor și în funcție de acesta s-au luat măsuri corespunzătoare aplicându-se prevederile ROFUIP și ROI. 

      Au fost identificate și raportate către ISJ Iași următoarele  situații: 

Nr.  

crt 

ACTE DE VIOLENȚĂ SEM. I SEM. II 

1. Violente fizice usoare, fara arme (lovire) 10 11 

2. Introducere sau port arma albă in spatiul 1 - 

3. Distrugerea bunurilor şcolii 1 2 

4. Mustrare scrisă    9 9 

5. Mutare disciplinară 1 - 

6. Scăderea notei la purtare 10 20 

7. Număr profesori sancționați 2 - 

8. Furt si tentativa de furt  - 2 

9. Consum de alcool  - 1 

 

 

4.5. Strategii educaționale. Dezvoltare, coordonare și colaborare prin 

parteneriate 

Problemele școlii sunt problemele comunității din care aceasta face parte, iar parteneriatul în identificarea și 

soluționarea acestora, este cel care asigură transpunerea în practică a priorităților dezvoltării instituției. 

Eficiența activității educative depinde de stabilirea și dezvoltarea unei relații optime cu comunitatea: părinți, 

administrația publică locală (primărie, consiliu local), instituții de cultură, agenți economici, biserică, mass-media, 

organizații neguvernamentale etc. Angrenarea acestor componente în formarea elevilor va duce la integrarea optimă 

a acestora în societate. În acest  sens, actorilor comunităţii trebuie să li se ofere informaţii privitoare la mediul şcolar 

şi să li se asigure posibilităţi de participare sau implicare în procesul de dezvoltare a şcolii şi de 

îmbunătăţire a calităţii educaţiei. 

Finalităţile educaţiei nu privesc doar instituţia şcolară, ci se înscriu în tabloul mai vast al construcţiei sociale. 

De aceea comunitatea trebuie să-şi asume responsabilităţi cât mai clare în diverse activităţi extracurriculare des-

făşurate de elevii şi cadrele didactice din şcoală, precum şi în descoperirea de noi resurse financiare şi materiale 

menite a conferi actului didactic un plus de calitate. Această din urmă activitate poate fi realizată prin sponsorizări 

ale unor activităţi (sesiuni de comunicări, conceperea de publicaţii şi/sau reviste şcolare, vizite, vizionări de specta-

cole, dotarea cu echipament sau mijloace de învăţământ), precum şi prin sprijinirea elevilor cu probleme sociale 

deosebite sau a celor supradotaţi (prin acordarea de burse, stimulente financiare, premii etc.). 

Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” și structurile din subordine au desfăşurat numeroase activităţi în parteneriat. 

Categoriile  cele mai importante în care se încadrează relaţiile şcoală-comunitate derulate în ultimii ani sunt: 

1) Necesităţi de formare - acestea pot fi localizate atât la nivelul elevilor, cât şi la nivelul membrilor comunităţii. În 

cazul grupului-ţintă elevi, prin intermediul diriginţilor, se realizează educarea nonformală a elevilor prin participarea 

la manifestări culturale şi artistice, vizite la muzee, excursii etc. 

2) Necesităţi materiale - atragerea de resurse materiale din comunitate este în general susţinută de conducerea unităţii 

de învăţământ şi este orientată atât către autorităţile locale, cât şi către diverşi alţi parteneri. 

3) Necesităţi umanitare - parte a educaţiei oferită în cadrul școlii noastre, spiritului umanitar format elevilor s-a 

manifestat în numeroase ocazii. Elevii au întreprins campanii de strângere denfonduri și de obiecte cu care au venit 

în ajutor persoanelor nevoiașe. 

4) Necesităţi de consultare la nivel managerial - dialogul cu diferiţi parteneri interesaţi de evoluţia unităţii de învăţă-

mânt a avut ca scop atât facilitarea găsirii soluţiilor pentru diverse probleme cât şi necesitatea de a conştientiza par-

tenerii asupra problemelor existente. 
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4.5.1. Parteneriate pentru dezvoltarea instituțională și formare profesională 

Nr parteneriat Titlul parteneriat Partener  Scop  

4161/10.09.2021 ,,In starea de bine,, 
Fundatia Serviciilor 

sociale Bethany 

Derulare proiect iCare-educatie 

comunitara 

4019/02.09.2021 
Educatia digitala pentru scoala 

rurala 

SC Adservio Social 

Inovation srl 

Sponzorizare platforma electro-

nica ADSERVIO 

Fundatia Youth 

Education Suport 

5625/9.12.2021 ,,Amintiri din copilarie,, Editura Copilaria Implementare concurs national 

4323784/15.10.2021 

Info biblioteca:viata.antico-

ruptie. 
Agentia Nationala 

impotriva traficului 

de persoane 

Proiect educational informatio-

nal educativ 

Libertate 

11.oct.21 ,,O sansa pentru fiecare,, 
Asociatia,,O sansa 

pentru fiecare,, 
Implementare proiect ads 

5089/20.10.2021 Arta de a fi tu insuti 

Universitatea de arte 

,,George Enescu,, 

Iasi 

Parteneriat de promovare edu-

catie artistica 

5040/20.10.2021 ,,Bucuriile iernii,, 
Gradinita PP 4 Bar-

lad 

Concurs interjudetean,,,,Bucuri-

ile iernii,, 

5042/20.10.2021 ,,SOS-salvati pamantul,, 
Gradinita PP 4 Bar-

lad 

Concurs national ,,SOS-salvati 

Pamantul,, 

5043/20.10.2021 ,,Din inima pentru tine,, 
Gradinita PP 17 

Vaslui 

Concurs local,judetean si regio-

nal,,Din inima pentru tine,, 

334/19/01.2022 
Arta povestirii,metoda interac-

tiva  in arta educatiei 
Atelier de cuvinte Proiect educational national 

336.19.01.2022 
24 ianuarie -unirea principate-

lor romane 
Biblioteca scolara Proiect educational 
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502/25.01.2022 Parteneriat cultural 
Biblioteca Judeteana 

,,Gh.Asachi,,Iasi 
Parteneriat cultural 

379/20.01.2022 ,,Sunt mandru ca sunt roman,, 
Biblioteca ,,Radu 

Rosetti,,Raducaneni 
Parteneriat cultural 

621/01.01.2022 ,,Book masters,, 

Scoala Gimnaziala 

..Mihai Dumitriu,, 

Valea Lupului 

Festival concurs 

454/13.04.2022 ,,Familie fara frontiere 
Asociatia Salvati co-

piii Iasi 

Proiect POCU,,Familie fara 

frontiere,, 

1839/11.04.2022 
,,L-ai vazut cumva pe iepu-

ras?,, 

Gradinita ,,Calistrat 

Hogas,,Roman 
Parteneriat educational  

1050/04.03.2022 ,,Dar din dar se face rai,, 
cadre didactice pri-

mar 
Proiect educational umanitar 

1034/03.03.2022 ,,Premium,, 
Premium Class Edu-

cation SRL 
Concurs national interdisciplinar 

2482/19.05.2022 Campanie de informare 

Consiliul Judetean 

Iasi  

campanie de informare 

Asociatia de dezvol-

tare intercomunitara 

pentru salubritate 

2311/11.05.2022 ,,Imparte-educa-doneaza,, 

ISJ Calarasi 

proiect umanitar 

Liceul Tehnolo-

gic,,Duiliu Zamfi-

rescu Calarasi 

1131/08.03.2022 ,,Discovery,, SC Raio Press SRL 
Proiect interdisciplinar ,,Disco-

very,, 

1695/20.12.2021 ,,Sotron didactic special,, 
Scoala Gimnaziala 

Speciala Pascani 

Proiect educativ prin schimb de 

experienta 
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156/08.02.2022 Muguri de cantec romanesc 
Ansamblul ,,Con-

stantin Arvinte,, Iasi 
concurs cultural 

782/08.02.2022 
Simpozion national,,stefan 

procopiu,, 
ISJ Neamt 

Simpozion National,,Stefan Pro-

copiu” 

1508/23.03.2022 
Culorile unui mediu curat..in 4 

anotimpuri,, 

Liceul Teolo-

gic,,Sf.Constantin și 

Elena ,,Piatra Neamt 

ecologie si protectia mediului 

1152/09.03.2022 Dansuri populare Palatul Copiilor Iasi parteneriat educational 

1383/16.03.2022 Proiect,,Restart,, 
Asociatia Sellifica-

tion4education 
proiect ,,Restart,, 

1582/30.03.2022 
Oferta educationala a facultatii 

de constructii iasi 

Facultatea De Con-

structii Si Manage-

ment Industrial 

colaborare educationala 

2473/18.05.2022 ,,For life,, 

Comunitatea For 

Life din cadrul Aso-

ciatiei Neutrino 

concurs national 

1257/11.03.2022 Contract practica pedagogica 

Universitatea Peda-

gogica de stat ,,Ion 

Creanga,,Chisinau 

organizare practica pedagogica 

2316/12.05.2022 
,,Expresia valorilor umane prin 

VAK,, 

Liceul Tehnologic 

Special,,Vasile Pa-

velcu,,Iasi 

implementare proiect  ,,Expresia 

valorilor umane prin VAK,, 

2245/09.05.2022 
,,Stralucirea primaverii,mira-

colul frumusetii,, 
ISJ Neamt proiect cultural artistic-dans 

09.05.2022 
Cabinet stomatologic scolar 

mobil pe copii din mediu rural 

Asociatia Merci 

Charity Boutique 

Bucuresti 

program de promovare a sanata-

tii orale a copiilor 

3473/05.07.2022 

,,Be the positive change of 

your generation through edu-

cation,, 

Asociatia,,Learn for 

you,, 
simpozion international  

16894/20.05.2022 ,,Educatia fara frontiere,, 
Ziarul ,,Esential in 

educatie,, 
simpozion international 
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3472/05.07.2022 ,,Ce faci te face,, 

Asociatia,, Atelier 

de cuvinte,, Timi-

soara 

parteneriat educational national 

1834/11.04.2022 
,,Primavara in culoare si cu-

vant,, 

Scoala Gimnaziala 

,,Carmen Sylva ,,Iasi 

concurs judetean de creatii plas-

tice si literare 

 

4.5.2. Colaborare cu părinții 

Optimizarea procesului instructiv-educativ se bazează pe parteneriatul real, funcţional cu părinţii elevilor, ele-

ment relevant, chiar decisiv, în construcţia personalităţii elevilor. Încă de la începutul anului școlar 2021-2022 am 

insistat pe menţinerea, pe cât posibil, a unui contact mai strâns şi permanent între școală şi părinţii elevilor. Au fost 

organizate ședințe/lectorate cu părinții, adunări ale Consiliului Reprezentativ al Părinților. 

Cu toate astea, aşa cum se întâmplă – de altfel – de obicei, contactul a lipsit aproape cu desăvârşire tocmai în 

cazul elevilor cu situaţie slabă la învăţătură, cu multe absenţe şi carenţe de comportament, mai ales în cazul celor 

provenind din alte localităţi, din familii dezorganizate sau care au, de regulă, ambii părinţi plecaţi la muncă în străi-

nătate.  

 

4.5.3. Programe de protecție socială 

 Semestrul I Semestrul II 

Tip bursă Nr. elevi beneficiari  

Bursă de merit 31 112 

Bursă de studiu  22 

Bursă socială 43 151 

Bani de liceu 52 52 

Bursă profesională 65 65 

Bursă Republica Moldova 1 1 

Total 224  

 

4.5.4. Activitatea compartimentelor funcționale în  anul școlar 2021-2022 

 

1. Compartiment secretariat 
Compartimentului secretariat de la Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni este format din 3 posturi după 

cum urmează: un post de secretar șef, un post de secretar și un post de informatician. 

În anul școlar 2021-2022, activitatea compartimentului secretariat s-a desfășurat  respectând prevederile Legii 

nr. 1/2001 – Legea educației naționale și a Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, precum și a celorlalte acte normative 

care reglementează funcționarea acestui departament. 

Activitatea serviciului secretariat a fost una bazată pe responsabilitate, seriozitate, motivație profesională în 

contextul volumului mare de muncă și a respectării cu strictețe a termenelor impuse de ISJ Iași, a metodologiilor și 

a legislației în vigoare cu respectarea procedurilor specifice. 

Pe parcursul anului școlar 2021-2022, în cadrul serviciului secretariat s-au desfășurat activități după cum ur-

mează: 

-întocmirea de situații statistice de început de an școlar pentru toate nivelurile de învățământ din instituție; 

-întocmirea dosarelor și a contractelor de muncă pentru cadrele didactice nou încadrate în anul școlar 2021-

2022; 

-s-a întocmit statul de funcții și de plată pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic; 

-întocmirea fișei de încadrare cu personalul didactic din anul școlar 2021-2022; 

-rezolvarea corespondenței școlii; 

-verificarea și înregistrarea cataloagelor pentru noul an școlar; 
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-actualizarea în permanență a mișcării elevilor; 

-întocmirea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023; 

-completarea Registrului de evidență a salariaților (format electronic) și transmiterea la ITM; 

-raportarea situației absențelor elevilor; 

-întocmirea statelor de plată pentru burse; 

-întocmirea situațiilor pentru alocațiile de stat; 

-întocmirea și eliberarea de documente de studii la solicitarea absolvenți din serii anterioare; 

-completarea registrelor matricole pe forme de învățământ; 

-întocmirea situației statistice pentru sfârșitul semestrului I, semestrului II și sfârșit de an școlar; 

-realizarea bazelor de date cu  elevii claselor a VIII-a și a XII-a în vederea susțineri simulărilor și examenelor 

naționale; 

-întocmirea fișei de vacantare pentru anul școlar 2022-2023; 

-actualizarea avizierului și site-ului instituției cu toate documentele cu caracter informativ; 

-asigurarea înscrierilor în clasa pregătitoare și în învățământul preșcolar; 

-actualizarea constată a dosarelor personale a cadrelor didactice, personalului auxiliar și nedidactic; 

-evidența concediilor de odihnă și a concediilor medicale; 

-întocmirea  și eliberarea actelor de studii pentru absolvenții claselor a VIII-a , a XI-a –profesional și a XII-a; 

-planificarea examenelor de corigență; 

-arhivarea documentelor din instituție; 

 Pentru anul școlar 2022-2023 compartimentul secretariat îți propune să mențină standardele ridicate în tot ce 

întreprinde, având în vedere activitatea polivalenta și complexitatea situațiilor neprevăzute. În ceia ce privește relația 

cu publicul se urmărește a fi în continuare una bazată pe amabilitate, seriozitate și promptitudine. 

 

2. Compartiment financiar 

 

RAPORT DE ACTIVITATE FINANCIAR-CONTABILĂ 

septembrie 2021 – august 2022 

 

Compartimentul financiar-contabil al Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti”  își desfășoară activitatea specifică, 

în principal, în baza normelor Legii contabilității nr. 82/1991, modificată si completată, Legii educației naționale nr. 

1/2011, modificată și completată, a  Legii finanțelor publice nr. 500/2002, modificată și completată, a Legii finanțelor 

publice locale nr. 273/2006, modificată si completată, în concordanță cu multiple și diverse alte acte normative ce 

reglementează și autorizează operațiunile care afectează patrimoniul și fondurile publice alocate prin bugete. 

Pentru funcționarea instituțională și desfășurarea activităților instructiv-educative în anul școlar sus-mențio-

nat au fost autorizate credite bugetare trimestriale din trei surse de finanțare, astfel: 

  

Buget local 

    lei 

 

trimestrul 

IV 2021 

trimestrele I, 

II și III 2022 

total an școlar 

2021-2022 

bunuri si servicii 321.000 679000 1.000.000 

ajutoare sociale (CES) 8.000 20570 28.570 

Burse (merit, sociale) 92.900 421000 513.900 

Active fixe (construcții) 70000 191000 261.000 

total 491.900 1311570 1803470 
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Bugetul de stat 

               lei 

  
trimestrul 

IV 2021 

trimestrele I, 

II și III 2022 

total an școlar 

2021-2022 

cheltuieli de personal 1904000 6170592 8074592 

ajutoare sociale (naveta elevi) 0 3500 3500 

Burse (BDL, Înv. profesional) 73488 141000 214488 

sume aferente persoanelor cu 

handicap neîncadrate 
19621 71894 91515 

total 1997109 6386986 8384095 

 

Venituri proprii – cheltuieli aprobate 

        lei 

  
trimestrul 

IV 2021 

trimestrele I, II 

și III 2022 

total an școlar 

2021-2022 

Alte bunuri si servicii 3700 8300 12000 

hrana 24000 36000 60000 

total 27700 44300 72000 

 

Venituri proprii – încasări realizate 

           lei 

  
trimestrul 

IV 2021 

trimestrele I, 

II și III 2022 

total an școlar 

2021-2022 

alte venituri din proprietate 220 200 420 

Taxe emitere acte studii 70 175 245 

contribuțiile pentru cantină 17620 37116 54736 

total 17910 37491 55401 

 

 

Din aceste credite bugetare au fost efectuate plăți, astfel: 

 

Bugetul local 

           lei 

  
trimestrul 

IV 2021 

trimestrele I, II 

și III 2022 

total an școlar 

2021-2022 

bunuri si servicii 209102 294674 503776 

ajutoare sociale (CES) 9366 19428 28794 

Burse (merit, sociale) 98176 334158 432334 

Active fixe (construcții) 65273 0 65273 

total 381917 648260 1030177 
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Bugetul de stat 

           lei 

  
trimestrul 

IV 2021 

trimestrele I, II 

și III 2022 

total an școlar 

2021-2022 

cheltuieli de personal 1922850 6127009 8049859 

ajutoare sociale (naveta elevi) 1074 1281 2355 

Burse (BDL, Înv. profesional) 72284 120488 192772 

sume aferente persoanelor cu 

handicap neîncadrate 
20039 70879 90918 

total 2016247 6319657 8335904 

 

 

Venituri proprii 

                                                                             lei 

  
trimestrul 

IV 2021 

trimestrele I, II 

și III 2022 

total an școlar 

2021-2022 

Alte bunuri si servicii 95 0 95 

hrana 12599 35680 48279 

total 12694 35680 48374 

 

 

STATISTICĂ 

Din creditele alocate de la buget local pentru toate capitolele de cheltuieli au fost efectuate plăți în pro-

porție de 57,12%, din totalul acestora din urmă 37,07% sunt din alocările anului financiar 2021, iar 62,93% din cele 

ale anului 2022. Se observă un volum mare al cheltuielilor înregistrate în trimestrul IV al anului 2021, ce se justifică 

prin natura unor cheltuieli anuale ca cele cu: achiziția de lemne de foc, reviziile și reparațiile  instalațiilor de încălzire 

și centralelor termice, serviciile de medicina muncii, investiții ș.a. 

➢ Plățile pentru bunuri și servicii sunt în proporție de 50,38% din alocările bugetare cu această destinație.  

➢ Plățile ajutoarelor sociale acordate copiilor cu nevoi educaționale speciale (CES) au fost mai mari decât alo-

cările bugetare ale perioadei de referință, deoarece în trimestrul IV al anului 2021 existau credite bugetare 

disponibile din perioada anterioară. Însă, pentru anul 2022 bugetul de cheltuieli cu această destinație a fost 

executat în proporție de 94,45%. 

➢ Pentru bursele de merit și cele sociale execuția a fost de  84,13%. 

➢ Pentru activele fixe alocările bugetare au fost repartizate în trimestrul III al anului 2022, se estimează ca exe-

cuția să fie realizată în trimestrul IV al anului financiar curent. 

Execuția  alocărilor de la bugetul de stat a depășit distribuția pe trimestre, mai exact în trimestrul IV al 

anului 2021, afectând disponibilul de credite din perioada anterioară a aceluiași an. În 2022 execuția bugetară fiind 

de 98,95% din creditele aprobate. 

➢ Plata drepturilor de personal în ultimul trimestru al anului 2021 au depășit prevederile din acest interval de 

timp, afectând disponibilul de credite deschise anterior. 

➢ Nu toți elevii care fac naveta au depus documentele de decont, ca urmare execuția bugetară a fost de 67,29%. 

➢ Execuția bugetară la bursele BDL si profesionale a fost în această etapă de 89,88%, diferența până la 100% 

fiind justificată de cazurile elevilor care au pierdut dreptul la bursă, ca urmare a depășirii pragului de absențe 

admis. 

➢ Prevederile bugetare pentru plata vărsământului la fondul de handicap au fost executate în proporție de 99,35%. 

Valoarea cheltuielilor cu achizițiile de alimente din această perioadă se încadrează în totalul veniturilor 
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încasate din contribuțiile părinților pentru mesele acordate preșcolarilor la GPP în aceeași plajă de timp, aceste chel-

tuieli fiind de 88% din venituri. 

La finele perioadei nu înregistrăm datorii către furnizori și nici plăți restante. 

Au fost fundamentate necesare de cheltuieli și au fost transmise ordonatorului principal de credite co-

municări pentru suplimentarea sau redistribuirea creditelor bugetare locale, comunicări pentru redistribuirea credite-

lor de la bugetul de stat, în cadrul aceluiași capitol de cheltuieli. Pentru fiecare modificare sau rectificare bugetară 

aprobată fiind urcate pe platforma FOREXEBUG datele actualizate ale creditelor de angajament. 

Au fost realizate operațiuni cu numerar prin casierie aferente trimestrului IV al anului 2021 in suma de 

156253 lei, cele mai multe operațiuni au reprezentat plata burselor elevilor. În anul 2022, suma este de 256648 lei. 

Au fost realizate operațiuni cu numerar prin casierie, aferente cheltuielilor cu bunurile și serviciile, inclusiv din acti-

vitatea autofinanțată. 

În perioada de referință au fost întocmite 203 de note contabile manuale pentru toate sursele de finanțare. 

Au fost operate PV de predare-primire a manualelor școlare, bunurilor primite cu titlu gratuit, a mijloa-

celor fixe și materialelor de natura obiectelor de inventar transferate, casate. 

 

 

ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ 

Ca urmare a modificărilor imprevizibile privind plata cu ora a cadrelor didactice, precum și a concediilor 

medicale, a fost necesară operarea de modificări ale cheltuielilor de la bugetul de stat în fiecare lună după aprobarea 

salariilor in EDUSAL, potrivit detalierii bugetului aprobat. 

S-a transmis lunar către ISJ Iași raportarea Monitorizarea cheltuielilor de personal, însoțită de execuția 

cheltuielilor din Trezorerie pentru luna precedentă. 

Pentru fiecare lună au fost depuse la Casa Județeană de Asigurări de sănătate cereri de recuperare a 

concediilor medicale din FNUASS. Încasările de la CAS Iași, pentru decontarea cheltuielilor cu concediilor medicale 

plătite de noi, au afectat angajamentele bugetare, fiind necesară operarea modificărilor pe buget, precum și transmi-

terea notelor contabile de corecție în CAB prin Trezoreria Statului. 

Au fost solicitate deschideri de credite lunare, sau ori de cât ori a fost necesar, la ISJ Iași pentru: 

• plata salariilor personalului și a obligațiilor aferente către bugetul de stat,  

• plata orelor prestate la desfășurarea examenelor naționale, 

• plata perfecționării didactice (inspecții metodice pentru obținerea gradelor didactice), 

• plata burselor Bani de liceu și celor pentru învățământul profesional,  

• plata abonamentelor de transport a elevilor navetiști,  

• plata vărsământului pentru persoane cu handicap neîncadrate. 

 Statele de plată a salariilor, aprobate în EDUSAL, precum și cele ale burselor, au fost operate în conta-

bilitate pe fiecare aliniat al clasificației bugetare și pe fiecare subcapitol al clasificației funcționale. 

Pentru efectuarea fiecărei plăți prin Trezoreria Statului au fost deschise angajamente bugetare și efectuat 

rezervări și recepții în contul angajamentelor legale încheiate, pe fiecare aliniat din structura clasificațiilor funcționale 

și economice, pe platforma Control Angajamente Bugetare (CAB). 

Plata cheltuielilor cu salariile, a burselor și a vărsămintelor lunare pentru fondul de handicap s-a realizat 

prin întocmirea ordinului de plată multiplu în format electronic, sub semnătură digitală, transmis prin canalul de 

comunicare on-line al portalului FOREXEBUG, precum și cu numerar pentru beneficiarii care nu au deschise conturi 

la bănci. 

După transferurile bancare ale salariilor nete și ale burselor elevilor s-au întocmit și transmis la institu-

țiile de credit, cu care avem semnate convenții pentru condiții preferențiale, fișierele electronice pentru alimentarea 

conturilor personale. 

Au fost depuse lunar și în termenul legal, în format electronic, declarațiile D112 și D100, precum și 

declarațiile rectificative pentru fiecare stat de plată rectificativ, conform prevederilor ANAF. 

S-a realizat actualizarea calculului provizioanelor cu plățile efectuate și cu noile drepturi salariale câști-

gate prin HJ definitive și irevocabile. 
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S-au fost înregistrate recuperări de la CJAS Iași, pentru concediile medicale plătite din FNUASS.. 

Din fondurile alocate de la bugetul local pentru bunuri și servicii necesare în buna funcționare a institu-

ției s-au efectuat plăți în baza facturilor lunare la utilități, pentru materiale și servicii achiziționate direct, prin plat-

forma SEAP, implicate în desfășurarea activităților curente. 

Plata facturilor s-a realizat după rezervarea creditelor de angajament și recepția în FOREXEBUG, prin 

întocmirea OPME sub semnătură digitală, transmis on-line. 

Un efort suplimentar s-a depus pentru redactarea contractelor de achiziție publică directă de servicii și 

lucrări. 

Verificarea de formă și de fond, precum și plata deconturilor navetei cadrelor didactice și auxiliare s-a 

realizat pentru perioada de activitate la toate locațiile unității școlare.  

Plățile ajutoarelor sociale pentru copiii cu nevoi educaționale speciale au fost în anul 2021 sub planul 

bugetar, din cauza neactualizării dosarelor nominale de către părinții sau reprezentanții legali ai acestora. 

Dobânda lunară a garanțiilor gestionare constituite a fost înregistrată contabil, conform extraselor de 

cont. 

S-au înregistrat lunar comisioanele de gestiune ale conturilor bancare ale proiectelor cu finanțare euro-

peană, Erasmus. 

Au fost înregistrate  intrări de materiale cu titlu gratuit. 

S-a calculat și s-a înregistrat amortizarea lunară a mijloacelor fixe. 

În urma operațiunilor anuale de inventariere s-au înregistrat casări ale materialelor de natura obiectelor 

de inventar. 

Veniturile au fost încasate în numerar, prin casierie, fiind depuse în conturile deschise la Trezorerie cu 

foi de vărsământ. 

Au fost operate intrări și ieșiri de alimente la magazia cantinei GPP. 

Documentele justificative ce au stat la baza înregistrărilor în contabilitate, și cele din toate etapele ALOP 

au fost arhivate, în mod cronologic. 

Documentele raportărilor financiare cu semnătură atașată la certificat digital calificat au fost arhivate 

electronic, pe două suporturi tehnice. 

 

Pe parcursul perioadei de referință s-au efectuat toate procedurile FOREXEBUG. 

Raportări lunare: 

- Raportarea plăților restante și a situației numărului de posturi; 

- Contul de execuție nontrezor; 

- Balanța de verificare. 

 

Raportări trimestriale: 

- Plățile restante și situația numărului de posturi; 

- Contul de execuție nontrezor; 

- Balanța de verificare; 

- Situația plăților efectuate și a sumelor declarate; 

- Proiecte cu finanțare externă; 

- Situația activelor fixe si a datoriilor financiare; 

- Alte anexe cont de execuție venituri; 

 

Proceduri CAB: 

- Toate modificările/rectificările bugetului individual aprobat; 

- Înregistrarea angajamentelor legale; 

- Rezervările de credite cu respectarea trimestrialității; 

- Recepțiile pentru efectuarea plăților. 
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S-au transmis solicitări de corecții în CAB, referitoare la recuperările din FNUASS pentru concediilor 

medicale plătite. 

Pe parcursul perioadei analizate, în luna octombrie 2021 pentru termenul de la 30.09.2021, situațiile 

financiare la finele trimestrului 3 al anului, iar la 31.12.2021 pe cele anuale, în luna iulie a anului curent au fost 

întocmite situațiile financiare la finele trimestrului 2 al anului 2022, pentru fiecare sursă de finanțare, astfel: 

• Bilanțul contabil; 

• Contul de rezultat patrimonial; 

• Fluxuri de trezorerie; 

• Conturi de execuție bugetară detaliate; 

• Conturi de execuție a cheltuielilor și veniturilor; 

• Disponibil din mijloace cu destinație specială; 

• Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii; 

• Situația activelor fixe amortizabile și neamortizabile: 

• Situația activelor și datoriilor; 

• Balanța sintetică; 

• Raportul CFP. 

Situațiile financiare au fost transmise și în format electronic ordonatorilor superiori de credite pentru 

centralizare și raportare la ANAF. 

 

Plățile efectuate s-au încadrat în creditele bugetare aprobate, evidența contabilă a fost ținută în confor-

mitate cu Legea 82/1991, actualizată și republicată, a OMFP nr.1917/2005, actualizată. 

 

3.Laborant 
În conformitate cu fișa postului și regulamentul pentru desfășurarea orelor de laborator,  activitatea desfășurată 

pe parcursul anului școlar 2021-2022 a cuprins totalitatea sarcinilor identificate dar și altele suplimentare repartizate 

de conducerea unității de învățământ. 

Obiective: 

- corelarea activității cu programa școlară; 

-identificarea împreună cu cadrele didactice de specialitate a aspectelor interdisciplinare, a conținutului disci-

plinelor de învățământ (fizică, chimie, biologie) cu prevederile programei și  timpul de învățare; 

- colaborarea permanentă cu profesorii de specialitate pentru identificarea lucrărilor de laborator care se pot 

efectua demonstrativ, evitând lucrul în echipă sau atingerea ustensilelor in vederea prevenirii îmbolnăvirilor cu viru-

sul SARS-CoV-2; 

- facilitarea învățării prin pregătirea și prezentarea unor materiale didactice adaptate situațiilor concrete la 

clasă; 

- identificarea și propunerea pentru casare a unor materiale care nu mai corespund , deteriorate sau care prezintă 

un pericol pentru elevi și profesori; 

- urmărirea caracterului aplicativ al învățării și formarea competențelor specifice; 

- îndrumarea și supravegherea elevilor în procesul instructiv-educativ; 

- gestionarea responsabilă a bazei materiale; 

- facilitarea învățării prin alegerea cu discernământ a materialului didactic în vederea unei instruiri efici-

ente/proiectarea activităților de învățare prin intermediul tehnologiei și a internetului; 

- atitudine politicoasă față de elevi, părinții acestora, întreg personalul unității de învățământ; 

- relaționarea eficientă cu partenerii educaționali, agenții economici, administrația locală, etc.; 

- promovarea ofertei educaționale; 

- capacitatea de a integra în sistemul de cunoștințe existent, cunoștințe achiziționate prin studiul individual; 

- asigurarea și controlarea modului în care se cunosc și se aplică de către elevi a măsurilor în domeniul securi-

tății și sănătății în muncă, prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 (norme de igienă, purtarea corectă a 

măștii, distanțarea socială, dezinfectarea permanentă a mâinilor, ș.a.m.d.); 
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- implicarea activă în crearea unei culturi a calității, a unui sistem propriu de valori; 

- respectarea și promovarea deontologiei profesionale;  

    Deși activitățile experimentale au fost reduse aproape la minim in această perioadă, am căutat soluții pentru 

prezentarea activității practice împreună  cu domnii și doamnele profesori de specialitate. 

 Înainte de orele de laborator dar și după terminarea acestora, după fiecare clasă de elevi,  ustensilele, sticlăria, 

aparatura ce urma să fie folosită la ora de laborator, erau igienizate și dezinfectate. 

 Zilnic, am monitorizat prezența elevilor la cursuri.  

 Alte sarcini: 

- eliberarea și întocmirea adeverințelor de elev și a adeverințelor de studiu ; 

- am preluat și am înregistrat dosarele elevilor pentru Burse profesionale, Bursă Bani de liceu, Burse so-

ciale, Burse boală, rechizite școlare.  

- Sunt responsabil,, Lapte și corn” , centralizez situația pentru cele 7 structuri din cadrul liceului nostru. 

- Am participat la pregătirea și buna funcționare a simulărilor evaluării naționale pentru clasa a VIII-a, 

XII-a, precum și a evaluării naționale la clasa a II-a, IV-a și a VIII-a. 

-  Am contribuit la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare, promovarea ofertei 

educaționale. 

- Am respectat conduita profesională. 

- Am contribuit la respectarea și promovarea deontologiei profesionale. 

- Am îndeplinit funcția de secretar, jumătate de normă in perioada ianuarie -iunie. 

- Am fost membru in comisia de examen promovare secretar  in funcția de secretar-șef. 

- Când am fost solicitată am sprijinit și alte compartimente. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

4.Biblioteca 

 

Pe parcursul anului școlar 2021 – 2022,  activitatea bibliotecii a fost următoarea: 

 I.- Cuprinderea, în continuare a elevilor în evidenţa bibliotecii; (bibliotecar, porfesorii diringinţi,  prof. de 

română, învăţători); 

II.- Aranjarea, în permanenţă a bibliotecii și Centrului de Informare şi Documentare după noile norme meto-

dologice I.S.B.N (pe specialitate, în formă de margaretă); 

 III.-  Antrenarea elevilor în activităţile bibliotecii și Centrului de Informare şi Documnetare: 

- Recenzie de carte; 

-  Eseuri; 

- Lucru cu dicționarul; 

-  Lectură pe text și  comentarea acestuia 

- Cercul de creație literară ”Mâini îmbrățișate”; 

- Realizarea-  bimesterială a revistei cu caracter cultural, social, religios ” Vestea bună” și publicarea de arti-

cole semnate de elevi, învățătoi, profesori, preoți, fii ai satului care fac cinste comunității; 

- Participarea la concursuri literare; 

- Realizarea de activități dedicate aniversării zilei de naștere a unor scriitori români. 

- Procurarea de la Depozitul de  manuale școlare de manuale pentru clasele I-XII; 

- Efectuarea comenzii de manuale pentru anul  viitor; 

- Aducerea rechizitelor pentru elevii  de la clasele Pregătitoare – VIII; 

- Distribuirea manualelor  la elevi în condițiile specifice de pandemie; 

Evenimente ale şcolii, sesiune de referate şi comunicări, pliante şi postere, programe culturale şi artistice:  

- 5 noiembrie  ”Zilele Sadoveanu – sub semnul istoriei”, lecturare din volumul de versuri DAIM,  coord de 

prof Oana Panțiru, și bibliotecar Olariu Elena 

- Participarea la Concursul Inernațional UNIVERSUL CUVINTELOR cu poezie, temtica fiind PATRIA (Co-

dreanu Ema-Paula a obținut Mențiune – septembrie 2021) 
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- Participarea la Concursul  CONCERT DE COLINDE, organizat de Palatul Copiilor  Iași, cu o secvență  

realizată la TRV Iași, cu grupul vocal-instrumental MÂINI ÎMBRĂȚIȘATE al liceului, coord. Prof. Cosmin LERCĂ 

și Olariu Elena și obținerea DIPLOMEI DE EXCELENȚĂ; 

- Recenzia vol AFORISME  realizat de prof Maria Tomulescu; 

        - Recenzia volumului VERSURI ALBASTRE ȘI AURII de Marcel MIRON ( Olariu Elena, bibliotecar 

octombrie 2021); 

       -1 Decembrie – Marea Unire;  24 ianuarie- Mica  Unire (clasele a VII/a  și a VI/a C) cord prof.  de limba 

română, Olariu Elena, biblioecar 

Carte frumoasă, cinste cui te-a donat”, -  un altfel de mulţumire celor care au donat bibliotecii liceului volume 

de carte beletristică, colecţii de reviste, culegeri de matematică, fizică, dicţionare; ( un număr de 328 volume donate 

de prof Enache Aurora – iulie-octombrie 2021) 

 - 15 ianuarie 2022 -  Luceafărul poeziei româneşti - „Dor de Mihai Eminescu”,(clasele    I- IV și  V-VIII) 

]nv. Mihaela Chetroșanu – Proiect educativ interdisciplinar ”Mihai Eminescu – poet nepereche”( expoziție de carte 

cu principalele opere ale poetului, concurs de eseuri sau recitare de poezii; 

III - SCRISORI CĂTRE EMINESCU –în cadrul unei activități organizate pe 15 ianuarie, elevii claselor a 

IX-a B și a X-a B de la Liceul Teoretic ,,Lascăr Rosetti" au fost încântați să scrie câte o scrisoare de mulțumire 

marelui nostru poet.; elevii coordonați de  d-na prof Băltianu Andrada, Dascălu Maria-Magdalena au realizat scrisori 

dedicate poetului, parte din ele fiind publicate în revista VESTEA BUNA (ianuarie-februarie 2021 , elevii claselor a 

IX-a B și a X-a B); 

IV. Ion Luca Caragiale în zilele noastre, (30 ianuarie 2022 elevii clasei a VII-a C, coord. Prof.  de limba 

română;(Oana Panțiru și Olariu Elena) 

- Participarea la Concursul național de proză ”V-ați iubit vreodată țara?” organizat de Revista LUCEAFĂ-

RUL (ianuarie 2022, Axinte Adriana cu eseul ”Tradiția în poezia eminesciană” clasa a XI-a B, Prof. Băltianu An-

drada, Olariu Elena, bibliotecar) 

V. Să ne jucăm cu frunzele –    cu elevii și părinții elevilor de la clasele  a II-a și a IV-a (coord. Înv. Băltianu 

Gabriela, Bișog Cristina, Comorașu Oana, Ursache Andreea, Lercă Georgeta). 

- Portretul ca formă de reprezentare a eului,  colaj de desene ale elevilor din clasa a VII-a, a XI-a, ca urmare 

a efectului de pandemie (coord. Prof. de desen și bibliotecar); 

        - Magia iernii – Picturile elevilor nostri, în care regăsim farmecul iernilor de altă dată, par desprinse 

dintr-un basm, atâta magie și candoare au… Acestea ne bucură privirea cu brăduți, căsuțe, crengi ninse, luni pline de 

mister, fulgi jucăuși de nea sau oameni de zăpadă simpatici, care ne așează zâmbetul pe buze. ( elevii: Giurgi Andreea 

(7B), Hurmuz Alexandra Beatrice (7B), Chiciuc Elena Maria (12A), Nica Pavel Cristian (10 B), Popuța Elena Par-

mena (9A), Șurpanu Georgiana Teodora (12A), Alupoaei Magda Ioana (11A) 

- Matematica, dragostea mea, din gândurile unor elevi (Trifan Georgiana, Școala Roșu), ca urmare a unui 

proiect interdisciplinar care pune accent pe creațiile elevilor legate de obiectul matematică ( coord. Prof Maxim-

Cocea Ancuța, prof Răcilă Nuța); 

VI - ZIUA LIMBILOR STRĂINE- ziua limbilor vorbite, coord. prof.Ursache Andreea și elev. David Di-

ana-Petronela, clasa a X-a); 

- participarea la concursul Internațional de reviste şcolare ANELISSE cu publicaţia VESTEA BUNĂ,  aflată 

în 2022 la 20 ani de la apariţie şi care timp de 11 ani consecutivi a obţinut locul I pe judeţ şi 2 ani locul IIşi un an 

locul III. Iar la faza naţională,  doi ani locul II şi  patru ani locul I. Menţiune  faţa  naţională iunie 2017; LOCUL  I 

la Conc. Intern. de reviste școlare ANELISSE –18 septembrie – 

 1 octombrie 2020,  

- Participarea la Concursuri de  creație literară  cu eseuri, recenzii, poezii, proză, reviste școlare, în cursul 

anului după cum urmează: 

- Concurs de proză scurtă PANDEMIA- București septembrie 2021; 

- Conc. Internațional UNIVERSUL CUVINTELOR  august 2021 – Eleva Codrianu Ema-Paula a obținut  

MENȚIUNE; 

- Concursul de teatru școlar DISTANȚA – cu sceneta ”Bătaia nu-i ruptă din Rai” – octombrie 2021; 
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Concurs de teatru școlar MIHAIL SORBUL cu piesa ”Bătaia nu-i ruptă din Rai” – 16 oct 2021; 

- Participarea la Concursul Internațional de Aforisme 9 7 -10  oct 2021 – Tecuci; 

- Participarea la Concursul Național VASILE VOICULESCU (8 -13 sept 2021) cu poeziile elevei Axinte 

Adriana; 

- Participarea la Concursul național de epigrame ”Salutare și... noroc de unde” (30  sept 2021 – Tecuși – Olariu 

Elena); 

- Participarea la Concursul Național de Poezie NICOLAE LABIȘ (12 sept 2021 – Axinte Adriana); 

- Participarea la  Concursul Național de Poezie ION CHICHERE (30 sept 2021 – Axinte Adriana); 

- Participarea la Concursul Național de Poezie ALEXANDRU MACEDONSKI ( octombrie 2021 – Axinte 

Adriana) 

- Participarea la Concursul Internațional dePoezie UNICEF – Franța (august 2021, Premiul de excelență – 

Olariu Elena); 

- Participarea la Concursul Național de Poezie Versuri LEOAICĂ TÂNĂRĂ IUBIREA – Nichita Stănescu ( 

octombrie 2021 – Axinte Adriana); 

- Participarea  la concrsul Național de eseul  

- Concurs Național de eseu TRAIAN DORZ  (noiembrie 2021 – Olariu Elena cu eseul ”TRAIAN DORZ – 

aura rezistenței în HRISTOS a unui neam” 

- DIMITRIE BOLINTINEANU VAZUT PRIN PRISMA CITITORULUI ACTUAL sau  RESPECT FAȚĂ 

DE PATRIE  și obținerea locului 1- Argeș 2021; 

- EMINESCU, UN VIS ÎN AȘTEPTARE – Concurs Național de versuri despre Eminescu ( 31 octombrie 2021 

– Axinte Adriana și Olariu Elena); 

- Concurs Național de poezie PANAIT CERNA (16 noiembrie 2021 – Axinte Adriana și Olariu Elena); 

- Concurs național de poezie RESTARTLITERAR cu 10 poeme ale elevei Axinte Adriana (1.09 – 3-.X 2021) 

- - Concurs Internațional de poezie ITALIA  cu tema MELANCOLIE cu poemul ETERNITATE –( Olariu 

Elena noiembrie 2021); 

- Concurs Internațional de Fabule –LA FONTAINE cu fabula ””Sonată la ultimul concert” – Olariu Elena 

noiembrie 2021; 

- Concurs Internațional de Proză scurtă cu eseul FIRIMITURI  ( ianuarie 2022 – Olariu Elena și Coca Codri-

anu); 

- Concurs Internațional de Creație APOLLON  VIS DE TOAMNĂ ( noiembrie 2021 – Axinte Adriana și 

Olariu Elena) 

 Participarea la Conc Internațional de poezie GRIGORE VIERU cu titlul” Sunt iarbă, mai simplu nu poate fi” 

– ianuarie 2021 (Axinte Adriana (XII) și Olariu Elena, bibliotecar) 

 - expoziţie de desene realizate de elevii  şcolii generale şi elevii liceului coordonați de prof.  de desen  

 - expoziţie:”Presa răducăneană de-a lungul vremii”; 

 - expoziţie permanentă „Zeiţele din Răducăneni” după volumul „Zeiţele de la Isaiia” semnat de prof. Vicu 

Merlan, Huşi  și realizarea eseuțui DACIA ESOTERICĂ semnată de prof Vicu MERLAN; 

 - expoziţie permanentă de desene ale copiilor de la Grădiniţa cu Program Normal şi Grădiniţa cu Program 

Prelungit, intitulată „Parada anotimpurilor”, grădiniţe cu care suntem în parteneriat;(Olariu Elena,  Şurpanu Mariana, 

Roca Felicia,Lupu Ștefania, înv. Comoraşu Anca, educ. Mariana Şurpanu, Rusu Ana-Maria, (Grădiniţa cu Program 

Normal şi Prelungit Răducăneni) etc.) 

 - participarea, împreună cu elevii  la  activităţile şi acţiunile care au drept scop înlăturarea exploatării copiilor 

prin muncă agricolă de către părinţi şi patroni, de protejarea copiilor împotriva violenţei şi exploatării sexuale prin 

postere afişate în bibliotecă sau la loc vizibil, prin prezentarea de scenarii cu tematică adecvată ca şi deplasarea la 

şcolile din zonă (Moşna, Gorban, Cozmeşti, Grozeşti, Bohotin, Roşu, Bazga);( Olariu Elena, bibliotecar în parteneriat 

cu Clubul Copiilor din Răducăneni( Şchiopu Dorin, Enache Aurora, elevii  claselor II-IV , V-VIII şi IX-XII); 

 VII.- Efectuarea şi tehnoredactarea, bimestrială, a publicaţiei Vestea Bună cu inserarea de articole semnate 

de elevii, învăţătorii, profesorii de la şcoala noastră şi nu numai; 
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 VIII: Efectuarea şi tehnoredactarea bimestrială a recenziilor de carte, noutăţi, şi afişarea acestora în biblio-

tecă, lunar; 

 IX.- Distribuirea, pe clase a manualelor şcolare, (clasele I- XII) şi predarea pe bază de proces-verbal învăţă-

torilor şi diriginţilor; ( august 2021 – octombrie 2022) şi preluarea manualelor  în iunie, 2020( clasele a XII-a și a 

VIII);  recondiţionarea manualelor şi păstrarea acestora în bune condiţii în vederea refolosirii lor în permanență; 

-distribuirea rechizitelor şcolare la clasele I-VIII de la Liceul Răducăneni şi şcolile Roşu, Bazga, Trestiana şi 

păstrarea evidenţei acestora; 

X.- Expoziţii de carte, vizualizarea unor evenimente istorice, literare, prilejuite de diferite 

Evenimente ale şcolii, sesiune de referate şi comunicări, pliante şi postere, programe culturale şi artistice: -  1 

decembrie- Ziua Marii  Uniri – Clubul Copiilor Răducăneni 

 XI- Sprijinirea profesorilor şi învăţătorilor la activităţile solicitate sau desfăşurate în  incinta bibliotecii; 

 XIII.- Participarea bibliotecarului la activităţile de perfecţionare şi metodice organizate de I.S. J. Iaşi şi Casa 

Corpului Didactic; 

 XIV.- Menţinerea, păstrarea în bune condiţii şi gestionarea bunurilor din incinta bibliotecii. 

 XV-  Procurarea de la Magazia ISJ, distribuirea şi evidenţa manualelor şcolare la clasele  I- XII la Liceul 

Răducăneni şi I-VIII la şcolile; Bohotin, Roşu, Bazga, Isaiia, Trestiana; (august, septembrie 2021 -  și artunci când 

vom fi solicitați) 

 XVI.-  Aducerea de la Magazia ISJ şi distribuirea rechizitelor şcolare pentru clasele pregătitoare - VIII de la 

Liceul Răducăneni şi şcoala  coordonatoare (octombrie-noiembrie 2020) 

 

 I.- Cuprinderea, în continuare a elevilor în evidenţa bibliotecii; (bibliotecar, porfesorii diringinţi,  prof. de 

română, învăţători); 

II.- Aranjarea, în permanenţă a bibliotecii și Centrului de Informare şi Documentare după noile norme meto-

dologice I.S.B.N (pe specialitate, în formă de margaretă); 

 III.-  Antrenarea elevilor în activităţile bibliotecii și Centrului de Informare şi Documnetare: 

.- Recenzie de carte(”Versuri albastre și aurii” de Marcel Miron; ”Poeme din anticamera vieții” de Marcel 

Miron; ”Oglinzile prieteniei” de Viorel Câtea; ”Ipostaze” de Ioan Broască” etc. .-  Eseuri: ”Constantin Brânco-

veanu și epoca sa”; ”Obârșia neamului românesc – Tudor Vladimirescu (200 de ani de la Revoluția de la 1821); 

”Respect față de patrie sau Dimitrie Bolintineanu văzut prin prisma cititorului actual” 

- Lucru cu dicționarul; 

-  Lectură pe text și  comentarea acestuia -  cu elevii de la Școala Roșu (coord. Prof Maxim-Cocea Ancuța și 

Răcilă Nuța) 

- Cercul de creație literară ”Mâini îmbrățișate” – cood. Preoții, catedra de română, franceză, engleză și biblio-

tecar; 

- Realizarea revistei Vestea bună și publicarea de articole semnate de elevi – bimestrial 

- Participarea la concursuri literare –”Ziua Internațională a Poeziei” – 21 martie 2022 (Cozma Cristina  - Ma-

rele Trofeu și Axinte Adriana – Premiul Special al Juriului; ”Concursul ȘI EU ȘTIU SĂ SCRIU” cu creațiile elevilor 

de la clasa a II-a și a IV-a (înv. Avădănii Laura și Mihaela Chetroșanu) – diplome de participare – martie 2022; 

Concursul Internațional de eseuri BOGDANIA (aprilie-mai 2022)/ Premiul I – Olariu Elena; Concursul de poezie și 

proză ION STRATAN –aprilie 2022- Axinte Adriana mențiune secțiune proză și Olariu Elena, premiul II , secțiunea 

POEZIE; Concursul VIAȚA CA ARTĂ – tema FAMILIA (15 . 04 2022), Olariu Elena; Concursul de traducere 

literară, Elveția cu   articolul FIRIMITURI, 10 aprilie 2022;  Concursul de Manuscrise ÎMPLINEȘTE UN VIS – 

București, mai 2021; Concursul Internațional pentru elevi UNIVERSUL POEZIEI cu tema PATRIA ( Codreanu Ema 

Paula, clasa a VIII-a) – mai 2022; Concursul AMURG SENTIMENTAL – București cu elebii Teslariu Maria, Cozma 

Cristina și Axinte Adriana – mai-iunie 2022; Concursul Mihail EMINESCU – secțiunea manuscrie (Olariu Elena  cu 

vol. Anotimpurile sufletului); Concursul Internațional al Aforismului -_tecuci –iulie- august 2022) Olariu Elena; 

Concursul Internațional de fabule ”Jean de la Fontaine” - Franța,  2 iulie 2022 Olariu Elena); Concursul  Internațional 

de poezie –Italia (iulie 2021 – Olariu Elena); Concursul literar UNIFERO, iunie 2021 cu tema ”O femeie și motivul 
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pentru care vă amintiți de ea” (Olariu Elena cu lucrarea Doamna învățătoare a sufletului meu”; Concursul Internați-

onal de poezie NICOLAE DABIJA –București, mai –iulie 2022- Olariu Elena cu 30 de poezii (mai-iunie 2022) 

- Realizarea de activități dedicate aniversării zilei de naștere a unor scriitori români(Mihai Eminescu, Ziua 

Poeziei, Ion Creangă); 

- Procurarea de la Depozitul de  manuale școlare de manuale pentru clasele I-XII – de câte ori a fost nevoie; 

- Efectuarea comenzii de manuale pentru anul  viitor – la solicitarea ISJ; 

- Aducerea rechizitelor pentru elevii  de la clasele Pregătitoare – VIII; 

- Distribuirea manualelor  la elevi în condițiile specifice de pandemie; 

- Distribuirea pachetelor educaționale aduse  de profesori la elevii claselor V-IX (Drăgan Irina, Baciu Alexan-

dru, Ursache Andreea, Oana Panțiru, Frunzete Gabriela, Panaite Adina, Adriana Dorneanu, Crețu Mihaela, Mihalcea 

Bianca-Elena) 

Evenimente ale şcolii, sesiune de referate şi comunicări, pliante şi postere, programe culturale şi artistice:  

III.- Ziua iubirii-„Dragobetele la români”si Valentine’s Day, prof. Ursache Andreea; 

- Dragobetele la români – activitate desfășurată la bibliotecă împreună cu elevii clasei a , coord prof. Oana  

Moraru și Olariu Elena, bibliotecar; 

- Mărțișorul literaturii române –(28 februarie 2022) cu clasele a III a și a IV-a (înv. Comorașu Oana, Bălti-

anu Gabriela, Bișog Cristina); 

IV. Atelier de  tehnica creativă – jocuri de comunicare și creativitate, mimică, gestică -    întâlnire de 

lucru cu elevii claselor V-VIII ( prof din proiect, Olariu Elena) și coord de la Proiectul nonformale de la fundația  

COTE; 

 - 8 martie – 2022, Ziua Internaţională a Femeii-  realizare de felicitări pentru mama, împreună cu elevii clasei 

a III-a C coordonatori: înv. Martinaş Patricia, Olariu Elena, bibliotecar şi clasa a II-a, înv.Băltianu Gabriela, Como-

rașu Oana, Chetroșau Mihaela; 

- Fabula –jocuri didactice, cu elevii clasei a VI/a C (coord. Prof. Panțiru Oana)martie 2021; 

- Felicitare pentru mama – activitate desfăşurată la  bibliotecă cu elevii de la clasa pregătitoare(ănv. Bişog 

Cristina,  înv. Botezatu Doina) – confecţionări de felicitări; 

- Participarea la Concursul de dramaturgie organizat de New Drama, București – 30 martie 2022,  prin parti-

ciparea elevului   cu piesa Ceea ce nu-ți place altuia nu-i face. Coord. Prof  de limba română și Olariu Elena, 

bibliotecar; 

-Marșul pentru viață- în parteneriat cu Biserica  școala, cu  plecarea de la parohia Bazga și oprirea la 

Biserica din Răducăneni ( sâmbătă 28 martie 2022); participă elevi, profesori, învățători, oameni de bine; 

-Biserica şi şcoala din sufletul meu – activitate realizată cu sprijinul prof de religie şi pr. Iulian Andrei – 

aprilie, 2022, prog. Oana Moraru; realizare de ouă încondeiate şi felicitări de Paşte; 

- Întâlnire cu poezia –aprilie 2021, prof de limva română, elevii claselor IX –XII 

- Creativitate și improvizație –cu elevii clasei a VII/a C  , aprilie 2022 (coord. Prof. de limba română) 

- BIBLIOTECA , o altfel de casă... (Şcoala altfel) –  întâlnire cu cartea pe înţelesul elevilor de la clasa 

pregătitoare, aprilie 2022,  înv. Băltianu Gabriela, bibliotecar; 

- Stil de viață sănătos, în parteneriat cu d/na prof Ursache andreea și clasa a VIII-/a (30 martie – 3 aprilie 

2022) 

- Europa, casa mea-   activitate desfăşurată la bibliotecă cu participarea scriitoarei pentru copii Corina Matei 

Gherman, Vicu Merlan, Olariu Elena; 

- Străveche vatră de istorie şi cultură românească -  activitate  dedicată  zilei eroilor cu elevii claselor a II-

a și a IV/a, mai 2021; înv. Băltianu Gabriela, Comorașu Oana, Bișog Cristina; 

- Concursul de creaţie literară O mască râde, o mască plânge” – Liceul „Dimitrie Cantemir” Iaşi, martie 2021 

( de la liceul  nostru la creaţie literară- poezie, vor partricipa: Dinu Simona, Bucos Alina-Ionela, clasa a X-a C); 

coord. Prof. Bălteanu Andrada, Dascălu Maria-Magdalena,  Andrei Alina şi Olariu Elena, bibliotecar; 

- Ziua Bibliotecarului – Ziua Mondială a Cărţii şi a  dreptului de autor – activitate desfăşurată a Biblioteca 

C.C.D. (28 aprilie 2022); organizatori: CCD iași, bibliotecari din județ; 

-  Activitate metodică cu tema „ Strategii şi tehnici de stimulare a lecturii şi/sau de iniţiere practică în 
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cercetarea documentară la nivelul şcolii” – Liceul teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi, 26 mai 2021; 

- Întâlnire cu  scriitori ieşeani: Corina Matei Gherman, Viorel Câtea – mai 2022, biblioteca liceului din Rădu-

căneni, organizator, Olariu Elena, bibliotecar; 

-  Maria Rosetti – prima ziaristă din România -  întâlnire de lucru cu elevii de liceu şi catedra de limba 

română cu prilejul ZILEI BIBLIOTECARULUI (9 mai 2022);  Olariu Elena,  Bălteanu Andrada, catedra de limba şi 

literatura română; 

 - realizarea unui număr omagial al revistei Vestea Bună cu prilejul împlinirii a 20 ani de la apariţie, 23  aprilie 

2022; 

- expoziţie, semestrială şi permanentă cu prilejul comemorării unor scriitori, muzicieni, oameni de ştiinţă:  

scriitori clasici: Mihai Eminescu, Ion Creangă,Ioan Slavici, Ion Luca Caragiale, Mircea Eliade, Mihail Sadoveanu, 

etc.( permanent;  Olariu Elena şi catedra de limba romană); 

- critică literară: George Călinescu, Titu Maiorescu,  

- literatura clasică: Liviu Rebreanu, Mihail Sadoveanu,   

- scriitori contemporani: Mircea Eliade - permanent, bibliotecar, prof.. Bălteanu Andrada; Tomulescu Maria 

-  Primăvara ne gândim la viaţă! În cadrul Campaniei „DE CE” – PRO VITA la Răducăneni. Sub deviza 

Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţile tale, ci făle pildă credincioşilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu 

duhul, cu credinţa, cu curăţia” , organizarea  de semninarii la Lic. Răducăneni în parteneriat cu Arhiepiscopia Iaşilor 

şi şcolile  din zonă; (aprilie 2021, profesorii: Coca Codrianu, Aurora Enache, Andrei Alina, Doroftei ValentinOlariu 

Elena, din partea liceului şi : pr. Bărbieriu Teodor Ctin, Iulian Andrei, Stephen Holley  etc., din partea Arhiepiscopiei 

Iaşilor; 

 - antrenarea elevilor în vederea efectuării de eseuri, grafică, desene cu tema LIBERTATEA, ALĂTURI DE 

TINE, ŞI EU SUNT CA VOI, în vederea participării la concursurile organizate de Biblioteca- cunoaştere şi 

înţelepciune şi biblioteca virtuală-  prezentarea bibliotecii liceului elevilor de la clasele I, a V-a şi a IX-a (Olariu 

Elena, în. Chetroşanu Mihaela, Băltianu Andrada, Tomulescu Maria ); 

- Ziua Internationala a Familiei- activitate desfasurata cu elevii in luna mai (Prof. Andreea Ursache) 

 V. – Înregistrarea cărţilor în biblioteca liceului cumpărate de la diferite edituri sau din donaţie etc ( ori de 

câte ori este nevoie); - donaţie: fam. prof. Matei Marietta şi Dumitru, prof.  Colegiul Naţional Emil Racoviţă Iaşi,; 

 VI.- Expoziţie permanentă cu secvenţe filmate de la diferite spectacole susţinute la Iaşi şi nu numai; (biblio-

tecar, secvenţe de la TVR Iaşi, Radio Iaşi,  activităţi desfăşurate la biblioteca liceului, Spitalul de copii) 

- Expoziţie cu diplomele elevilor obţinute la diferite concursuri naţionale şi internaţionale; 

- - DATINI ŞI OBICEIURI POPULARE DIN MOLDOVA, aprilie, 2021- expoziţie de ouă de Paşti şi 

Icoane şi felicitări cu temă adecvată, realizate de elevii liceului şi copiii de la Grădiniţa cu Program Prelungit Rădu-

căneni, elevii de la Şcoala Bohotin (îndrum. Pr. Andrei Iulian şi prof.  Oana Moraru , Ursache Andreea); 

 VII. Înscrirea  și participarea elevilor la diferte concursuri literare județene, naționale, internaționale: 

-Concurs  Național de Proză – Zătreni, file de legend – ianuarie- februarie 2022; 

-Concurs Internațional de  poezie și proză despre animale și păsări – februarie 2022;, 

-Concurs internațional de poezie ”Mantaua lui Gogol”, cu prilejul  aniversării zilei de naștere a poetului 

Grigore Vieru -  februarie – martie 2022; 

- Concurs de poezie ”Eleganța iubirii”  - 14 februarie 2022, organizat de Liceul Economic  Iași unde elevele 

Cozma Cristina, clasa a XII-a a obținut Premiul I și Axinte Adriana,  clasa a XI-a B, Premiul Special al Juriului; 

- Concurs de poezie pentru elevi ”Mlădițe literare”, categoria 15-18 ani, cu înscrierea elevelor Axinte Adriana 

și Cozma Cristina – martie 2022; 

-Concursde desene pentru elevii de gimnaziu ”RAZE DE SOARE” (martie-aprilie 2022); 

- Concursul Internațional ”Scrisori de dragoste”, februarie 2022; 

- Concursul Național pentru elevii de gimnaziu ”Și eu știu să scriu”, martie 2022; 

-Concursul județean de reviste școlare – aprilie 2022 

-Participarea la  Simpozionul Național OBÂRȘIA NEAMULUI ROMÂNESC – TUDOR VLADIMI-

RESCU cu prilejul împlinirii a 200 de ani de la marea Răscoală din 1822 condusă de Tudor Vladimirescu (februarie- 

mai 2022) – Olariu Elena; 
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 Participarea la Concursul de poezie UNIVESRUL POEZIEI – secțiunea ADULȚI, organizat de Editura 

STEF  Iași (Olariu Elena – iulie 20212 

 VIII.- Recuperarea manualelor școlare de la elevii claselor  I- XII, păstrarea acestora în bune condiții și 

recondiționarea lor; 

 -Comandă de manuale penru anul școlar 2022 – 2023 –  la solicitarea ISJ; 

 -Introducerea în calculator a cărților de beletristică primite donație de la prof Aurora Enache și Cherghelaș 

Lenuța (ianuarie –iulie 2022) 

 

5.Administrator patrimoniu 

Compartimentul administrativ, coordonat de administrator de patrimoniu Carp Aurelia,  și-a desfășurat activ-

itatea în anul școlar 2021-2022, conform planului managerial și sub îndrumarea directă a conducerii, încercând să 

rezolve toate problemele legate de buna funcționare a activității instituției. 

În colaborare cu doamna director Carp Liliana și cu dna contabil șef Ciobănică Roxana-Elena s-au efectuat 

următoarele lucrări: 

- montare rolete la ferestre în sălile de clasă, laborator fizică, birourile din corpul A-liceu și biroul contabilitate; 

- au fost achiziționate un număr de 169 pupitre pentru 1 elev și 227 scaune – pentru înlocuirea mobilierului 

școlar deteriorat din corpurile de clădire A, B și F- liceu; 

- au fost achiziționate dulapuri, birou și scaune de birou pentru înlocuirea mobilierului deteriorat și suplimen-

tarea mobilierului în birourile secretariat, director, contabilitate; 

În colaborare cu părinții și personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic de la Grădinița cu program pre-

lungit și Grădinița cu program normal s-au efectuat lucrări de întreținere, reparație și amenajare a spațiilor de joacă. 

Alte activități specifice compartimentului administrativ desfășurate în anul școlar 2021-2022: 

- administrarea și păstrarea bunurilor mobile și imobile ale unității școlare; 

- menținerea la zi a evidenței întregului patrimoniu instituțional; 

- înregistrarea și mișcarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, precum și casarea acestora cu toate acți-

unile conexe (dezmembrare, valorificare, etc.); 

- colaborarea cu directorul și contabilul instituției pentru întocmirea planului anual al achizițiilor publice; 

- elaborarea și supunerea spre aprobare a comenzilor de cumpărare; 

- achiziționarea și recepționarea materialelor necesare întreținerii, curățeniei sau reparării unor bunuri ale uni-

tății școlare;  

- achiziționarea resurselor noi și a materialelor necesare desfășurării activității specifice instituției de învăță-

mânt; 

- realizarea și menținerea contactului cu furnizorii de resurse și utilități;  

- depozitarea bunurilor recepționate în condiții bune, pentru a se evita degradarea, respectându-se normele de 

protecția muncii și PSI; 

- remedierea defecțiunilor ce pot conduce la accidente; 

- controlarea surselor generatoare de incendii și asigurarea dotărilor necesare pentru a preîntâmpina asemenea 

evenimente; 

- colaborarea cu profesorii diriginți și învățători pentru recuperarea pagubelor provocate de elevi; 

- coordonarea personalului nedidactic pentru degajarea și curățirea unor spații ale unității, asigurarea curățeniei, 

igienizării și dezinfectării (impuse pe perioada pandemiei cu virusul SARS COV-2) în instituția de învățământ 

(săli de clase, birouri, grupuri sanitare, laboratoare, ateliere, sala de sport, curtea școlii); 

- planificarea, organizarea și distribuirea materialelor și accesoriilor necesare desfășurării activității personalu-

lui administrativ din cadrul instituției de învățământ; 

- distribuirea testelor rapide din salivă pentru Antigen COVID-19, furnizate de ISJ Iași, diriginților/învățători-

lor/educatorilor-pentru elevi și preșcolari și personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic pe perioada 

pandemiei cu virusul SARS COV-2; 

- colectarea maculaturii și deșeurilor electrice și electronice și realizarea demersurilor necesare valorificării 

acestora; 
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- elaborarea și completarea (după caz) a unor documente necesare cerute de forurile superioare; 

- întocmirea și ținerea la zi a evidenței computerizate a valorilor materiale (N.R.C.D., bonuri de consum, bonuri 

de transfer) și predarea documentelor la biroul de contabilitate, pentru efectuarea plăților; 

- realizarea lunară a FAZ-urilor pentru microbuzele școlare și tractor; 

- întocmirea lunară a graficului de prezență pentru personalul nedidactic (muncitori și îngrijitori); 

- întocmirea programării concediilor de odihnă pentru personalul nedidactic; 

- rezolvarea tuturor problemelor ce revin sectorului administrativ.  

 

4.5.5.Activitatea de Sănătate și securitate în muncă și PSI 

 

Activitatea Comitetului SSM din unitatea scolara s-a desfasurat cu respectarea urmatorului domeniu legislativ : 

  - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;  HG nr. 1425/2006 – privind aprobarea normelor me-

todologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 cu completările şi modificările în vigoare;  

-Legea nr. 87 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind 

asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările și completările ulterioare;  

• Ordinul nr. 5079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar;  

• Ordinul nr. 4249 din 13 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului- 

cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului 

educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016;  

• Ordinul nr. 3027 din 8 ianuarie 2018 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare 

şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cer-

cetării ştiinţifice nr. 5.079/2016;  

• Ordinul nr. 4220 din 8 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu 

SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ;  

• Ordonanţa de urgenţă nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările si com-

pletările ulterioare;  

• Hotărârea nr. 1534 din 25 noiembrie 2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a  

indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar;  

• Măsuri cu privire la reluarea activității în sistemul de educație după încetarea stării de urgeță- Direcția Gen-

erală Învățământ Preuniversitar (Nr. 545/28.04.2020);  

• HG 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea 

și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19;  

• Ordinul comun MEC/MS nr.4266/840/2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de 

învățământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României;  

• Ordinul comun MEC/MS nr.4267/841/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îm-

bolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în 

subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.  

-Regulamentul de organizare şi funcţionare a activităţii în domeniul SSM 

 

Actiuni desfasurate 

1. Prin decizie, s-a dispus înfiinţarea Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă la nivelul unităţii,comitet 

din care fac parte dirigintii si invatatorii,profesori ce predau discipline la care se realizeaza si activitate practica, 

laborantul scolii precum si personalul de intretinere.De asemenea s-a infiintat si Comitetul pentru situatii de urgenta, 

reprezentat de fochist Nastase Vali si echipa de interventie in caz de producere a incendiilor. 

2.În această perioadă nu s-au înregistrat accidente de muncă şi/sau îmbolnăviri profesionale în cadrul 

unităţii(exceptand acele cazuri de inbolnaviri  covid,produse in randul unor cadre didactice dar si  a personalului 

didactic auxiliar si nedidactic). 

3.Pe linie de PSI nu s-au inregistrat evenimente neplacute (incendii,cutremure sau alte calamitati) ;nu au fost 
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controale ISU in unitate pe parcursul anului scolar. 

4.Actiuni SSM : 

-s-a revizuit metodologia de instruire a salariaţilor din punct de vedere a SSM 

-  s -au intocmit materialelor necesare instruirii introductiv generale de SSM 

-s-au completarea fişelor individuale de SSM şi s -au immanat  salariaţilor noi angajaţi,carora li s -a realizat si 

instructajul general 

- s -a intocmit tematica anuala pentru instruirea la locul de muncă, pe funcţii şi transmiterea ei către toţi con-

ducătorii compartimentelor 

-s-a verificat modul în care se realizează instruirea periodică în domeniul SSM şi a Fişelor Individuale de 

Instruire de Securitate a Muncii  

Datorita situatiei pandemice actuale ,in unitatea de invatamant s-au stabilit o serie de  măsuri de prevenire şi 

combatere a îmbolnăvirilor cu  SARS-CoV-2 ,a caror indeplinire a fost realizata in modul urmator: 

-unitatea noastra scolara a aplicat  proceduri in acest domeniul, in masura sa reduca riscul infectarii cu noul 

Coronavirus (precedura SSM pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic, pentru activitatea didactica cu elevii 

prezenti fizic in scoala,unitatea noastra scolara functionand pe scenariu galben(la unitatea de centru) si scenariu verde 

in toate structurile aferente.-in semestrul I  si scenariul verde in semestrul II-cu prezenta fizica integrala) De asemenea 

s-au realizat raportari , prin persoana desemnata de catre directorul unitatii, in ceea ce priveste situatia imbolnavirilor 

cu Covid -19 in randul elevilor sau a personalului scolii.Pe parcursul semectrului I au existat clase care au avut 

activitate suspendata ,datorita cazurilor de covid. In perioada activitatii fata in fata ,in unitatea scolara s-au asigurat 

necesarul de dezinfectanti,masti pentru prevenirea imbolnavirii cu SARS-COV-2,atat in randul elevilor cat si perso-

nalului scolii. 

- atunci cand  un elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic  a prezentat simptome sau are 

suspiciunea că starea sa de sănătate este precară, nu i s-a  permis accesul în unitatea de învăţământ, cu recomandarea 

de a se adresa medicului de familie pentru stabilirea diagnosticului şi conduitei de tratament;  

- la intrarea în unitatea de învăţământ au fost asigurate materiale şi echipamente de protecţie (covoraşe dezin-

fectante, măşti de protecţie, substanţe dezinfectante pentru mâini.) 

- în toate spaţiile în care s-au desfăşurat activităţi cu elevii au fost afişate mesaje de informare cu privire la 

normele igienico-sanitare şi de prevenire a infectării cu SARS-CoV-2;  

 - intrările/ieşirile, precum şi sensul de deplasare pe coridoare, către sălile de clasă  au fost  semnalizate cores-

punzător şi dezinfectate în mod regulat,dupa un plan de igienizare stabilit.De asemenea s-au  asigurat săpun, prosoape 

de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care au fost reîncărcate de cate ori a fost nevoie. 

- coridoarele, cancelaria, grupurile sanitare şi sălile de clasă (mobilier şi pardoseală) au fost dezinfectate regulat 

cu substanţe biocide pe bază de clor sau alcool, atât la începutul cât şi la finalizarea programului 

6.Conducerea unităţii a monitorizat permanent gradul de siguranţă a angajaţilor şi a dispus măsuri de remediere 

atunci când au fost descoperite nereguli ( reparatii ale cladirilor,treptelor de scari, rampelor de acces,imprejmuiri-

lor,geamurilor sparte sau usilor stricate,reparatii la mobilierul din salile de clase si birouri). 

 

4.5.5.Promovarea imaginii școlii 

 

Comisia de promovare și reprezentare publică a unității școlare funcționează conform următoarelor docu-

mente: 

➢ Deciziei de constituire a Comisiei nr. 41/12.10.2021; 

➢ Procedurii eleborate la nivel de unitate școlară; 

➢ Ordinului M.E.C. nr. 5447/31.08.2020 referitor la Regulamentul de organizare și funcționare a uni-

tăților de învățământ preuniversitar cu modificare prin ordin nr.3.352/10.03.2022;  

➢  Legii Educației naționale nr. 1/05.01.2011 cu modificările și completările ulterioare. 

Comisia este formată din: 

- Președinte – director, prof. Carp Liliana 

- Membru – prof. Bălteanu Andrada-Constantina 
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- Membru – prof. consilier școlar, Bujoreanu Nicoleta 

 

       Obiectivul central al desfăşurării activităţii acestei comisii a fost creşterea flexibilităţii şi adaptarea 

ofertei de educaţie şi formare profesională la cerinţele pieţii muncii, a nevoilor şi intereselor elevilor, conform ten-

dinţelor de dezvoltare economică locală, naţională şi europeană  și asigurarea şanselor egale la educaţie şi formarea 

profesională pentru toți elevii din unitatea școlară și din satele/comunele învecinate com. Răducăneni, inclusiv ele-

vii cu C.E.S. integrați în învățământul de masă.  

Modalitățile cheie de realizare a acestui obiectiv au fost : 

• diseminarea informaţiilor cu privire la oferta educaţională (avizier şi site-ul şcolii) 

• promovare site şcoală (avizier, reţele sociale, revista liceului)  

• promovare programele didactice, proiectele educaţionale (interne şi internaţionale), baza materială, resur-

sele umane, rezultatele şcolare etc. 

•  promovare olimpiade şi concursuri şcolare (site şcoală, avizier)  

• promovare rezultate olimpiade şi concursuri şcolare (avizier, site şcoală) 

• promovarea parteneriatelor educaţionale (site şcoală) 

•  promovarea imaginii şcolii prin diverse surse informaţionale (presă scrisă/ revista unității școlare, Internet 

etc.). 

• consilierea elevilor de gimnaziu, a părinţilor acestora, privind orientarea şcolară şi profesională, având ca 

scop creşterea interesului acordat procesului educaţional şi alegerea viitoarei cariere. 

• dezvoltarea de parteneriate la nivel local, judeţean, internaţional (prin intermediul proiectelor europene în 

derulare) în scopul promovării imaginii şcolii şi/sau  a corelării ofertei educaţionale cu cerinţele de pe piaţa 

muncii locale / regionale; 

 

Activități specifice derulate în anul școlar 2021-2022: 

• Elaborarea planului managerial al comisiei – Noiembrie 2021 – responsabil, prof. Carp Liliana 

• Realizarea şi actualizarea Portofoliul comisiei, cu documentele şi dovezile aferente – întreg parcursul 

anului școlar - responsabil, prof. Carp Liliana 

• Elaborarea documentele necesare acreditării aprobării planul de formare profesională iniţială a li-

ceului/Școlii profesionale (realizarea documentelor necesare acreditării pentru noile calificări) - responsa-

bil, prof. Carp Liliana 

• Implementarea pe parcursul sem. II a proiectului ”Caravana carierei”  pentru promovarea ofertei edu-

caționale pentru elevii din cls. a VIII – a din cadrul liceului și din afara acestuia  - responsabil, prof. consi-

lier școlar și profesorii diriginți  

• Organizarea evenimentelor ”Ziua Porților Deschise” pentru preșcolarii grupelor mari din grădinițe și pen-

tru elevii cls. a VIII-a – Mai, 2022 

• Desfăşurarea de  activităţi de identificare a nivelului de satisfacţie al beneficiarilor direcţi şi indirecţi (prin 

chestionare aplicate elevilor, întâlniri consultative cu reprezenații locali, părinți, întîlniri ale CA-ul liceului, 

etc.) cu privire la îndeplinirea obiectivelor stabilite în planul managerial  - parcursul anului școlar 

• Elaborarea pachetelelor opţionale în baza analizei opiniilor elevilor privind desfăşurarea orelor din cadrul  

CDŞ în anul şcolar trecut şi a dezbaterilor în catedrele/comisiile metodice ale liceului (în limita regle-

mentărilor legale în vigoare) 

• Validarea pachetelelor opţionale în cadrul ședințelor de Consiliu Profesoral 

• Realizarea de panouri informative  în corpurile A, B și C ale liceului pentru furnizarea de informații privind 

activitățile elevilor dar și realizările acestora prin premii, diplome,  obținute la diferite concursuri, olimpi-

ade etc. pe tot parcursul anului școlar – responsabili – prof. diriginți  

• Realizarea de panouri informative pentru elevii cls. VIII și XII la finalul sem. II – responsabili – prof. diri-

ginți cls. VIII și XII 

• Realizarea marcajelor și punctelor informative pe întreg perimetrul liceului - membrii Serviciul Secretariat 

al liceului 
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• Realizare afișe informative – responsabili ai serviciului Secretariat al liceului – parcursul anului școlar 

• Administrare site-uri https://liceul-lascar-rosetti-raducaneni.ro, https://www.facebook.com/liceullascar-

rosettiraducaneni,  de către Serviciul Secretariat al liceului, cadre didactice, directori ai liceului etc. 

• Arhivarea documentelor in format electronic - membrii Serviciul Secretariat al liceului 

• Realizare pliant ofertă educațională – director, prof. Carp Liliana, prof. consilier școlar Bujoreanu Nicoleta, 

informatician Dascălu Claudiu  și alte cadre didactice 

• Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de promovare a liceului în cadrul ”Salonului Ofertelor Educațio-

nale”  prin realizarea filmului de prezentare ”Start în școala mea!” și participarea elevilor, părinților și 

profesorilor la o serie de webinarii despre orientarea în carieră organizate în cadrul evenimentului– prof. 

Bălteanu Andrada, prof. Enache Aurora, prof. Larivanov Ana-Maria, prof. consilier școlar Bujoreanu Nico-

leta, reprezentat elevi – Andrieș Alexandra, XII A 

• Consilierea elevilor de gimnaziu, a părinţilor acestora, privind orientarea şcolară şi profesională, având ca 

scop creşterea interesului acordat procesului educaţional şi alegerea viitoarei cariere – responsabil prof. 

consilier școlar Bujoreanu Nicoleta și profesorii diriginți – pe tot parcursul anului școlar 

• Realizarea rapoartelor semestriale şi anuale privind activitatea Comisiei – membrii comisiei. 

   

V. MANAGEMENTUL CALITĂŢII  

5.1. Asigurarea calității  

Sistemul de asigurare a calității este un ansamblu format din structura organizatorică, responsabilitățile, pro-

cedurile, procedeele si resursele necesare pentru aplicarea politicii calității. 

Structura organizatorică cu atribuții în privința asigurării calității este Comisia de evaluare și asigurarea a 

calității (CEAC). 

In anul scolar 2020 - 2021, Comisia Pentru Evaluarea si Asigurarea Calităţii din cadrul Liceului Teoretic ,,Lascăr 

Rosetti” Răducăneni, a coordonat aplicarea procedurilor si activitatilor de evaluare si asigurarea calitatii, aprobate de 

conducerea organizatiei furnizoare de educatie, in urmatoarele domenii: capacitatea institutionala, eficacitatea 

educationala si managementul calitatii. 

Comisia Pentru Evaluarea si Asigurarea Calităţii din cadrul liceului a desfasurat urmatoarele activitati: 

1. A elaborat  Rapoartul Anual de Evaluare Interna a calitatii educatiei (RAEI) al Liceului Teoretic ,,Lascăr 

Rosetti” Răducăneni, pentru anul şcolar 2020 – 2021. 

2. A elaborat Planul  operaţional al CEAC pentru anul  şcolar 2021 - 2022. 

3. A actualizat Strategia Evaluării si Asigurării Calităţii Educaţiei a Liceului Teoretic ,,Lascăr Rosetti” 

Răducăneni. 

4. A elaborat Planul de Îmbunătăţire a Calităţii Educaţiei oferite pentru anul scolar 2021 - 2022. 

5. A realizat prima raportare pe baza aplicatiei https://calitate.aracip.eu prin iniţializarea RAEI aferent anului 

şcolar 2021-2022 si a completat Baza de date a scolii (inclusiv documentele de baza) . 

6. Au fost elaborate chestionare pentru parinti, profesori si elevi, chestionare ce au fost distribuite dirigintilor 

si profesorilor in vederea completarii lor si au fost interpretate. 

7. S-au elaborat Planuri de interventie personalizate pentru elevii cu CES. 

8. A fost elaborat sondajul: „Traseu educational si Insertie pe piata muncii pentru absolventii din anii anteriori”. 

9. Au fost elaborate noi proceduri si au fost implementate, în conformitate cu noul Manual de evaluare externa 

a calitatii, editia 1 - 2013 si cu OMF Nr. 946. De asemenea a fost monitorizata aplicarea procedurilor opera-

tionale la nivelul organizatiei prin colectarea de dovezi de la compartimente.  

https://liceul-lascar-rosetti-raducaneni.ro/
https://www.facebook.com/liceullascarrosettiraducaneni
https://www.facebook.com/liceullascarrosettiraducaneni
https://calitate.aracip.eu/
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10. A fost completat RAEI cu activitati de imbunatatire si/sau evaluare interna a calitatii educatiei. 

Intreaga activitate a tuturor membrilor Comisia pentru Evaluarea si Asigurarea Calităţii din cadrul 

Liceului Teoretic ,,Lascăr Rosetti” Răducăneni s-a desfasurat in conformitate cu Regulamentul de 

funcţionare a Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din Liceul Teoretic ,,Lascăr Rosetti” Răducăneni, 

indeplinindu-si responsabilitatile pe perioada în care s-au desfășurat orele fizic, dar și în perioada 

starii de urgență, prin îndrumarea  cadrelor didactice și a elevilor  pentru desfășurarea procesului 

educational on line 

 

ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Realizarea regulamentului de funcţionare; 

- Stabilirea sarcinilor pentru fiecare membru al 

comisiei; 

- Realizarea de noi proceduri; 

- Realizarea Raportului Anual de Evaluare In-

ternă a Calităţii Educaţiei pentru anul şcolar an-

terior; 

- Realizarea Planului de îmbunătăţire a calităţii 

educaţiei pentru anul şcolar 2021 - 2023; 

- Aplicarea chestionarelor de evaluare a satis-

facţiei beneficiarilor 

- Revizuire PAS. 

- Imbunătățirea bazei materiale a școlii 

- Utilizarea de catre o parte a cadrelor didactice 

a platformelor de elearning: Google Classroom, 

WEBEX, Zoom, Meet și a platformei educați-

onale Adservio. 

- Implementarea a 5 proiecte Erasmus Plus 

 

- In contextul pandemiei cu COVID 19 si a starii de 

urgență din anul școlar care s-a incheiat, o parte din 

elevi nu au avut calculatoare sau tablete si au 

desfășurat orele on line pe telefoane SMART. 

- baza materiala din atelierele de practica este insufi-

cienta pentru buna desfasurare a activitatilor. 

- rezultatele la examenul de bacalaureat au fost mai 

slabe datorită pandemiei. 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Educația on line devine o oportunitate neaș-

teptată de conectare a trio-ului profesor- părinte 

– elev, de reflecție asupra a ce este învățarea, 

de experimentare a unor noi moduri de a inspiră 

- Pandemia de COVID-19 din Europa și măsurile na-

ționale necesare pentru combaterea răspândirii virusu-

lui pot provoca perturbări semnificative în cadrul ac-

tivităților de educație, formare și mobilitate pentru 
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învățarea și de regândire a sistemul educațional 

din perspectiva realităților sec. XXI.   

 

cursanții, profesorii și educatorii din Uniunea Euro-

peană (UE).  

- Profesorii se  lovesc de lipsa de răspuns și motivație 

a elevilor, ceea ce naște de multe ori frustare, debuso-

lare și uneori chiar culpabilizare pentru profesori. Pă-

rinții, la rândul lor, trăiesc în izolare povara și absur-

dul temelor excesive, deconectarea sistemului de edu-

cație de la interesele elevilor care preferă orice altă ac-

tivitate decât să contribuie la școală online. 

 

5.2. Oferta educațională  

Planul de școlarizare pentru anul 2021 – 2022  a fost realizat în proporție de 100% (3 clase, din care 2 liceu și 

o clasă înv. profesional). 

 

Profil Domeniul Specializare Nr locuri Nr admiși 

Învățământ liceal 

Real  Științe ale naturii 28 29 

Uman  Filologie 28 29 

Învățământ profesional 

Profesional Mecanic Lăcătuș mecanic pres-

tări servicii 

24 24 

 

5.3. Structurile responsabile cu evaluare internă a calității 

În vederea asigurării calității educației de la Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” a fost stabilite Ţintele şi abor-

dările strategice ale evaluării calităţii: 

 

Ținta 1.Construirea unui sistem intern de management al calităţii coerent şi unitar. 

Motivarea alegerii ţintei stategice: 

✓ evoluţie nu întotdeauna convergentă a sistemului intern de management al calităţii pe parcursul 

ultimilor ani; 

✓ Nevoia unificării din punct de vedere metodologic a procedurii de evaluare internă; 

✓ Metode de evaluare internă prea puţin consistente. 

Opţiuni strategice: 

 Construirea şi dezvoltarea, la nivelul unităţii şcolare, prin dezbatere susţinută, a unei culturi comune a 

calităţii educaţiei şi, implicit, a unui concept împărtăşit de toate părţile interesate; 

 Dezvoltarea capacităţii instituţionale pentru operarea cu conceptele şi metodologiile specifice mana-

gementului calităţii; 

 Conceperea, aplicarea, evaluarea şi revizuirea unor instrumente proprii privind evaluarea internă şi 

asigurarea calităţii pe baza conceptelor de „valoare adăugată“ şi „valoare creată“; 

 Asigurarea flexibilităţii şi a caracterului evolutiv al sistemului intern de management al calităţii. 

Direcţii de acţiune 

 Asigurarea dezvoltării, optimizării şi eficientizării activităţilor desfăşurate în domeniul managemen-

tului calităţii: 

 Elaborare de noi proceduri interne obiective, transparente şi cu structură unitară; 

 Optimizarea periodică a aplicării procedurilor; 
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 Elaborarea şi difuzarea manualului calităţii; 

 Creşterea gradului de informare a personalului angajat al şcolii cu privire la documentele strategice de 

asigurare şi evaluare a calităţii şi la procedurile ce se aplică în şcoală: 

 Organizarea unor întâlniri semestriale cu personalul şcolii şi Consiliul Elevilor cu scopul familiarizării 

acestora cu conceptele şi metodologiile specifice managementului calităţii; 

 Dezbateri în cadrul şedinţelor Consiliului Profesoral şi ale Consiliului de Administraţie pivind proce-

durile de evaluare internă. 

 

Ţinta 2. Fundamentarea managementului calităţii pe autoevaluare şi pe dezvoltarea instituţională 

Motivarea alegerii ţintei stategice: 

✓ Nevoia ca procesul de autoevaluare să reprezinte o acţiune de responsabilitate colectivă; 

✓ Utilizarea sporadică a procedurilor de evaluare a satisfacţiei beneficiarilor relevanţi şi a personalului;  

✓ O parte din procedurile de autoevaluare nu sunt adaptate realităţii şcolii; 

✓ Activităţi slabe de follow-up, care să contribuie la urmărirea şi revizuirea planului de îmbunătăţire. 

Opţiuni strategice: 

 Realizarea unei diagnoze complete despre cunoştinţele şi interesele elevilor; 

 Utilizarea rezultatelor autoevaluării activităţilor pentru optimizarea funcţionării şi dezvoltării organi-

zaţiei; 

 Perceperea procesului de autoevaluare ca util şi benefic de către toate grupurile de interes semnifica-

tive la nivelul şcolii; 

 Luarea în considerare, în parcurgerea „ciclului calităţii”, atât a reperelor stabilite prin raportarea la 

standarde, cât şi a progresului privind satisfacţia beneficiarilor. 

Direcţii de acţiune 

 Crearea unor mecanisme adecvate pentru o evaluare sinceră şi realistă avânduse în vedere redefinirea 

rolului managerului şi al diferitelor compartimente ale organizaţiei: 

 Elaborarea unei metodologii de evaluare; 

 Elaborarea metodologiilor adecvate de colectare de date; 

 Identificarea practicilor actuale, dovezilor disponibile şi tipurilor de dovezi care vor trebui produse; 

 Colectarea dovezilor asupra performanței, compararea acestora cu descriptorii de calitate şi formularea 

aprecierilor referitoare la nivelul de performanță; 

 Efectuarea unei colectări relevantă, regulată şi coerentă de date pentru a măsura performanţa şi a iden-

tifica domeniile ce necesită îmbunătățiri; 

 Monitorizarea internă o dată la 3 luni, începând din data de 15 septembrie a fiecărui an şcolar; 

 Revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale de la nivelul unităţii pentru ca acestea 

să servească mai bine misiunii asumate: 

 Definirea procedurilor, mecanismelor şi instrumentelor pentru realizarea revizuirilor la toate nivelu-

rile; 

 Implementarea unor sisteme de avertizare timpurie; 

 Baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii; 

 Interpretarea rezultatelor obţinute, diseminarea în cadrul fiecărei catedre a acestor rezultate şi a măsu-

rilor de îmbunătaţire necesare; 

 

Ţinta 3.Asigurarea transparenţei sistemului intern de management al calităţii 

Motivarea alegerii ţintei stategice: 

✓ Lipsa asigurării accesibilităţii largi a rezultatelor evaluării interne; 

✓ Nevoia îmbunătăţirii periodice a procedurilor de acces al persoanelor interesante la informaţiile de 

interes public. 

Opţiuni strategice: 
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 Asigurarea accesului la informaţie privind sistemul intern de management al calităţii; 

 Dezvoltarea unei culturi organizaţională care să faciliteze asumarea calităţii ca o prioritate absolută la 

nivelul unităţii şcolare; 

 Asigurarea feed-back-ului pentru grupurile semnificative de interes - rezultatele acţiunilor trebuie cu-

noscute de către elevi, părinţi, cadre didactice, manageri, comunitate în ansamblul ei. 

Direcţii de acţiune 

 Informarea prin mijloace specifice ale instituţiei asupra sistemului intern de management al calităţii: 

 Reactualizarea paginii WEB a liceului, care va cuprinde o pagină destinată evaluării şi asigurării cali-

tăţii; 

 Realizarea panoului Consiliului Şcolar al Elevilor, care va servi şi pentru comunicarea rezultatelor 

evaluării; 

 Înfiinţarea unor puncte documentare (bibliotecă, cancelarie etc.) privind domeniul asigurării calităţii; 

 Promovarea internă şi externă a ofertei educaţionale, a activităţilor extraşcolare şi extracurriculare; 

 

Ţinta 4. Cointeresarea şi asigurarea participării întregului personal, a elevilor şi a părinţilor în implemen-

tarea sistemului calităţii în școală. 

Motivarea alegerii ţintei stategice: 

✓ Considerarea calităţii ca responsabilitate internă şi exclusivă a şcolii. 

Opţiuni strategice: 

 Monitorizarea şi autoevaluarea calităţii prin urmărirea realizării standardelor; 

 Cunoaşterea culturii organizaţionale, asumarea valorilor organizaţiei de către toţi membrii colectivu-

lui; 

 Asumarea calităţii în parteneriat, pe baza valorilor comune; 

 Conştientizarea nevoii de calitate şi de introducere a sistemului de management al calităţii, la toate 

nivelurile şi compartimentele. 

Direcţii de acţiune 

 Stimularea participării personalului şi a beneficiarilor educaţiei oferite la activităţile de imbunătăţire a 

calităţii: 

 Conceperea şi aplicarea beneficiarilor educaţiei a chestionarelor de satisfacţie în vederea obţinerii fe-

edback-ului; 

 Asigurarea implicării directe a elevilor în organizarea unor activităţi atractive care să răspundă nevoi-

lor, preocupărilor şi intereselor lor; 

 Creşterea numărului elevilor care se implică activ în viaţa socială; 

 Încurajarea dezvoltării unor noi parteneriate şcolare şi educaţionale; 

 Împărtăşirea practicilor pozitive între partenerii implicaţi în asigurarea calităţii din Colegii şi licee 

teoretice. 

 

 

 

VI. MANAGEMENTUL ACTIVITĂTII DIN STRUCTURI 

6.1.Structura Școala Gimnazială Bohotin 1 

 In cursul anului scolar 2021-2022, subsemnata Rotariu Elena Claudia, invatator coordonator la Scoala cu cls 

I-VIII Bohotin din cadrul Liceului teoretic Lascar Rosetti Raducaneni, am derulat activitati didactice, scolare si ex-

trascolare in conformitate cu prevederile contractului individual de munca si ale fisei postului, dupa cum urmeaza: 

 

1. Activitatea didactica: 
Incepand cu anul scolar 2021/2022 mi-am desfasurat activitatea didactica in conditii simultane la clasele a-
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II-a si a-IV-a din cadrul scolii gimnaziale Bohotin, avand un efectiv total de 24 de elevi. 

Pentru buna desfasurare a activitatii instructiv-educative, am respectat programa scolara si am elaborat do-

cumente de proiectare, am elaborat planificari anuale si semestriale si pe unitati de invatare in acord cu metodologia 

recomandata si actualizata. 

 Am utilizat eficient documentele curriculare tinand cont de principiile didactice moderne si am inclus in 

proiectarea curriculara strategii didactice axate pe formarea competentelor vizate de programa. 

 Activitatea la clasa pe perioada semestrului I s-a desfasurat  si in condintii online, motiv pentru care am 

selectat si adaptat continuturile invatarii  si am realizat pachete educationale , astfel incat toti elevii de la clasele a II 

a si a IV a sa beneficieze de activitati didactice eficiente, atractive si accesibile. 

 In vederea optimizarii activitatilor didactice am utilizat platforma de invatare Adservio, asigurandu-ma toto-

data ca elevii au acces in numar cat mai mare la activitatile desfasurate. 

 Pe intreg parcursul anului scolar m-am preocupat de valorificarea achizitiilor anterioare ale elevilor, am lucrat 

diferentiat cu elevii in functie de particularitatile psiho individuale ale acestora. 

 In situatia elevilor cu nevoi speciale am realizat curriculum adaptat si am utilizat metode si strategii didactice 

care sa stimuleze implicarea activa, gandirea elevului si sa formeze deprinderi de studiu. 

 Diseminarea, evaluarea si valorizarea activitatilor realizate le-am materializat prin furnizarea de feed-back si 

informarea sistemica a elevilor si parintilor dar si prin stabilirea unor masuri de ameliorare. 

 Evaluarea rezultatelor invatarii au asigurat transparenta criteriilor , a procedurilor de evaluare si rezultatele 

obtinute de elevi. 

 Am realizat baremi de evaluare pentru orice test / lucare evaluare scrisa si am informat elevii asupra califi-

cativelor obtinute. 

 Ca si instrumente de evaluare am utilizat fise de lucru, chestionare , portofolii, referate, proiecte precum si 

metode si instrumente activ-participative corelate cu particularitatile elevilor. 

 Deasemeni am utilizat metode de evaluare traditionale si clasice si am utilizat autoevaluarea si interevaluarea 

ca modalitati de dezvoltare la elevi a competentelor evaluative. 

 Managementul clasei de elevi a fost realizat prin stabilirea unui cadru adecvat de invatare , reguli de conduita, 

atitudine, ambient , prin organizarea eficienta a efectivului celor doua clase care isi desfasurau activitatea in conditii 

simultane. 

 Am realizat consilierea permanenta a elevilor mei tratandu-i diferentiat, ca individualitati dar si ca membrii 

a grupului social din care fac parte. 

 Am monitorizat atent acele comportamente care interferau cu invatarea si adaptarea sociala si am organizat 

programe speciale de activitati de remediere , de invatare scolara pentru elevii care aveau dificultati. 

 

2.Activitatea educativă 

 

In anul scolar 2021/2022 am desfasurat urmatoarele activitati: 

-ZIUA EDUCATIEI -5 octombrie care a avut ca scop intarirea relatiei invatatori/elevi/parinti. 

- BOGATIILE TOAMNEI- avand ca scop familiarizarea si implicarea copiilor in activitati gospodaresti de 

pregatire a camarii pentru iarna 

- 1 DECEMBRIE - prin care am urmarit dezvoltarea patriotismului si mandriei de a fi roman. 

- 24 IANUARIE-activitare cu caracter interdisciplinar prin care s a urmarit informarea elevilor asupra 

evenimentului istoric Unirea Principatelor Romane. 

-8 MARTIE-program artistic realizat de elevii claselor a II a si a IV a cu ocazia zilei internationale a femeii. 

-CE POT FACE DOUA MAINI DIBACE?-realizarea unei expozitii cu lucrari din hartie si materiale din 

natura. 

-1 IUNIE- activitati recreative si educative 

Prin intermediul acestor activitati am urmarit ca si obiective majore, formarea personalitatii elevilor, insusirea 

valorilor culturale ,nationale si universale, educarea in spiritul respectarii demnitatii si tolerantei umane, cultivarea 

sensibilitatii fata de problematica umana precum si dezvoltarea abilitatilor de comunicare. 
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Pentru atingerea si punerea in practica a obiectivelor majore ale acestor activitati am tinut cont de interesele, 

referintele, abilitatile, aptitudinile si nevoile de formare profesionala ale elevilor. 

Pe parcursul scolar am participat la activitatile comisiei metodice si ale cercului pedagogic al invatatorilor. 

Deasemeni m-am preocupat de propria formare profesionala prin studiu individual privind predarea online dar si 

modalitati si strategii de lucru cu elevii CES. 

 

3.Activitatea administrativa 

 

   In calitate de invatator coordonator al structurii “ Scoala cu clasele I-VIII Bohotin in anul scolar 

2021/2022 m-am preocupat de buna desfasurare a activitatilor din cadrul scolii prin: 

- intocmirea referatelor de necesitate prin care am solicitat materiale de igenizare si reparatii; 

- organizarea mobilierului in salile de clasa ,adaptat dupa numarul si varsta elevilor , asigurand astfel 

bunul demers al activitatilor didactice; 

- colaborarea cu celelalte cadre didactice din scoala in vederea realizarii orarului; 

- intocmirea graficului cu profesorii de serviciu pe scoala; 

- realizarea unor expozitii cu lucrarile elevilor pe holul  avand diverse tematici; 

- amenajarea spatiilor verzi din curtea scolii ,prin plantare de flori si realizarea unor colturi decorative; 

- asigurarea si transportul necesarului de manuale si rechizite scolare; 

- actualizarea avizierului scolar; 

- mentinerea legaturii scoala-parinti prin intermediul retelelor de socializare; 

- distribuirea de afise de informare, dezinfectanti pentru fiecare sala de clasa; 

- comunicare si colaborare cu dirigintii si invatatorii de la clase; 

- identificarea problemelor de ordin administrativ si anuntarea  directiunii scolii; 

- colaborarea cu personalul auxiliar; 

- inventarierea materialelor din scoala; 

- sortarea si reconditionarea materialului didactic existent in scoala; 

- identificarea elevilor cu situatie materiala precara si atragerea de donatii pentru acestia; 

      - organizarea si depozitarea documentelor scolare in arhiva scolii; 

      -mobilizarea dirigintilor si a efectivelor de elevi in vederea desfasurarii unor activitati comune( ,,1 

Decembrie,,Ziua eroilor’’, ,,Flori in gradina scolii’’); 

      - identificarea elevilor cu situatie materiala precara si atragerea de donatii  pentru a asigura acestora 

necesarul de rechizite ,imbracaminte,incaltaminte,jucarii,dulciuri (sponsorii principali ai acestor actiuni au fost d-na 

Astefanei Andreea,pr. Iulian Andrei,d-nul Andries George si inv.Rotariu Elena) 

      -oferirea unor pachete cadou care au continut dulciuri si jucarii, tuturor copiilor din scoala,cu ocazia zile 

de 6 decembrie(Sf.Nicolae). 

      -dotarea gradinitei cu mobilier si jucarii transferate de la Sc.Isaiia. 

 

 

6.2.Structura Școala Gimnazială Roșu 

      Sumarul activitatilor desfasurate pe parcursul anului scolar 2021-2022 la structura Școala Gimnazială 

Roșu: 

• Am fost prezenta inca din luna august la scoala in vederea urmaririi si bunei desfasurari a lucrarilor de con-

structie si amenajare a scolii, deoarece era inca in stadiul final de  constructie. 

• In luna septembrie am fost prezenta zilnic in scoala (inclusiv sambata si duminica) , am supravegheat si am 

ajutat la curatenie si amenajare in vederea unei bune desfasurari a festivitatii de deschidere a anului scolar (unde am 

avut si musafiri de la primarie , I.S.J Iasi si Consiliul Judetean) 

• Am intocmit necesarul de manuale si m-am deplasat la bibliteca pentru a le aduce in structura; 
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• Am supravegheat taierea si inmagazinarea lemnelor de foc, necesere incalzirii. 

• Am intocmit necesarul de produse de curatenie si dezinfectie si m-am deplasat periodic  pentru a le aduce 

in structura; 

• Am asigurat distributia  produselor de panificatie si produselor lactate elevilor din structura; 

• Am intocmit orarele la ciclul gimnazial si primar; 

• Am urmarit periodic completarea documentelor scolare; 

• Am tinut permanent legatura cu reprezentantii Primariei Comunei Raducaneni in vederea asigurarii con-

ditiilor cat mai optime pentu o buna desfasurare a orelor. 

      Pe tot parcursul anului scolar mentionat am desfasurat o serie de mici activitati de gospodarire, de asig-

urarea bunei desfasurari a actului de invatamant cat si diferite colaborari ocazionale cu diferite institutii. 

 

 

6.3.Structura Grădinița cu program normal Răducăneni 

- Încă de la începutul anului școlar am încercat să aduc îmbunătățiri spațiului educațional. Donației imprimanta 

Epson 

- Am organizat în grădiniță exerciții de simulare în caz de cutremur sau incendiu. 

- În parteneriat cu Asociația OvidiuRo am împărțit copiilor câte două cărți în cadrul proiectului ” Fiecare copil 

merită o poveste” 

- Am întocmit împreună cu doamna de serviciu necesarul de materiale de curățenie pe care le-am depus la 

școală. De asemenea am ridicat și transportat la grădiniță aceste materiale. 

- M-am ocupat cu rezolvarea deranjamentelor la serviciul de internet. 

- Am obținut și împărțit preșcolarilor daruri de Crăciun. 

- Am supraveghet tăierea lemnelor. 

- Am predat rapoartele cerute la școală. 

- Am verificat inventarul si am realizat fisele de casare. 

- Participarea și coordonarea Proiectului Școala Meseriilor Rurale secția Plante medicinale in colaborare cu 

Biblioteca Radu Rosetti Raducaneni si Fundatia noi orizonturi 

- Participarea in cadrul proiectului Povesti pentru diversitate organizat de Asociatia cu alte cuvinte 

- Participarea în cadrul proiectului România de poveste în parteneriat cu Asociația OvidiuRo 

- Am urmat diferite cursuri puse la dispozitie de Asociatia OvidiuRo 

- Participare la sesiunile de formare Scoala Increderii 

- Parteneriate cu Biblioteca Radu Rosetti Raducaneni si Palatul Copiilor Raducaneni 

- Participarea la diferite cursuri și webinarii 

- Coordonarea activităților Ateliere de vară Șotron 

 

6.4.Structura Grădinița cu program prelungit Răducăneni 

In anul scolar 2021-2022, planificările calendaristice au fost întocmite la începutul anului școlar, fiind prezen-

tate la conducerea liceului pentru avizare. 

 

1.Obiective generale: 
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* implicarea responsabilă a tuturor educatoarelor în derularea actului educativ în vederea realizării indicatoru-

lui de calitate și eficiență; 

* utilizarea metodelor activ-participative moderne, pentru îmbunătățirea activității cu copiii și dezvoltarea per-

sonală a acestora; 

* dezvoltarea competențelor de lucru în echipă și afirmare în colectiv; 

* valorificarea experienței pozitive în scopul stimulării interesului educatoarelor în direcția perfecționării di-

dactice. 

 

2. Activități  metodice organizate: 

 Ținând seama de principiile, de cerințele noului curriculum pentru învățământul preșcolar s-au parcurs o serie 

de demersuri educaționale în scopul de a selecta obiectivele, resursele necesare și de a identifica tipurile de activități 

de învățare care conduc la atingerea acestora.  

   Au fost utilizate diferite platforme, încercându-se astfel comunicarea într-un mod eficient cu părinții, cu 

scopul de a spori activitatea preșcolarilor și învățarea într-un mediu cu totul nou. 

  În perioada desfășurată fizic, la grădinița, am participat la două întâlniri în cadrul catedrei metodice și am 

prezentat și dezbătut:  

-Raportul asupra activităţii comisiei metodice-prezentare 

-Aprobarea probelor de evaluare inițială. 

-Propunerea de teme de interes pentru derularea activității C.M. pentru anul școlar în curs-lucru în grup. 

-Elaborarea planului managerial, planurilor operaționale, calendarului și tematicii activităților lunare și săptă-

mânale.   

-Caietul de observații pentru copiii grupei. 

-Dezbaterea setului de instrumente pentru stimularea, monitorizarea și aprecierea pregătirii pentru școală a 

copiilor preșcolari.  

-Dezbatere în urma Consfătuirii județene a educatoarelor privind abordarea curriculum-ului adaptat conform 

situației actuale, online și prezență fizică. 

- Amenajarea spațiului educațional,  conform situației actuale. 

 

5.Puncte tari/puncte slabe : 

* Înscrierea și activarea cu succes pe platforma adservio a grupelor de preșcolari; 

*Utilizarea unor platforme educaționale și folosirea softurilor educaționale pentru desfășurarea în bune condiții 

a  activităților online;  

*Folosirea cu succes a platformelor Messenger, Facebook, WhatsApp, Zoom. 

 

3.Activități extracurriculare: 

   Începând cu perioada online, toate cadrele didactice pentru învățământul preșcolar din unitatea noastră au 

realizat diferite activități sau cursuri online pe diverse platforme, care se regăsesc menționate mai jos.  

          

a)Concursuri 

*Proiect național „Promovarea imaginii școlii” ( Stoica Antoanela, Șurpanu Mariana) 

*Concurs national cu participare internaționala „Formidabilii*  (Șurpanu Mariana, Deliu Carla ) 

 

b)Sesiuni de comunicări, simpozioane, etc: 

* participare la Conferința „Teatrul vienez în educație”, desfășurat la Iași (  Șurpanu Mariana); 

*participare la Conferința Super Teach, la Iași  (  Șurpanu Mariana); 

* profesori voluntari la Atelierele de formare săptămânale organizate de Asociația Ovidiu.Ro (Șurpanu Mari-

ana); 

*Proiect educațional „Împarte Educă Donează!” (Climescu Lina,Șurpanu Mariana,Deliu Carla,Lupu Stefania); 

*Proiect educațional „Prin ochi de copil, spre tradiții creștine” (Climescu Lina,Roca Felicia, Stoica Antoanela, 
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Șurpanu Mariana, ); 

*Proiect educațional „Povestea”, ulterior „Școala Încrederii” (toate cadrele didactice); 

*Proiect educațional „Citește-mi 100 de povești!” (toate educatoarele pe parcursul a câteva luni); 

*Proiect educațional „STIMescu la muzeu” (Stoica Antoanela, Șurpanu Mariana); 

*În cadrul activităților și proiectelor propuse de OvidiuRo: 

 -„Povești sub lupă” (Șurpanu Mariana); 

 -„Punguța cu 2 cărți” (Șurpanu Mariana(4 sesiuni), Stoica Antoanela ) 

 -„Povești pentru diversitate”(Surpanu Mariana) 

* Adeverința SNAC –Strangere de fonduri-campanie voluntariat sem. I   Nr.1054/4.03.2022 3 (Șurpanu Ma-

riana);  

*Proiectului educational “L-ai văzut cumva pe iepuraș?” Sc. Gimnaziala Calistrat Hogas, ROMAN (toate edu-

catoarele) 

*Proiect Județean “Sărbătoarea Iașului prin ochi de copil; 

*Proiect educational “Romania, țara mea de poveste”; 

*Proiectul “Exploratori în lumea emoțiilor”; 

 

 c)Webinarii: 

( *Simpozionul Internațional „Tdradiții și obiceiuri de Paște” (Antonaș Alexandra – publicare articol) 

*AtelieR de Cuvinte / adeverinta nr.147/ 17.11.2021 ;149/8.12.2021; 156/17.01.2022; 162/15.02.2022 

*Conferința Națională 2021” Captivează prin educație” noiembrie 2021 (toate educatoarele); 

 *Schimb de experiență în cadrul concursului județean de creație artistico-plastică  „Toamna mândră harnică 

și de roade darnică” –Scoala Gimnaziala Izbiceni, jud. Olt  1934/43/8.12.2021 (Antonaș Alexandra, Climescu Lina, 

Deliu Carla, Lupu Ștefania, Roca Felicia, Stoica Antoanela, Șurpanu Mariana); 

* SNAC –Strangere de fonduri-campanie voluntariat sem. I  Nr.1054/4.03.20223 (Antonaș Alexandra,  Cli-

mescu Lina,  Deliu Carla, Lupu Ștefania, Roca Felicia, Stoica Antoanela, Șurpanu Mariana, );  

*Simpozion “Cultivarea valorilor naționale prin jocuri și activități la vârste timpurii” publicat in ghid de bune 

practice ISBN 978-973-579-375-3 (Antonaș Alexandra, Climescu Lina, Deliu Carla, Lupu Ștefania,  Roca Felicia, 

Stoica Antoanela, Șurpanu Mariana);  

 *Conferința „Copilul tău, campion la viață” 3 (Antonaș Alexandra, Climescu Lina, Deliu Carla, Lupu Ștefa-

nia,  Roca Felicia, Stoica Antoanela, Șurpanu Mariana); 

*„Cercul povestitorilor” ( Stoica Antoanela, Șurpanu Mariana); 

*„Omul din spatele unui profesor. Incertitudinea, o nouă realitate” –Asociația PlaYouth (Șurpanu Mariana); 

7.Participarea la activități de formare: 

* profesori voluntari la Atelierele de Vară, organizate de Asociația Ovidiu.Ro (Antonaș Alexandra, Lupu Ște-

fania, Stoica Antoanela, Șurpanu Mariana); 

* Discuții și materiale prezentate la cercul pedagogic cu tema „Proiectarea activităților în echipă și derularea 

în comun a unui proiect tematic” ( toate educatoarele); 

* Conferința Națională 2021, „ Captivează prin educație”; 

* „Banometrul-programul de educație financiară” (Deliu Carla, Lupu Ștefania); 

*Managementul activităților nonformale (Climescu Lina, Deliu Carla, Giurgi Adriana, Lupu Ștefania, Rusu 

Ana-Maria, Stoica Antoanela, Șurpanu Mariana)                                                                                      

 

De la începutul anului școlar,conform noilor reguli, am reorganizat spațiile educaționale din grădiniță, după 

cum urmează: 

- am scos mochetele și covoarele din sălile de grupă, precum și jucăriile din pluș ; 

- s-au scos scăunelele tapițate și s-au înlocuit cu scăunele din lemn și plastic, pentru a putea fi igienizate ori de 

câte ori este nevoie; 

- din sala de mese s-au scos mușamalele și fețele de masă pentru a se putea igieniza suprafețele; 
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- am întocmit OGLINDA CLASEI , pentru toate grupele, după noile cerințe impuse , cu distanța corespunză-

toare între mese și scaune; 

- s-a lăsat distanța corespunzătoare între copii și în paturi, pentru somn; 

- am schimbat programul zilnic din grădiniță, copiii  mergând pe rând în sala de mese(câte o grupă), pentru a 

se evita întâlnirea între ele, programul decalându-se și cu 40 minute; 

- am fost nevoite să schimbăm și programul de lucru al îngrijitoarelor, pentru a asigura în permanență câte 

două îngrijitoare pe parcursul unei zile de lucru, cât și pentru a acoperi postul de bucătar,  (titulara fiind în concediu 

de maternitate) 

- am asigurat și marcat corespunzător,spatiile pentru intrarea și ieșirea copiilor din grădiniță; 

- am întocmit referat pentru achiziționarea consumabilelor necesare dotării punctului de CRUCEA ROȘIE, 

unele fiind expirate; 

- am amenajat un spațiu numit IZOLATOR, pentru situațiile de urgență; 

- am asigurat (cu ajutorul școlii și părinților) produse de igienă pentru personalul de îngrijire și copii, precum 

și dezinfectanți pentru mâini și suprafețe; 

- s-au achiziționat cu ajutorul părinților, mese si scaune din plastic,(6/20), la grupa mica, ed. Climescu L./An-

tonas Alexandra. 

- aprovizionarea cu alimente pentru cantina grădiniței s-a făcut permanent, periodic, asigurându-se funcționa-

rea  acesteia, în condiții bune; 

- s-a cumparat si adus nisip,pentru amenajarea gradinii de relaxare,respectiv,groapa cu nisip; 

- in vacanta de vara ,s-au igienizat/reparat ,partial,unele holuri ,sali de clasa,debarale; 

- s-au cumparat vopsele pentru vopsirea si reamenajarea aparatelor si spatiilor de joaca din curtea gradintei; 

- s-a facut curatenie si transportat molozul si resturile vegetale din curtea din spate;  

   Pe parcursul anului scolar,am căutat să asigurăm buna funcționare a unității. 

 

6.5.Structura Școala primară Trestiana 

Pentru inceperea in bune conditii a anului scolar 2021 -2022 s-a avut in vedere si pus in practica  proiectarea, 

organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii instructiv-educative precum si  folosirea eficienta a resurselor 

umane, materiale si de timp . 

S-au realizat :  

 

a.Activitatea administrativa: 

- pregătirea scolii în vederea deschiderii anului şcolar; 

- asigurarea materialelor de igienă şi dezinfecţie în vederea desfăşurării în condiţii de siguranta a activitatii; 

 - instruirea elevilor prinvind igiena personala si purtarea corecta a mastii; 

- prelucrarea regulamentului scolar, protectia muncii si PSI;  

 - luarea tuturor măsurilor în vederea prevenirii infecţiei cu Sars-CoV-2, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

- intocmirea si prezentarea  la termen a tuturor documentelor scolare solicitate de directiunea scolii; 

 

b.Activitatea didactica: 

Procesul instructiv-educativ s-a desfasurat in conformitate cu prevederile Curriculum-ului ,prin raportarea per-

manenta la resursele materiale disponibile,la nevoile prescolarilor si scolarilor,la prioritatile educatiei nationale. 

Obiectivele vizate au fost: 

 • întocmirea planificărilor calendaristice anuale în conformitate cu programele elaborate de Ministerul Edu-

cației Naționale, ținând seama de rezultatele obținute de elevi la testarea inițială;  

• proiectarea activității didactice folosind metode activ-participative și strategii care să stimuleze învățarea 

activă și gândirea elevului;  

• stabilirea obiectivelor activității didactice în raport cu particularitățile clasei de elevi; 

 • realizarea unei evaluări obiective și variate; 
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Indeplinirea acestor obiective a fost posibila prin efectuarea urmatoarelor activitati:  

- proiectarea activității, realizarea activității didactice, evaluarea rezultatelor învățării: 

 - întocmirea documentelor școlare în conformitate cu prevederile programelor școlare și predarea acestora la 

termenele fixate;  

- utilizarea în cadrul procesului instructiv-educativ a unor metode și strategii didactice cu caracter activ-parti-

cipativ;  

- tratarea diferențiată a elevilor, în funcție de specificul și capacitatea intelectuală a fiecăruia; 

 - realizarea activități în scopul îmbunătățirii situației școlare a  elevilor cu dificultăți de învățare;  

- elaborarea și aplicarea testelor inițiale, care, după evaluare, au fost discutate in cadrul sedintei cu parintii, 

stabilindu-se măsuri de remediere; 

 - elaborarea și aplicarea testelor sumative;  

- notarea ritmică a elevilor; 

- evaluarea obiectivă și transparentă a elevilor. 

 

c.Activitatea educativa  

Pe parcursul anului scolar elevii au fost implicati in urmatoarele activitati: 

 

SEPTEMBRIE 2021 

,,Noua ne pasa” activitate prilejuita de vizita domnului primar Viorel Ilie impreuna cu cativa reprezentanti ai 

primariei ,prilej cu care s-au desfasurat diverse activitati . Elevii au primit articole de imbracaminte si incaltaminte 

oferita de Primaria Raducaneni. 

 

DECEMBRIE 2021 

,,Vin sarbatorile de iarna! pregatire momente artistic- decembrie 2021 

   

MARTIE 2022 

 „Martișor pentru mama”- Atelier de cofecționare marțișoare și felicitări, expoziție de mărțișoare, serbări în 

cinstea mamei ce au avut ca obiectiv dezvoltarea simțului artistic.  

. 

IUNIE 2022 

  „Ziua Internațională a Copilului” a fost marcată prin organizarea unor concursuri,  expoziție desene,  și a 

avut ca obiectiv dezvoltarea capacității de comunicare și a spiritului de colaborare. 

 „ Ziua eroilor neamului” – Activitatea a avut ca obiectiv dezvoltarea și cultivarea respectului față de înaintași 

și a patriotismului. 

  ,,Bilantul muncii noastre” premierea elevilor la sfarsit de an scolar. 

 

In cadrul întâlnirilor periodice cu părinții s-a discutat intens, argumentandu-se, pe tema violenței în familie și 

a consecințelor traumatice pentru copil în scopul diminuarii cazurilor de violență din școală și din exteriorul ei, pre-

cum și în scopul prevenirii delincvenței juvenile. S-au aplicat chestionare vizând soluțiile de îmbunătațire a dialogu-

lui/parteneriatului dintre școală și familie, s-au purtat discuții permanente cu aparținătorii implicându-i pe aceștia tot 

mai mult in viața școlii. S-a urmărit permanent consolidarea relației școală-familie-comunitate. Parinții au fost în-

demnati și sustinuți în permanență să asigure un climat pozitiv și propice dezvoltării armonioase a copiilor și să ceara 

asistență școlii ori de câte ori se confruntă cu situații de viață neplăcute. 

 

6.6.Structura Școala primară Bazga 

a.Activitatea didactica: 

Pe parcursul anului scolar am urmarit realizarea urmatoarelor obiective: 

- Asigurarea manualelor scolare pentru toti elevii; 
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- Achizitionarea de auxiliare, cu acordul parintilor, pentru toti elevii clasei pregatitoare si clasei intai. 

- Intocmirea orarului; 

- Intocmirea Planificarilor anuale si calendaristice pentru fiecare clasa; 

- Am administrat texte predictive, sumative si remediale; 

- Completarea cataloagelor si a Condicii de prezenta; 

- Am urmarit notarea ritmica a elevilor; 

- Am completat catalogul fizic, electronic si carnetele de note ale elevilor; 

 

b.Activitati educative: 

Pe parcursul anului scolar am implicat elevii in urmatoarele activitati: 

- Activitati dedicate Zilei Femeii, Zilei Eroilor si Serbarilor de sfarsit de an; 

- Activitati ecologice, drumetii in imprejurimile satului; 

 

c.Activitate administrativa: 

Legat de activitatea administrativa am avut urmatoarele obiective: 

- Stabilirea cailor de acces; 

- Aranjarea mobilierului conform cerintelor; 

- Achizitionarea la timp a materialelor pentru dezinfectie si igienizare; 

- Instruirea elevilor prinvind igiena personala si purtarea corecta a mastii; 

- Prelucrarea regulamentului scolar, protectia muncii si PSI;  

 

 

VII. CONCLUZII  

Activitățile derulate în anul școlar 2021-2022 au fost provocatoare și au solicitat întreaga echipă a Liceului 

Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni, care i-a demonstrat eficiența și profesionalismul, sprijinind constant elevii și 

preșcolarii, cu scopul obținerii unor rezultate școlare de calitate. 

Nivelul calitativ al procesului instructiv-educativ este analizat prin prezența următorilor indicatori statistici: 

promovabilitatea, situaţia şcolară şi disciplinară.  

Se impune o mai mare implicare a diriginților în parteneriatul școală–familie, o mai bună cunoaștere psiho-

pedagogică a elevilor și o mai mare grijă pentru depistarea devierilor de comportament și a cauzelor acestora și 

stabilirea măsurilor adecvate împreună cu familia.  

Considerăm că pentru a îmbunătăți situația disciplinară și realizarea progresului școlar trebuie să punem mai 

mare accent pe sporirea motivației pentru învăţare.  

De asemenea, se recomandă diriginților o mai mare răbdare și atenție în discuțiile pe care le poartă cu elevii 

cu privire la problemele lor, în special la o corectă orientare școlară a elevilor clasei a XII-a.  

 

ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI 

 Stilul managerial cooperant, constructiv, flexibil, management dezvoltare la nivelul echipei, respon-

sabilitate și transparență în luarea deciziilor; 

 Buna pregătire metodică şi de specialitate a cadrelor didactice; şcoala beneficiază de personal di-

dactic calificat;  

 Circuit informaţional optimizat ;  

 Realizarea anuală a Planului de şcolarizare propus; 

 Bază materială conformă cu nevoile procesului instructiv - educativ; 
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 Acordarea de şanse egale tuturor elevilor; 

 Personal didactic auxiliar şi nedidactic calificat; 

 Participarea profesorilor la cursurile de perfecționare la nivel local,national ; 

 Existența unei baze de date privind populația şcolară, cadrele didactice, normarea, mişcările de per-

sonal, examene, documente şi situații contabile etc.; 

 A fost asigurat cadrul necesar de derulare a activitatilor instructiv-educative si administrativ-finan-

ciare; 

 Asigurarea de consiliere psihologicăși asistență socială a elevilor și parintilor ; 

 Desfașurarea unor activități extracurriculare atractive și eficiente și popularizarea lor; 

 Derularea unui număr mare de proiecte educaţionale (cu Poliţia, Jandarmeria, Centrul de prevenire, 

Evaluare şi Consiliere Antidrog, Biblioteca judeţeană, care vizează securitatea elevilor în şcoală şi în afara 

ei, prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile, traficului şi consumului de droguri, alcool, traficului de 

fiinţe umane; 

 Colaborarea cu structurile specializate al I.S.J, Departamentul de Protectia Copilului. 

 

PUNCTE SLABE 

✓ Colaborarea şcoală –agenţi economici 

✓ Existenta unui numar de cadre didactice suplinitoare, ceea ce produce un anumit grad de disconti-

nuitate a procesului de învățământ  

✓ Recompensele pentru activitati de exceptie sunt puțin stimulative, scoala neavând resursele finan-

ciare disponibile 

✓ Neimplicarea corespunzatoare a părinților în educarea propriilor copii 

✓ Absenteismul mare în rândul elevilor, 

✓ Dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de stopare a fenomenului de absenteism şcolar 

la clasele din învăţământul obligatoriu; 

✓ Lacune serioase ale elevilor la obiectele de bază acumulate în şcoala generală: dificultăţi în efec-

tuarea calculelor matematice simple, aplicarea regulilor de ortografie şi punctuaţie, modalitatea de expri-

mare; programa încărcată la clasa a IX-a nu permite o recuperare în timp util a lacunelor din clasele V –

VIII 

✓ Înregistrarea regresului la invatatura a unor elevi cu cerinte educative speciale datorita evoluției 

afectiunilor. 

✓ Numărul mare de elevi proveniţi din familii defavorizate socio-economic; 

✓ Dezinteresul părinţilor în educaţia elevilor, neparticiparea acestora la şedinţele cu părinţii, la acţiu-

nile şcolii cu diferite ocazii) 

 

OPORTUNITĂȚI 

 Disponibilitate pentru procesul instructiv educativ a cadrelor didactice; 

 Acesul nemijlocit a cadrelor didactice la informatii de actualitate prin mijloace moderne; 

 Posibilitatea unui schimb real de experiență prin colaboarea cu alte cadre didactice din țara și stră-

inătate; 

 Posibilitatea obținerii de finanțare prin proiecte şi programme ; 

 Politica de finantare pe baza unor proiecte si programe a Uniunii Europene; 

 Parteneriate cu instituții ale autorităților locale și cu agenții economici. 

 

AMENINŢĂRI 

✓ Starea economică și socială modestă a majorității familiilor din care provin elevii determină o 
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slabă preocupare pentru progresul școlar și pentru nevoile de dezvoltare ale elevilor. 

✓ Cadru legal nestimulativ pentru colaborarea dintre unitățile şcolare si agenții economici; 

✓ Slaba motivare financiară a cadrelor didactice pentru implicarea în alte activităţi educative; 

✓ Dezinteresul părinţilor faţă de şcoală, slaba lor implicare în activităţile şcolii ; 

✓ Nivelul de trai scăzut determină elevii ciclului superior sa abandoneze scoala pentru a se incadra 

si a sprijini material familia 

✓ Micșorarea numărului de clase/ a populației scolare determină pericolul restrângerii. 

 

Director, 

   Prof. Liliana CARP 




