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RAPORT 
PRIVIND STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 
ÎN COLEGIUL NAŢIONAL “ALEXANDRU IOAN CUZA” 

AN ŞCOLAR 2019-2020 
 

Anul şcolar 2019-2020 a fost un an școlar atipic, marcat de influența pandemiei cu virusul COVID 
19 asupra procesului de învățământ precum și asupra activităților extracurriculare și a competițiilor școlare.  

Activităţile desfăşurate în Colegiul Naţional “Al. I. Cuza” – Focşani au vizat dobândirea de către 
elevi a unei pregătiri generale bune, cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, 
competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă intelectuală, pentru a putea învăţa pe tot 
parcursul vieţii, semestrul al doilea dezvoltând atât elevilor, cât și cadrelor didactice competențe de 
comunicare la distanță. 

Raportul privind starea şi calitatea învăţământului în anul şcolar 2019-2020 este o analiză a 
următoarelor domenii funcţionale cuprinse în planul managerial pentru anul școlar în curs: 

 
A. MANAGEMENT INSTITUŢIONAL 

 
B. MANAGEMENT EDUCAŢIONAL 

 
C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

 
Acest raport este alcătuit pe baza asistenţelor şi observaţiilor efectuate pe parcursul primului 

semestru al anului şcolar 2019-2020, a rapoartelor şefilor de comisii/compartimente, a portofoliilor 
cadrelor didactice, a portofoliilor elevilor şi a documentelor şcolare elaborate la nivelul colegiului. 

 
A. MANAGEMENT INSTITUŢIONAL 

 
1. MANAGEMENT STRATEGIC 

 Directorii colegiului au elaborat planul managerial și planul operațional penru anul școlar 
2019-2020 pornind de la țintele strategice din Proiectul de Dezvoltare Instituțională 2016-2020, cu 
respectarea legislației în vigoare 
 Proiectarea si organizarea activităților s-a realizat la nivelul catedrelor, comisiilor metodice, 
respectiv compartimentelor, în funcție de specificul fiecăruia. 
 Din rapoartele responsabililor de cadre/comisii, a rezultat faptul că planificările cadrelor 
didactice au respectat programele în vigoare. O atenție sporită a fost acordată noilor programe de gimnaziu 
pentru clasele V-VII. Compartimentele secretariat, administrativ-financiar, informatic, biblioteca și 
compartimentul laboratoare au elaborat planurile anuale în funcție de specificul colegiului și de resursele 
existente.  

Activitatea desfaşurată de intregul personal al Colegiului Naţional “Al. I. Cuza” pe parcursul anului 
scolar 2019-2020 s-a derulat in conformitate cu legislaţia in vigoare şi sub directa coordonare a 
Inspectoratului Şcolar Judetean Vrancea.  
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Activitatea a fost coordonată şi condusă de directorul colegiului, prof. Daniela Sîrghie și d directorul 
adjunct, prof. Elena Vișinescu. Au funcţionat, in condiţiile legii, Consiliul Profesoral, Consiliul de 
Administratie, comisiile metodice, comisiile pe probleme. 

Au fost organizate ariile curriculare, comisiile metodice şi comisiile pe probleme, au fost intocmite 
planurile de activitate şi au fost repartizate responsabilităţile pentru fiecare cadru didactic, au fost intocmite 
fişele postului pentru intreg personalul liceului. 

Au fost asigurate manualele din lista aprobată de M.E.N., a fost realizată incadrarea profesorilor şi 
orarul. Atat la inceputul anului şcolar, cât şi pe parcursul lui, au fost asigurate documentele de politică 
educaţională şi a fost verificată periodic aplicarea acestora. 

Comunicarea s-a realizat în condiţii corespunzatoare: au fost transmise prin fişa postului, prin note de 
serviciu sarcinile pentru intreg personalul şcolii, periodic au fost analizate in C.A:. activitatea ariilor 
curriculare, activitatea diverselor compartimente administrative; s-au luat măsuri pentru remedierea 
operativă a problemelor apărute; conducerea colegiului a desfăşurat o activitate transparentă, prin 
comunicarea permanentă cu personalul institutiei. Nu au existat probleme de comunicare intre profesori, 
profesori şi elevi; comunicarea cu părintii elevilor s-a realizat sistematic, prin şedinţe şi prin consultaţii 
organizate in afara programului şcolar; comunicarea cu instituţiile care reprezintă comunitatea s-a realizat 
atat prin iniţiativa acestora, cat şi la solicitarea şcolii, atât fizic cât și online, in situatia creată de pandemie. 

Au fost întocmite documentele si rapoartele tematice curente si special solicitate de I.S.J., M.E.C., 
primăria Municipiului Focșani, a Consiliului Județean Vrancea, a Prefecturii județului Vrancea, dar si 
documente legale privind curriculum-ul naţional. Toate documentele şcolare oficiale au fost arhivate si 
păstrate corespunzător. 

S-a supravegheat eficienţa activităţii cadrelor didactice, a comisiilor prin asistenţă la ore, verificarea 
portofoliilor profesorilor, planificările comisiilor metodice, planificările anuale si semestriale, analize 
comparative a rezultatelor obţinute de elevi, în vederea identificării posibilităţilor de progres a viitorilor 
absolvenţi. 

Având în vedere complexitatea naturii activităţii manageriale putem evidenţia următoarele: 
 schemele orare au fost întocmite în conformitate cu prevederile planurilor cadru; 
 prin organizarea serviciului pe scoală, s-a urmărit monitorizarea permanentă a ţinutei şi 

disciplinei elevilor, supravegherea acestora în timpul pauzelor, interzicerea accesului în şcoală a 
persoanelor străine;  

 s-a realizat si a fost monitorizată activitatea de planificare a activităţii didactice; 
 s-a instituit o mai mare rigoare în aplicarea procedurilor legale şi a prevederilor din 

Regulamentul cadru de funcţionare a învăţământului preuniversitar, cât şi a prevederilor din 
Regulamentul de organizare și funcționare a C.N. Al. I. Cuza, a Regulamentului Intern al şcolii; 

 Regulamentul de organizare și funcționare a C.N. Al. I. Cuza a fost popularizat şi prezentat la 
toate clasele(elevi și părinți);  

 documentele manageriale au fost întocmite conform prevederilor în vigoare; 
 s-a vizat transparenţa actului managerial,care se bazează pe decizii colective; 
 echipa managerială s-a preocupat pentru atragerea unor resurse extrabugetare;  
 chiar de la începutul anului scolar a existat preocuparea pentru pregătirea Examenului de 

Evaluare Naţională 2020 – clasa a VIII-a şi a Examenului de Bacalaureat 2020; la clasele  
terminale au fost prelucrate metodologiile de desfăsurare  examenelor, 

 s-au luat măsuri de optimizare a relaţiei dintre scoală si părinţii elevilor (monitorizarea 
sedinţelor cu părinţii pe clase); 

 Întâlnirile cu parinţii s-au realizat în cadru sedinţelor pe clase şi pe şcoală în care s-au abordat 
probleme de actualitate. 

 Au fost consultaţi părinţii şi elevii  privind alegerea curriculum-ului la decizia şcolii-2020-2021; 
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2. MANAGEMENTUL OPERAŢIONAL 
 Reactualizarea regulamentelor a fost realizată conform termenelor prevăzute de planul 
operațional. Aplicarea regulamentelor a fost o prioritate pentru toți factorii implicați în procesul 
educațional: elevi, părinți, cadre didactice și didactice auxiliare, de personalul nedidactic. 
 Actualizarea SIIIR a fost realizată de către secretariat cu sprijinul informaticianului. 
 A fost urmărită asigurarea securității elevilor și a personalului prin măsurile luate de 
compartimentul administrativ-financiar.  
 Cabinetul medical și cabinetul stomatologic au asigurat servicii medicale pentu elevii 
colegiului. 
 Utilizarea platformei educaționale Adservio a permis o bună legătură între elevi, părinți și  
profesori. Dacă din cele 56 cadre didactice, pe primul semestru doar 29 au utilizat frecvent platforma, pe 
semestrul al doilea, începand cu 11 martie 2020, când au fost suspendate cursurile datorită pandemiei, 48 
de cadre didactice au utilizat această platformă. Datorită faptului că nu toți profesorii au introdus notele pe 
platformă, chiar dacă cei mai mulți diriginți au suplinit acest lucru, rapoartele finale pe care le putea genera 
nu coincid cu realitatea. Începând cu 18 martie 2020, scoala a fost inscrisa pe GSuite, toți elevii șitoți 
profesorii având adrese de email cu extensia @cnaic.ro, fiind constituite și clase de elevi pe Google 
Classroom. 
 Semestrul al doilea a constituit o provocare pentru toate cadrele didactice si elevii colegiului, 
fiind utilizate diverse platforme: Adservio, Google Classroom, Meet, Microsoft Teams, Skype, Zoom, 
Whatsapp etc.  

 

3. RESURSE UMANE 

În anul şcolar 2019-2020, Colegiul Naţional “Alexandru Ioan Cuza” a funcţionat cu clasele V-XII 
pentru învăţământul de zi, cursurile desfăşurându-se în două schimburi în trei corpuri, după cum urmează : 

 gimnaziu : 8 clase – 228.elevi, în corpul M clasele V-VII, în corpul A cls. a VIII-a (orele 8-14) 
 liceu – 24 clase –  690 elevi, în corpurile A şi C clasele XI-XII (orele 8 – 14), iar în corpul A și 
corpul M clasele IX-X(orele 14-20) 
Clasele de liceu  din Colegiul Național Al. I. Cuza sunt corespunzătoare filierei teoretice, distribuţia 

acestora fiind în funcţie de profil și specializare : 
 profil real: Matematică-informatică - 8 clase, Științe ale naturii - 8 clase 
 profil umanist: Filologie -4 clase, Științe sociale - 4 clase 

 

3.1. ELEVII 

Reţeaua şcolară în anul şcolar 2019-2020 a cuprins 918 de elevi şi a fost organizată pe două nivele: 
gimnazial – 228 de elevi şi liceal – 690 de elevi repartizaţi astfel: 

 
         EFECTIVUL DE   ELEVI LA INCEPUTUL ANULUI ȘCOLAR 2019-2020 
 

Nivel  de invatamant Clasa Total elevi din care fete 
 
Gimnazial 

V 56 30 
VI 62 27 
VII 53 24 
VIII 57 33 

 
Liceal 

IX 170 102 
X 174 97 
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XI 167 108 
XII 179 102 

Total  918 523 
 
       SITUAŢIA ŞCOLARĂ LA SFÂRŞITUL ANULUI ȘCOLAR 2019-2020 
  

Nivel de învăţământ Clasa Înscrişi Rămaşi Promovați % 
 
 
 
Gimnazial 

V A 29 29 29 100 
V B 27 28 28 100 
VI A 32 32 32 100 
VI B 30 28 28 100 
VII A 27 27 27 100 
VII B 26 27 27 100 
VIII A 28 28 28 100 
VIII B 29 29 29 100 

TOTAL GIMNAZIU 228 228 228 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liceal 

IX A 27 27 27 100 
IX B 30 30 30 100 
IX C 29 30 30 100 
IX D 27 26 26 100 
IX E 28 28 28 100 
IX F 29 29 29 100 
X A 30 27 27 100 
X B 27 26 26 100 
X C 27 27 27 100 
X D 30 30 30 100 
X E 29 29 29 100 
X F 31 31 31 100 

XI A 27 27 27 100 
XI B 24 23 23 100 
XI C 27 27 27 100 
XI D 31 31 31 100 
XI E 27 27 27 100 
XI F 31 31 31 100 

XII A 32 32 32 100 
XII B 32 32 32 100 
XII C 29 29 29 100 
XII D 28 27 27 100 
XII E 26 26 26 100 
XII F 32 31 31 100 

TOTAL LICEU 690 690 683 683 
 
      PROGRAME   
 

 Bani de liceu - 14 elevi beneficiari ai programului 
 Programul pentru școli al României Lapte si corn-228 elevi de gimnaziu beneficiari ai programului 
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Nr. crt. Tipul bursei Numar burse 

1 Burse sociale - 
2 Burse performanta 4 
3 Burse de merit 176 

 
       FRECVENTA ELEVILOR  
 

Nivel de invatamant Clasa Total absente Motivate Nemotivate 
 
 
 
Gimnazial 

V A 317 297 21 
V B 211 133 78 
VI A 355 300 55 
VI B 445 346 99 
VII A 160 142 18 
VII B 617 504 113 
VIII A 498 334 164 
VIII B 683 529 54 

TOTAL GIMNAZIU 3286 2585 701 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liceal 

IX A 521 478 43 
IX B 305 137 168 
IX C 341 250 91 
IX D 269 223 46 
IX E 443 261 182 
IX F 578 420 158 
X A 745 497 248 
X B 542 306 236 
X C 377 263 44 
X D 574 396 178 
X E 847 673 174 
X F 649 472 177 

XI A 727 460 267 
XI B 594 380 214 
XI C 695 305 390 
XI D 694 443 251 
XI E 533 392 141 
XI F 827 568 289 

XII A 1212 1212 269 
XII B 1162 1162 311 
XII C 786 786 346 
XII D 1657 1657 109 
XII E 1315 1315 402 
XII F 1370 1370 325 

TOTAL LICEU 9283 7502 1781 
 

3.2 PERSONAL DIN CNAIC 
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Total cadre didactice – persoane fizice care funcţionează în 
şcoală în anul şcolar 2019-2020:  

56 

Din care personal  pensionar la plata cu ora 3 
Din care personal  din alte unităţi la plata cu ora  3 
Personal cu funcţia de bază la CNAIC 37 
Personal cu funcţia de bază în alte unităţi şcolare  13 
Total  personal didactic auxiliar  7 
Total personal nedidactic 9 
Total personal  72 

 

       NUMĂR CADRE DIDACTICE –GRADE DIDACTICE 

Debutant Definitiv Gradul II Gradul I şi doctorat Total 

2 8 4 42 56 
 

4. RESURSE MATERIALE 

În anul școlar 2019-2020, au fost realizate dotări și lucrări de întreținere a bazei materiale existente, astfel: 
 DOTĂRI 

Clubul  de robotica-liceu : fisete metalice, banc de lucru   
Laborator de chimie: masina de spalat  vasele utilizate în experimente 
Bibliotecă: inlocuire masă de consiliu, abonament 2020- Gazeta Matematică 
Comisii/catedre metodice(Cancelarie): dulapuri, laptop, videoproiector, planse si roboti Ozobot pentru 
lectii educative civica; 
Administratie : 20 stingatoare; 
Secretariat-Arhivă:dispozitiv de legat documente; 
Spațiu pentru  Programul pentru școli al României Lapte si corn: frigider-racitor  
Cabinet medical: fișet metalic 

 LUCRĂRI  DE  ÎNTREȚINERE 
Reparatii la instalatia de incalzire Minicolegiu (inlocuit opt radiatoare si 48 robineti tur/retur,refacerea 
instalatiei)  
Reparatii tâmplarie Al/PVC  la  Minicolegiu si la Sala de sport  
Remediere instalatie de hidranti (inlocuit furtune, stingatoare)  
Lucrari instalatii electrice(instalatie de iluminat exterior, masurarea prizelor de pamant,revizii la tablourilor 
electrice)  
Dezinfectie, dezinsectie si deratizare cu firma specializata în toate cele 5 corpuri A,B,C,M, Sala sport 
Achizitie materiale pentru curatenie  
Colectare deseuri de substante chimice de laborator  
Recondiționarea a  150 scaune scolare(a fost refacuta tapiteria) 
Realizarea  instalatiei de apa calda menajera in Minicolegiu. 
Asfaltarea unei suprafate de aprox.180mp  la intrare in Minicolegiu 
 

 INVESTIȚII   
 ”Refacere tâmplarie interioara si exterioara  si refacere acoperis corp A” a  fost semnat contractul  cu firma 
SC Harrison Consulting SRL in vederea asigurarii consultantei și contractul cu expertul tehnic  Rotărescu 
Ion in vederea verificarii ofertelor tehnice  
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Au inceput  lucrarile de    ”Refacere tâmplarie interioara si exterioara  si refacere acoperis corp A” . Firma 
castigatoare a licitatiei si executantul lucrarii este :SC TROIA PREMIUM CONSTRUCT SRL 
 

5. RESURSE FINANCIARE 

Sursele de finanțare în anul școlar 2019-2020 au fost:  
- Finanțarea de la bugetul de stat  prin Inspectoratul Școlar Județean Vrancea   

 Sem I Sem II 
Cheltuieli de personal      1.544.084 lei  3.678.748 lei 
Asistență socială      16.881 lei 14.456 lei 
Bani de liceu                         11.116 lei  16.342 lei 
Dobânzi 86680 lei - 

                    
- Finanțarea de la bugetul de stat prin la bugetul local :  

        
 Sem I Sem II 
Bunuri și servicii     224.632 lei  297.430 lei 
Asistență socială 2.698 lei 2.666 lei 
Burse elevi                        49.048 lei 72.218 lei 

 
- Venituri proprii   12.332 lei (sem I)+5.298 lei (sem II) 
- Sponsorizări-bunuri (3200lei) 

 
6. ORIENTAREA ŞI CONSILIEREA ELEVILOR 
Orele de dirigenție cu invitați, excursiile tematice, prezentarea ofertelor universităților  din țară  și  

străinătate, precum și consilierea elevilor și părinților la cabinetul psiho-pedagogic al colegiului au fost 
realizate în primul semestru al anului școlar 2019-2020. În al doilea semestru majoritatea activitatilor de 
orientare a elevilor și de consiliere s-au realizat la distanță.  

 
7. PARTENERIATE ȘI COLABORĂRI/PROIECTE EDUCAȚIONALE 

Nr 
.crt. 

Tipul Partener/colaborator Perioada 

1. Parteneriat Asociația Voluntariat pentru Viață 15.07.2019 – 14.09.2020 
2. Parteneriat Centrul Cultural European DACIA An școlar 2019/2020 
3. Parteneriat CENTRUL de reușită universitară  al 

Universității Dunărea de Jos, Galați 
An școlar 2019/2020 

4. Acord de colaborare Facultatea de Ingineria și Gestiunea 
Producțiilor Animaliere, Universitatea de 
Științe Agronomice și Medicină Veterniară 
din București 

An școlar 2019/2020 

5. Parteneriat Centrul Cultural Vrancea An școlar 2019/2020 
6. Colaborare Academia de Studii Economice An școlar 2019/2020 
7. Parteneriat Centrul Cultural Francofon Buzău 1-3 Noiembrie 2019 
8. Parteneriat Facultatea de Automatică și Calculatoare, 

Universitatea Politehnică București 
An școlar 2019/2020 

9. Parteneriat  Arhivele Naționale   
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10. Colaborare cu 
Universitatea Tehnică 
„Gh. Asachi” Iaşi 

Persoană de contact –Neagu Mihaela An școlar 2019/2020 

11. Colaborare cu DJST 
Vrancea în vederea 
desfăşurării 
proiectelor de şi 
pentru tineret 

Reprezentant CNAIC-DIRECTOR PROF. 
Daniela Sîrghie 

An școlar 2019/2020 

12.  Parteneriate cu 
diverse scoli si licee 
in vederea 
desfasurarii de 
intreceri comune de 
fotbal si baschet 

Coordonatori-prof. Grigoriu Ioan si Rosca 
Silviu 

An școlar 2019/2020 

 
PROIECTE  EDUCAŢIONALE  2019-2020 

Nr. 
crt. 

Denumirea Initiatori/coordonatori 
/colaboratori 

Perioada  

1. Mens Sana in Corpore Sano Teodor Mihai An școlar 2019/2020 

2. Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor și 
violențelor asupra copiilor și tinerilor 

Vlăsceanu Roxana, 
Săcăluș Oana, 
Trestioreanu 

Noiembrie 2019 

3. Ziua Intrenațională a Educației Profesori colaboratori Oct. 2019 

4. Proiect SNAC Centrul Elena Doamna 
și Milea Sorina 

 

5.  Proiect Earth Recall 

 

Profesori voluntari ai 
colegiului 

Activitatea are loc in 
fiecare zi de miercuri  în 
Biblioteca CNC. 

6. Tinerii între teorie și practică  Inițiatori DJST 

Profesori voluntari din 
CNAIC 

Noiembrie 2019 

7.  „Luna – poartă către stele" in  „Săptămâna 
Mondială a Spaţiului Cosmic” 

Prof. Emilia Poll 

 Prof.Tiberiu Oprea  

4-10 octombrie 2019 

8.  Concursul Județean al Alaiurilor Toamnei – 
SURECHIUL 

Prof. Sîrghie Daniela 
Prof. Vlăsceanu 
Roxana 
Prof. Oancia Silvia 

3 octombrie 2019 
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9. Proiect Happy Halloween Profesori de limba 
engleza 

Noiembrie 2019 

10.Proiectul de implicare comunitară „Sărbători 
și pentru ei!” ediția a IX a 

Coordonator-prof. 
Diac Loredana 

 cu ajutorul 
voluntarilor Clubului 
IMPACT CNC și al 
tuturor elevilor cuziști, 
în parteneriat cu 
Centrul de Educație 
Incluzivă Mihălceni 

Decembrie 2019 

11.„Bătrânețea și sărăcia nu sunt boli” Prof. Șerban Lămîița, 
prof. Badiu Niculina, 
prof. Lupu Alis 

 

12.Nimeni nu este singur de Crăciun Prof. Șerban Lămîița, 
prof. Badiu Niculina, 
prof. Lupu Alis 

 

13.Răsunet blând de clopoței Coordonator Prof. 
Roșca Silviu Iulian  

Decembrie 2019 

14.Serbarea de Crăciun! Prof.Sîrghie Daniela, 
prof. Vișinescu Elena, 
Prof. Dumitrache 
Mitrița, Prof. Roșca 
Silviu Iulian, Prof. 
Țandără Ionuț, Prof. 
Tătaru Ionel, dirctor 
Școala gimnazială 
Paltin 

12 decembrie 2019 
Cinema Balada 

15.Proiect educațional de public speaking în 
parteneriat cu Colegiul Național Pedagogic 
“Spiru Haret”, Focșani și Colegiul Național 
„B.P.Hașdeu”, Buzău 

 

Prof. Gabriela 
Obodariu 

Decembrie 2019 

16.Proiectul Muzeul Sclaviei Moderne, 
coordonat de Aurora Martin, ANES 

Prof. Gabriela 
Obodariu 

17.10.2019 
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Rapoartele COMISIILOR LA NIVELUL CNAIC ÎN ANUL ȘCOLAR  2019-2020 au stat la baza 
întocmirii prezentului raport. 
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Nr. 
crt. 

Caracterul 
comisiilor  
permanent/ 
ocazional 

Denumire comisie Responsabil Componenţă comisie 

 Permanent  Comisia pentru 
curriculum 

Sîrghie 
Daniela 

1. Lb. şi lit. română şi lb. 
latină 

Chelariu Silvia 
Ofelia 

2. Lb. engleză şi lb. 
germană 

Antonescu 
Claudia 

3. Lb. franceză Ţandără Ionuț 

4. Matematică Oancia Silvia 
5. Informatică şi ed. 
tehnologică 

Ţîţu Ion 

6. Fizică  Poll Emilia 
7. Chimie şi biologie Maiereanu Alina 
8. Istorie, geografie şi 
socio-umane şi religie 
(Om şi societate) 

Diac Loredana 

9. Educaţie muzicală, 
educaţie plastică şi 
educaţie fizică şi sport 

Opaiţ Ovidiu 

 Permanent Comisia de evaluare şi 
asigurare a calităţii 

Țandără Ionuț Obodariu Gabriela, Ciovîrtă Lucian, Roșca 
Silviu Iulian, Bucă Nicoleta- părinte, Andreea 
Păun- elev, Nistoroiu Alexandru-reprezentant 
CL  

 Permanent Comisia pentru 
perfecţionare şi formare 
continuă 

Chelariu 
Silvia Ofelia 

Trestioreanu Livia, Istrate Dorina 

 Permanent Comitet de securitate şi 
sănătate în muncă  

Sîrghie 
Daniela 

Vişinescu Elena, Bîndar Vasile-administrator 
de patrimoniu., Opaiţ Ovidiu., Guţu Monica-
laborant, Stamatin Roxana-medic, Vasile 
Alexandru-serviciu extern 

 Permanent Comitetul pentru situaţii 
de urgenţă 

Sîrghie 
Daniela 

Bîndar Vasile, Maiereanu Alina, Țandără 
Ionuț, Teodor Mihai                                                                                             

 Permanent Comisia pentru control 
managerial intern 

Vişinescu 
Elena 

Stanciu Anișoara-secretar șef, Bîndar Vasile-
administrator de patrimoniu, Ţîrlea Mariea-
administrator financiar, Popescu Ana Luiza-
bibliotecar, Țandără Ionuț -responsabil 
CEAC, Roșca Silviu Iulian-profesor 

 Permanent Comisia pentru 
programe şi proiecte 
educative 

Vlăsceanu 
Roxana 

Proca Marcu Livia, Diac Loredana, Mereuţă 
Camelia, Tandără Ionuț, Opaiţ Ovidiu, Milea 
Sorina 

 Permanent Comisia diriginților Vlăsceanu 
Roxana 

responsabili gimnaziu-Milea S, liceu: cls 9 
Neagu M, cls 10 Roșca S. I., cls. 11 Teodor 
M, cls 12 Roșca S, profesori diriginți 

 Permanent Comisia pentru 
prevenirea si eliminarea 
violenţei, a faptelor de 

Sîrghie 
Daniela 

Vişinescu Elena. Vlăsceanu Roxana, Neagu 
Mihaela,, Teodor Mihai, Marinescu Amalia –
psiholog  scolar, Trestioreanu Livia., Zdrîncu 
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Nr. 
crt. 

Caracterul 
comisiilor  
permanent/ 
ocazional 

Denumire comisie Responsabil Componenţă comisie 

corupţie şi discriminării 
în mediul şcolar şi 
promovarea 
interculturalităţii 

Orania-părinte, Pătrășcanu Mihail - elev 

 Permanent Comisia de etică Chelariu 
Silvia 

Șerban Lămîița, Lupu Alis, Pătrășcanu 
Melania, Milea Sorina 

 Ocazional  Comisia de inventariere Vişinescu 
Elena 

Grigoriu Ioan,Teodor Mihai, Norocea Ana 
Maria, Ciovîrtă Lucian-informatician, 
Popescu Anca Luiza-bibliotecar, Guţu 
Monica-laborant 

 Ocazional Comisia de întocmire a 
orarului 

Vişinescu 
Elena 

Obodariu Gabriela, Uleanu Cătălin, 
Antonescu Claudia, Mereuță Camelia 

 Ocazional Comisia de recepţie a 
bunurilor, serviciilor şi 
lucrărilor 

Vişinescu 
Elena 

Ciovîrtă Lucian, Țandără Ionuț 

 Ocazional Comisia de analiză a 
ofertelor şi serviciilor 

Vişinescu 
Elena 

Țandără Ionuț, Proca Marcu Livia, Grigoriu 
Ioan,  Bîndar Vasile-adm. de patrimoniu 

 Ocazional Comisia de casare, 
clasare şi 
valorificare a 
materialelor rezultate 

Vişinescu 
Elena 

 Ţîţu Ion, Roșca Silviu 

 Ocazional Comisia pentru 
verificarea 
documentelor şcolare şi 
a actelor de studii 

Sîrghie 
Daniela 

 Stanciu Anișoara-secretar, Huţanu Mariana 

 Ocazional Comisia de investigare a 
abaterilor disciplinare 
comise de către 
personalul CNAIC 

Sîrghie 
Daniela 

Poll Emilia, Pătrășcanu Melania, Mihăilescu 
Săvel, Maiereanu Alina, Proca Marcu Livia - 
lider FSLI, Mereuță Camelia - lider FEN 

 Ocazional Comisia de investigare a 
abaterilor disciplinare 
comise de către elevii 
CNAIC 

Vişinescu 
Elena 

Proca Marcu Livia, Boicu Ana Maria, Săcăluș 
Oana, Marinescu Amalia-psiholog școlar, 
Irimia Cristi-părinte,Gavrilă Eduard-elev 

 Ocazional Comisia pentru 
promovarea imaginii 
colegiului si gestionarea 
site-ului scolii 

Obodariu 
Gabriela 

Ciovîrtă Lucian. Poll Emilia, Oprea Tiberiu, 
Opaiţ Ovidiu,Chelariu Silvia, Dobroiu 
Claudia 

 Ocazional Comisia de organizare a 
serviciului pe școală 

Vişinescu 
Elena 

Uleanu Cătălin, Mihăilescu Săvel  

 Ocazional Comisia pentru 
revizuirea 
Regulamentului de 
Organizare şi 
Funcționare a Colegiului 

Obodariu 
Gabriela 

Lupu Alis, Țandără Ionuț, Chelariu Silvia 
Ofelia,Pătrășcanu Melania,  Militaru Iulian - 
părinte, Păun Andreea-elev  
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Nr. 
crt. 

Caracterul 
comisiilor  
permanent/ 
ocazional 

Denumire comisie Responsabil Componenţă comisie 

Național “Al. I. Cuza” şi 
a Regulamentului Intern 

 Ocazional Comisia de acordare a 
burselor şi a altor forme 
de ajutor material pentru 
elevii din CNAIC 

Diac 
Loredana 

Uleanu Ioan Cătălin Marius, Săcăluș Oana, 
Ciovîrtă Lucian, Avram Nela 

 Ocazional Comisia de selecționare 
si arhivare 

Vişinescu 
Elena 

Stanciu Anișoara-secretar sef, Avram Nela - 
secretar, Bucur Mioara, Neagu Mihaela 

 Ocazional Comisia paritară Sîrghie 
Daniela 

Vişinescu Elena, Marcu Livia Silvia-
reprezentant FSLI, Mereuță Camelia-
reprezentant FEN, Maiereanu Alina - membru 
supleant, Șerban Anii Lămîiţa – membru 
supleant 

 Ocazional Comisia de mobilitate la 
nivelul unităţii de 
învătământ 

Oprea Tiberiu Uleanu Ioan Cătălin Marius, Gogancea Tudor 

 Ocazional  Comisia de 
indrumare,control si 
evaluare a activităţii 
personalului nedidactic 

Vişinescu 
Elena 

Mihailescu Săvel, Șerban Lămîița 

 Ocazional Comisia  de organizare a 
concursurilor și 
olimpiade școlare 

Lupu Alis Chelariu Silvia Ofelia, Antonescu Claudia, 
Ţandără Ionuț, Oancia Silvia, Ţîţu Ion, Poll 
Emilia, Maiereanu Alina, Diac Loredana, 
Opaiţ Ovidiu 

 Ocazional Comisia pentru 
verificarea ritmicitatii 
notarii,planificarea 
tezelor, pentru 
monitorizarea absențelor 
și prevenirea 
abandonului școlar 

Vişinescu 
Elena 

responsabili : gimn - Milea S,liceu: cls 9 
Neagu M, cls 10 Roșca S. I., cls. 11 Teodor 
M, cls 12 Roșca S 

 Ocazional Comisia pentru 
pregătirea examenelor 
naționale 

Gogancea 
Tudor 

Ciovîrtă Lucian -informatician, Stanciu 
Anișoara-secretar sef, Săcăluș Oana, Boicu 
Ana Maria 

 Permanent SNAC Șerban 
Lămîița 

Badiu Niculina, Diac Loredana, Dumitrache 
Mitrița, Mereuță Camelia 

 Rapoartele compartimentelor Colegiului Național Al. I. Cuza 
 Secretariat 
 Administrator patrimoniu 
 Administrator financiar 
 Informatician 
 Biblioteca 
 Laborant  
 Cabinet medical 
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B. MANAGEMENT EDUCAŢIONAL 
 
I. CURRICULUM 
 
Curriculum-ul oferit de Colegiul Naţional “Al. I. Cuza” pe parcursul anului şcolar 2019-2020 a fost 

echilibrat, armonizând cerinţele curriculum-ului naţional cu cel local. Curriculum-ul aplicat a cuprins 
elemente care sprijină dezvoltarea personală a elevilor şi care reflectă dorinţele părinţilor şi ale comunităţii 
locale. 

În şcoală s-au constituit comisiile de lucru şi cele metodice care au întocmit planuri de activităţi 
corelate cu planul de dezvoltare a şcolii. 

Stabilirea curriculum-ului la decizia şcolii a fost realizată luând în considerare resursele umane şi 
materiale asociate cu nevoile comunităţii locale. În cea mai mare parte, curriculum-ul la decizia şcolii este 
fundamentat pe experienţa elevilor şi pe specificul şcolii, consultarea părinţilor şi a elevilor fiind decisivă 
în repartizarea orelor din cadrul acestuia. În acest sens, elevii de la învăţământul gimnazial, cât şi cei de la 
liceu, au ales, în semestrul I al anului şcolar 2019-2020, disciplinele opţionale din oferta şcolii şi le-au 
parcurs conform prevederilor programelor avizate de ISJ Vrancea. Astfel, cele 33 de opționale devenite 
viabile au determinat includerea în program a 8 ore (la gimnaziu) și a 33 de ore (la liceu) de CDȘ. De 
asemenea, tot în semestrul I s-au făcut propuneri pentru opționalele ce vor fi incluse în oferta școlii pentru 
anul școlar 2020 – 2021, fiind consultați atât elevii cât și părinții. 

Încadrarea claselor pe număr de ore s-a făcut cu respectarea planurilor cadru prevăzute în OMEC 
nr. 3638 / 11.04.2001, OMECI 3410 / 16.03.2009, OMENCȘ 3590/05.06.2016. 

Cadrele didactice şi-au elaborat planificările pe termen scurt, mediu şi lung şi au lucrat în 
concordanţă cu cerinţele curriculum-ului. Prin activităţile susţinute la clasă a fost aplicat curriculum-ul la 
decizia școlii, aprobat de ISJ Vrancea, nu au fost sesizate întârzieri majore în parcurgerea programei 
şcolare, toate cadrele didactice au raportat parcurgerea materiei conform planificării semestriale. 

S-a acordat atenţia cuvenită organizării consiliilor de lucru din şcoală. De asemenea Consiliul de 
administraţie a fost constituit conform legislaței în vigoare. 

Au fost procurate documentele curriculare oficiale, manualele şi auxiliare curriculare. În privinţa 
manualelor, nu au fost discipline şi clase care nu au avut manuale suficiente.Manualele pentru clasa a VII-a 
au sosit pe parcursul întregului semestru I. Ca auxiliare curriculare s-au folosit caiete de exerciţii, culegeri 
de texte şi de probleme, cărţi de la biblioteca colegiului, CD-uri educaţionale la fizică, matematică, chimie, 
biologie, istorie, , lb. română, cât şi resurse educaționale de pe internet. Fiecare comisie metodică dispune 
de câte un laptop, toate sălile corpului A si corpului M sunt dotate cu videoproiectoare, iar pentru corpul C 
exista videoproiectoare portabile. 

Schemele orare au fost echilibrate şi au implementat curriculum-ul stabilit. Eficienţa personalului şi 
a elevilor s-a realizat prin utilizarea adecvată a resurselor de timp în cadrul unui program, orar bine stabilit 
în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
respectând curba de efort intelectual şi fizic. Pentru semestrul al doilea, începând cu 11.03.2020 s-au 
realizat orare adecvate învățării online, fiecare profesor având o agendă a tuturor activităților școlare și 
extrașcolare. 

Laînceputul anului școlar a fost elaborat proiectul activităţilor extracurriculare de catre 
coordonatorul de proiecte şi programe educative, profesor Vlăsceanu Roxana, iar proiectele activităţilor 
extraşcolare de către diriginţi. Activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul 
activităţilor educative propuse de ISJ, la care s-au adăugat activităţile proprii. Au fost desfăşurate activităţi 
extracurriculare variate cu scopul de a îmbunătăţi curriculum-ul, iar în aldoilea semestru activități online. 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară din Colegiul Naţional „Al.I.Cuza”, pe parcursul anului 
şcolar 2019-2020, a avut ca scop ridicarea standardelor de calitate ale educaţiei formale şi non-formale prin 
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complementarizarea lor în vederea valorificării potenţialului elevilor şi a formării lor ca cetăţeni europeni 
pro-activi. Astfel, activităţile propuse şi desfăşurate pe tot parcursul anului şcolar au avut ca obiective 
recunoaşterea educaţiei non-formale, ca spaţiu aplicativ pentru educaţia formală, şi întărirea statutului 
activităţii educative şcolare şi extraşcolare, ca spaţiu de dezvoltare personală. 
 Comisia de curriculum este formată din responsabilii de comisii/catedre metodice care au 
organizat coordonat, monitorizat și raportat activitatea de specialitate a membrilor acestor comisii după 
cum urmează: 
 
Comisia Metodica – LIMBA SI LITERATURA ROMANA și LIMBA LATINĂ 
 
► Componenţa catedrei 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Gradul 
didactic 

Forma de 
încadrare/specializarea 

Funcția 

1. Chelariu Silvia-Ofelia      I Titular, lb.si lit.română Responsabil de comisie 
2. Proca Marcu Livia Silvia      I,dr Titular, lb.si lit.română Profesor  
3. Milea Sorina     Def. Titular, lb.si lit.română, latină Profesor 
4. Neagu Mihaela      II Titular, lb.si lit.română Profesor 
5. Norocea Ana-Maria      I,dr Titular, lb.si lit.română Profesor 
6. Săcăluș Oana I Detașat, lb.si lit.română Profesor 

 
► Activităţi complexe cu valoare instructiv-educativă (vezi fisa de evaluare) 

- Proiectarea activităţii 
- Proiectarea didactică a fost realizată, în urma studiului aprofundat al programelor școlare și 

ghidurilor metodice recomandate de M.E.N./M.E.C./I.Ș.J. Vrancea, conform Curriculumului 
Național în vigoare. 

- Evaluările sumative au fost planificate conform calendarului aprobat. 
- Alegerea și proiectarea CDȘ la nivelul unității de învățământ s-a fundamentat pe nevoile 

elevilor, în concordanță cu curriculum din trunchiul comun. 
- Au fost proiectate activități extracurriculare care să contribuie în mod direct la atingerea 

obiectivelor curriculare, nevoilor și intereselor elevilor.  
 

- Realizarea activităţilor didactice 
 Activități la clasă, strategii didactice utilizate 

- În activitățile didactice, profesorii catedrei au utilizat strategii adaptate specificului claselor de 
elevi, în care au utilizat procedee, tehnici și metode de învățare recomandate în cele mai recente 
lucrări de didactică a disciplinei 

- Activitățile la clasă au avut un caracter practic, cu mutarea accentului de la ”ce știe elevul” la 
”ce știe să facă elevului”. 

- În funcție de specificul claselor de elevi și al activităților desfășurate, au fost utilizate: resurse 
de la biblioteca școlii, enciclopedii virtuale avizate de MEC, softuri și platforme educaționale 
recomandate de MEC, filme educaționale, manuale școlare și auxiliare didactice aprobate de 
MEC, resurse educaționale deschise recomandate de MEC. 

 
 Parteneriate/ Proiecte/ Activităţi extracurriculare 

- Activități extrcurriculare desfășurate: întâlnirea elevilor și profesorilor CNAIC cu scriitorii 
premiați în cadrul Festivalului Internațional de creație literară „Vrancea literară”, eveniment 
organizat de către directorul revistei „Salonul literar”, profesorul și scriitorul Culiță Ușurelu și 
prof. Ana-Maria Norocea, Livia-Silvia Proca-Marcu, Sorina Milea; ”Scriitori contemporani în 
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interviuri” – Chelariu Silvia-Ofelia, Milea Sorina, Norocea Ana-Maria; proiectul ”Marea 
bookiseală” (întrerupt la 11.03.2020 din cauza declarării pandemiei COVID), inițiat de membrii 
catedrei. 
 

- Evaluarea rezultatelor învăţării –strategii, metode, instrumente etc 

- S-a realizat evaluarea inițială, continuă și sumativă e elevilor, prin teste realizate după modelele 
recomandate de MEC, însoțite de bareme de evaluare și notare care au fost prezentate elevilor. 

- La toate clasele de elevi s-au utilizat instrumente de evaluare variate: tradiționale și 
complementare 

 Rezultate la examenele naţionale 
 
Evaluarea Naţională VIII – disciplina limba și literatura română 

Nr. elevi 
înscrişi 

5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 Nr promovati 
Media 
şcolii 

57   2 6 41 8 57 9,38 

Examenul de Bacalaureat– disciplina limba și literatura română 

Nr. 
absolve
nţi 

Nr. 
înscrişi 

Nr. De elevi 
promovaţi 

<5 
 5 – 
5,99 

6 – 
6,99 

7 – 
7,99 

8-
8,99 

9-
9,99 

10 
Promo-
vabilitate     
% 

Media 
şcolii 

177 177 177 0 0 2 19 66 80 10 100% 8,75 

 

- Managementul clasei de elevi 

- În cadrul activităților la clasă (în mediul fizic sau on-line), cadrele didactice au urmărit 
respectarea unui cod de conduită care să stimuleze dezvoltarea personalității elevilor, în 
conformitate cu regulamentul colegiului. 

- Au fost realizate în mod constant activități diferențiate, prin care s-a urmărit stimularea elevilor 
capabili de performanță (aceștia au obținut rezultate foarte bune la sfârșitul anului școlar, la 
examenele naționale și la competițiile școlare specifice disciplinei). 

- Managementul carierei şi al dezvoltării personale 

Nr. 
crt 

Numele şi prenumele Denumirea programului de formare Furnizorul programului de 
formare 

1. Chelariu Silvia-
Ofelia 

CRED – Curriculum relevant, educație 
deschisă pentru toți 

MEC 

2. Chelariu Silvia-
Ofelia 

Profesor în on-line Digital Nation 
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- Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea unităţii şcolare 
Membrii catedrei s-au implicat în proiectele educaționale derulate la nivelul colegiului, au organizat 

activități cu elevii, în scopul promovării imaginii școlii (olimpiade, concursuri, activități derulate în 
parteneriat etc.), au îndeplinit atribuții în comisiile în care au fost nominalizați prin decizie a directorului. 

 
 Rezultate la olimpiade şi concursuri şcolare 

Olimpiade /Concursuri Naţionale din calendarul MEN(cu finanțare MEN)/ concursuri naţionale (in 
colaborare cu terti, fara finantare MEN) /Concursuri regionale / interjudeţene/ Concursuri judetene 
 
Nr. 
crt 

Denumirea 
concursului 

Nume și prenume elev Cla
sa  

Premiul 
/M/MS 

Profesor  

1. Olimpiada 
”Lectura ca 

abilitate de viață” 
– liceu, etapa 

BOUROS NARCISA-
ALEXANDRA 

10 III Săcăluș Silvia-Oana 
 

STAICU GABRIELA 10 M Norocea Ana-Maria 
BADARAU DIANA 9 M Proca Marcu Livia -

3. Chelariu Silvia-
Ofelia 

Webinare WebDidactica Fundația Dan Voiculescu 
pentru Dezvoltarea 
României 

4. Chelariu Silvia-
Ofelia 

Beyond Bollying Education Departament of 
the Council of Europe 

5. Marcu-Proca Livia-
Silvia 

CRED – Curriculum relevant, educație 
deschisă pentru toți 

MEC 

6. Milea Sorina CRED – Curriculum relevant, educație 
deschisă pentru toți 

MEC 

7. Norocea Ana-Maria CRED – Curriculum relevant, educație 
deschisă pentru toți 

MEC 

8. Săcăluș Silvia Oana CRED – Curriculum relevant, educație 
deschisă pentru toți 

MEC 

9. Săcăluș Silvia Oana Seminar didactic internațional 
”Dezvoltarea competențelor sociale 
prin intermediul voluntariatului” 

 

10. Săcăluș Silvia Oana Simpozion Internațional ”Volunteering, 
the most important source of kindness” 

 

11. Săcăluș Silvia Oana Workshop ”O școală pentru toți”  

12. Săcăluș Silvia Oana Simpozion Național ”Inițiative 
didactice” 

IȘJ Vaslui 

13. Săcăluș Silvia Oana Seminar didactic internațional 
”Inovație și creativitate în activitatea 
didactică” 

 

14. Săcăluș Silvia Oana Masa rotundă ”Metode inovative de 
predare. Exemple de bune practici” 

Centrul de excelență 
Eurotrading 

15. Săcăluș Silvia Oana Simpozionul Național ”Rolul 
Activităților Extrașcolare în Educația 
Copiilor” 
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județeană Silvia 

ZAMFIR MIHAELA-ALICE 10 M Săcăluș Silvia-Oana 
DIAC ALEXANDRA 
ELENA 

9 M Proca Marcu Livia -
Silvia 

IANCU DIANA 10 M Chelariu Silvia-Ofelia  
NEGREA NANCY  9 M Proca Marcu Livia -

Silvia 
VRABIE CLAUDIU 9 M Proca Marcu Livia -

Silvia 
DAN ȘTEFANIA INGRID 9 M Milea Sorina  
STOICA ANDREIA  10 M Milea Sorina 
PENGHIȘ ANDREEA 
MIHAELA NICOLETA 

9 M Chelariu Silvia-Ofelia 

BLAGAN IRINA ELENA 9 M Proca Marcu Livia -
Silvia 

PEIU ANDREEA 9 M Proca Marcu Livia -
Silvia 

CHIVU VALENTINA 
DANIELA 

12 M Norocea Ana-Maria 
 

 ȘERBAN IULIA-MARIA 12 M Chelariu Silvia-Ofelia 
PRODAN MARIA 
CORNELIA 

11 M Norocea Ana-Maria 
 

2. Olimpiada de 
lingvistică 
”Solomon 
Marcus” 

etapa județeană 

 
Grozavu F. Maria Cristina  

6 II Dumitrașcu Gabriela 
Gianina 

 
 Iliescu M. Mihai-Alin  

 

6 M Dumitrașcu Gabriela 
Gianina 

Ștefănescu A. Victor-
Constantin  

 

6 M Dumitrașcu Gabriela 
Gianina 

Porumb C. Ștefan-Alexandru  
 

6 M Dumitrașcu Gabriela 
Gianina 

Cernei Ana-Maria  
 

5 M Norocea Ana-Maria 
Macovei Delia Teodora  

 

10 I – Calificată 
la etapa 
națională 

Săcăluș Silvia-Oana 

Anton Rareș  
 

9 M Proca Marcu Livia -
Silvia 

Rogozan Madalina  
 

12 M Proca Marcu Livia -
Silvia 

Prodan Paul Cristian 9 M Proca Marcu Livia -
Silvia 

Rotaru Iuliana  
 

8 I – Calificată 
la etapa 
națională 

Chelariu Silvia-Ofelia 

Damian Ioana  
 

8 II – 
Calificată la 
etapa 
națională 

Chelariu Silvia-Ofelia 
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- 54 de elevi au obținut rezultate foarte bune la etapa locală a Olimpiadei de limba și literatura 
română – gimnaziu și s-au calificat la etapa județeană 

- 30 de elevi au obținut rezultate foarte bune la etapa locală a Olimpiadei de limba și literatura 
română – liceu și s-au calificat la etapa județeană 
 Performanţe în inovarea didactică 

1. Chelariu Silvia-Ofelia: membru în Comisia Națională de Specialitate; membru al Consiliului 
Consultativ al disciplinei; formator CRED; membru al grupurilor pentru elaborarea unor documente 
ale colegiului (Codul de etică al CNAIC, proiect de perfecționare a cadrelor didactice); autor 
programe școlare CDȘ. 

2. Marcu-Proca Livia-Silvia: membru al Consiliului Consultativ al disciplinei; formator CRED, 
director CCD etc. 

3. Norocea Ana-Maria: autor al volumului de teorie literară ”Ficțiunea biografică și rescrierea”, 
Editura Tracus Arte, București; autor de programe școlare CDȘ. 

4. Săcăluș Silvia Oana: publicare articole de specialitate în revistele unor activități cu caracter 
metodico-științific. 

 
- Conduita profesionala 

Membrii catedrei au manifestat o atitudine morală și civică responsabilă, au promovat încrederea, 
cinstea și probitatea, au respectat și promovat deontologia profesională. 

► Concluzii  
Puncte tari Puncte slabe 
Predarea orientată spre dezvoltarea competențelor-
cheie 

Reprezentarea sumară a rezultatelor la nivelul 
comunității 

Oportunități Amenințări 
Interesul elevilor pentru dezvoltarea reală a 
competențelor propuse de programa școlară 

Învățământul on-line, care nu poate susține 
desfășurarea unor activități corecte din perspectiva 
programelor școlare 

► Propuneri de îmbunătăţire a activităţii pentru anul școlar 2020-2021. 
Conform viziunii strategice a echipei de management 
 
Catedra de LIMBA ENGLEZĂ și GERMANĂ 
► Componenţa catedrei 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Gradul 
didactic 

Forma de încadrare/ 
specializarea 

Funcția 

1. Antonescu Claudia  II titular engleza Responsabil de comisie 
2. Dobroiu Claudia  I titular engleza Profesor  
3. Vlasceanu Roxana II Detasat,engleza Profesor 
4. Necula Ramona Definitiv Detasat,  engleza Profesor 
5. Dicu Serban Alexandra Definitiv Detasat, engleza Profesor 
6. Grăjdeanu Ioana I Plata cu ora,  germana Profesor 
 
► Activităţi complexe cu valoare instructiv-educativă  

- Realizarea la termen a planificărilor si proiectărilor pe unitatea de invatare conform programelor 
şcolare si adaptarea acestora la particularităţile clasei si vârstei elevilor; 

- Aplicarea de teste iniţiale, evaluarea si interpretarea rezultatelor; 
- Utilizarea instrumentelor digitale in realizarea documentelor şcolare; 
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- Utilizarea metodelor moderne de predare si evaluare– proiecte, autoevaluarea, vizionari de filme, 
folosirea mijloacelor audio-video cu sarcini de lucru precizate 

- Rezultate obtinute în pregatirea elevilor în raport cu standardele curriculare, materializate în 
progresul elevilor la clasa, în rezultate ale elevilor la clasa, obtinute cu clasa si individual: nu am 
avut  elevi corigenti sau repetenti 

- Participarea, in calitate de profesor evaluator, la Olimpiada de limba engleza – faza locala. ( toti 
profesorii) 

- Participarea, in calitate de vicepresedinte in cadrul subcomisiei de evaluare la Olimpiada de limba 
engleza – faza judeteana( Antonescu , Dobroiu)  

- Participarea, in calitate de profesor asistent la simulările din cadrul Evaluării naţionale la clasa a 
VIII-a si a examenului de Bacalaureat. ( toti profesorii) 

- Participarea, in calitate de profesor evaluator, la examenul de bacalaureat. ( toti profesorii) 
- Participarea la activităţile metodice din cadrul Cercului Pedagogic si la seminarii de specialitate. 
- Adaptarea activitatilor instructiv-educative la mediul online prin utilizarea plarformelor Microsoft 

Teams si Zoom. 
- elaborarea de subiecte pentru faza locala a Olimpiadei de Limba engleza (clasa a XII-a) 
- elaborarea de opţionale la limba engleza pentru clasa a XI-a – Engleza pentru Cambridge si 

Traducere si retroversiune 
► Rezultate la olimpiade și concursuri 
- Shakespeare School Essay Competition-Concurs naţional (in colaborare cu terti, fără finanțare 

MEC)- 16 participanți 
- OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA FAZA JUDETEANA – MARTIE 2020 

Nr. crt. NUME SI PRENUME CLASA PREMIUL 
/MENTIUNE 

PROFESORUL 

1.  TUDORACHE ANDREI 7  II  

2.  CUDALB MARIA 7 II  

3.  MIHU RADU CRISTIAN 7 II  

4.  VULPE ALEXIA 7 III  

5.  MUNTEANU ANDREI 8 I ANTONESCU 

6.  BADICA RIANA 8 I NECULA 

7.  BOSNEA BRITNEY 8 I ANTONESCU 

8.  IORDACHESCU ANA  8 II ANTONESCU 

9.  BRACESSI ALESSANDRO 8 III NECULA 

10.  OBODARIU FLAVIA 8 MENTIUNE ANTONESCU 

11.  BOBOC DARIA 8 MENTIUNE NECULA 

12.  MUSTATEA CODRINA 9 I  

13.  DOGARU DENNIS 9 II  



 

 

 

21 

 

ROMANIA 
MINISTERUL EDUCATIEI ȘI CERCETĂRII 

COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA 
Strada Cuza-Voda nr. 47, Focsani 620034, Vrancea, Romania 

Tel. 0040.237.226.840 Fax: 0337100243, E-mail: collegecnaic@yahoo.com,Web:www.cnaic.ro 

14.  BANU DARIUS 9 II  

15.  BOBOC SARA 9 II  

16.  BUCUR BIANCA 9 MENTIUNE  

17.  MANOLACHE ELIZA 9 MENTIUNE  

18.  ROTARU SARA 10 II ANTONESCU 

19.  STANCU ALEX DANIEL 10 II  

20.  ANGHELUTA MIRUNA 10 II  

21.  SPANTULESCU ELENA 10 III ANTONESCU 

22.  NITULESCU ALIN 10 MENTIUNE  

23.  LOVIN IOANA 11 I ANTONESCU 

24.  ASAFTEI MIRUNA 11 II  

25.  CIUBOTARU CRISTIAN  11 III ANTONESCU 

26.  STICLARU MIHAI 11 III  

27.  MARCHITAN MARINA 11 MENTIUNE DOBROIU 

28.  CHIRILA FLORIN 12 II  

29.  BIZNA ALINA 12 III  

30.  BOBOC IOANA 12 III DICU 

 
► Performanţe în inovarea didactică 

- elaborarea de subiecte pentru faza locală şi judeţeană a Olimpiadei de Limba engleză (clasa a XII-a 
– faza locală şi clasa a XI-a – faza judeţeană); ( Dobroiu) 

- propuneri pentru modificarea Metodologiei din cadrul Olimpiadei de Limba engleză, materializate 
prin aplicarea de compunere tip recenzie (review) la clasa a XI-a în loc de articol; ( Dobroiu) 

- desfăşurarea de cursuri opţionale la limba engleză: Engleza distractivă – prof. Cucu Iulia-Alina 
(clasa a IX-a), Romane ecranizate - prof. Roxana Vlăsceanu (clasa a X-a), Engleză pentru 
Cambridge – prof. Claudia Dobroiu (clasa a XI-a), Engleza prin proiecte - prof. Claudia Dobroiu 
(clasa a XI-a), Engleza în examen – prof. Claudia Dobroiu (clasa a XII-a),  Engleza în afaceri - 
prof. Claudia Dobroiu (clasa a XII-a). 

► Parteneriate/ Proiecte/ Activităţi extracurriculare 
- participare la „Balul Bobocilor” împreuna cu elevii clasei a XII–a C  ( Dobroiu) 
- organizator Balul Gimnazistilor – decembrie 2019 ( Antonescu) 
- implicare in promovarea ofertei educaţionale a CNAIC ( Toti) 
- implicare in organizarea banchetului CNAIC 2020 ( nu a mai avut loc din cauza Covid 19). ( Dobroiu) 
- implicare in activitati de voluntariat 
- Ziua Europeană a Limbilor Străine – prezentare de materiale informative privind importanţa învăţării 
limbilor străine în societatea modernă. La activitate au participat membrii catedrei de limba engleză  
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- proiect extracurricular  "Valentine's Day" - februarie 2020 
- profesori evaluatori la Olimpiada de limba engleză, etapa locală - februarie 2020 
- membri în comisia de organizare a Olimpiadei de limba engleză, etapa pe şcoală - februarie 2020 
- profesori evaluatori la Olimpiada de limba engleză, etapa judeţeană - martie 2020 
- profesori asistenţi la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional - martie 2020 
- Shakespeare's School Essay Competition - martie 2020 
- participare Cerc Pedagogic de limba engleză; 
- profesori evaluatori la Competenţele lingvistice; 
- pregătirea elevilor pentru susţinerea examenelor Cambridge; 
- participare în cadrul proiectului judeţean Unirea Principatelor Române 24 Ianuarie 2020(prof. Vlăsceanu 
Roxana şi prof. Dobroiu) 
- coordonator – Tinerii între teorie și practică, Centrul de Tineret Focșani, Direcția Județeana pentru Sport 
și Tineret Vrancea/ Makita ( Vlasceanu) 
- coordonator proiect Asociația Dăruiește Viață ( Antonescu, Vlasceanu) 
- coordonator - organizare expozitie cu prilejul Zilelor Casei Corpului Didactic Simion Mehedinti Vrancea 
( Dicu) 
► Concluzii  
Puncte tari Puncte slabe 
- experienţa îndelungată în învăţământ; 
- membru în Consiliul Consultativ al disciplinei; ( Anotnescu) 
- implicarea în activităţi curriculare şi extra-curriculare; ( Toti) 
- elaborarea de programe opţionale alese de elevi în fiecare an; ( 
Antonescu, Dobroiu) 
- participarea la cel puţin o activitate de perfecţionare în 
specialitate în fiecare an; 
- utilizarea mijloacelor digitale în cadrul orelor de limba 
engleză; ( Toti) 
- utilizarea celor mai noi materiale de specialitate. 

- obţinerea mai multor rezultate la 
olimpiade şi concursuri în anul şcolar 
2018-2019 

Oportunități Amenințări 

- empatie, seriozitate, implicare, corectitudine, răbdare - timp limitat, buget insuficient, lipsa 
continuităţii la clasă 

 
► Propuneri de îmbunătăţire a activităţii pentru anul şcolar următor: 
- participare la cursuri de formare continuă; 
- pregatirea elevilor pentru concursuri / olimpiade şcolare / activităţi extracurriculare; 
- atenţie sporită acordată elevilor cu rezultate deosebite şi celor cu lacune; 
- management mai eficient al timpului; 
- implicarea mai multor elevi în concursurile şi olimpiadele de specialitate; 
- pregătirea mai temeinică a elevilor pentru a obţine rezultate bune şi foarte bune la concursurile de limba 
engleză; 
- o mai bună înregistrare şi monitorizare a rezultatelor; 
- o atenţie mai mare faţă de elevii cu rezultate deosebite. 
 
Catedra de LIMBA FRANCEZA 
► Componenţa catedrei 
Nr. 
Crt. 

Numele şi prenumele Gradul 
didactic 

Forma de încadrare Funcția 

1. Ţandără Ionuţ I Titular Responsabil de comisie 
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2. Vişinescu Elena I Titular  Profesor /director adjunct 
3. Coatu Constanţa I Pensionar – plata cu ora Profesor 
4. Porumb Manuela II Titular –CCC din 1.11.2019 Profesor 
5. Broina Anca II Detasat din 1.11.2019 Profesor 

 
Activitatea în anul școlar 2019-2020 s-a desfășurat conform celor 7 domenii de evaluare existente 

în fișa de evaluare, în funcție de criteriile și indicatorii de performanță stabiliți la nivelul unității de 
învățământ.  

 Proiectarea activității s-a realizat astfel:  
- s-a respectat programa școlară, normele de elaborare a documentelor de proiectare și s-au adaptat la 

particularitățile fiecărei clase. (au fost create documentele de proiectare adaptate la particularitățile 
clasei de elevi vizate de șeful catedrei și directorul CNAIC, s-au respectat termenele de realizare și 
predare a documentelor de planificare/proiectare la secretariatul școlii, s-au proiectat în echipă activități 
de predare-învățare la nivelul catedrei de limbi străine, s-au proiectat în echipă activități de evaluare la 
nivelul catedrei – teste inițiale, subiecte pentru olimpiada de limbi romanice, s-au comparat periodic 
conținuturile proiectate cu cele realizate și le-am replanificat pentru parcurgerea ritmică și integrală a 
materiei prevăzute de programa școlară; 

- am fost implicați în activitățile de proiectare a ofertei educaționale la nivelul unității (am proiectat  
activități curriculare din oferta educațională la nivelul unității, am proiectat activități extracurriculare 
din oferta educațională la nivelul unității; 

- am folosit Tehnologia Informației și Comunicațiilor – TIC în activitatea de proiectare (am redactat 
documentele de proiectare utilizând TIC și am folosit elementele TIC, mijloace media, de exemplu 
Enseigner avec TV5, alte site-uri educaţionale de pe platforma  lepointdufle.net; 

- am proiectat activități extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile și interesele 
educabililor, planul managerial al unității. 

 Realizarea activităților didactice s-a desfășurat astfel: 
- au fost utilizate strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învățării și au fost formate 

competențe specifice (am selectat procedee, tehnici și metode de învățare, am corelat cunoștințele 
teoretice cu domeniul de aplicabilitate practică a cunoștințelor, am implicat elevii în activități de 
investigare/ aplicare/ verificare/ cercetare – elevii au realizat portofoliul personal cu teme de 
investigație și cercetare extrase din programa școlară, am utilizat metode active în scopul asigurării 
caracterului aplicativ al învățării; 

- au fost utilizate eficient resursele materiale din unitatea de învățământ în vederea optimizării 
activităților didactice, inclusiv utilizarea TIC (am organizat activități de învățare specifice disciplinei 
limba franceză, am utilizat materiale și mijloace de învățământ specifice disciplinei limba franceză - cu 
ajutorul aparatelor multimedia -, am selectat manualele și auxiliarele și le-am utilizat în concordanță cu 
nivelul de pregătire a elevilor – alegerea manualului alternativ de limba 2 și a caietului de exerciții 
aferent -. 

- au fost realizate diseminarea, evaluarea și valorizarea activităților (am aplicat un mecanism de 
autoevaluare/evaluare de către elevi a eficienței metodelor aplicate, am diseminat activitățile realizate 
prin informări în comisia metodică și consiliul profesoral, am valorizat activitățile ca exemple de bună 
practică în comisia metodică și consiliul profesoral); 

- au fost organizate și au fost desfășurate activități extracurriculare, am participat la acțiuni de voluntariat 
(am realizat activități extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile și interesele 
educabililor, planul managerial al unității; am format deprinderi de studiu individual și în echipă în 
vederea formării competenței de ”a învăța să înveți” (am dezvoltat la elevi capacități de a culege și de a 
structura informațiile prin sarcinile de lucru formulate, am folosit în folosul elevilor metode de studiu 
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individual/în echipă/pe grupe specifice disciplinei limba franceză, am realizat activități de autoînvățare 
sau învățare condusă de elevi).  

- Computerul a fost utilizat în cadrul unor ore de curs atăt în sala de clasă, cât și în cadrul activităților on-
line desfășurate incepând cu luna martie  a semestrului al II-lea. 

 Evaluarea rezultatelor învățării: 
- a fost asigurată transparența criteriilor, a procedurilor de evaluare și a rezultatelor activităților de 

evaluare (am elaborat baremele pentru testele de evaluare aplicate elevilor, am prezentat / afișat în 
sălile de clasă baremele testelor de evaluare aplicate elevilor, am asigurat transparență prin 
comunicarea criteriilor și a procedurilor pentru evaluarea orală, am comunicat și am interpretat 
rezultatele); 

- au fost aplicate testele predictive, le-am interpretat și am comunicat rezultatele (am elaborat și am 
aplicat testele predictive, am interpretat și am comunicat rezultatele elevilor la testele predictive, am 
întocmit un raport privind interpretarea și comunicarea rezultatelor elevilor la testele predictive, am 
utilizat rezultatele evaluării inițiale în proiectarea didactică); 

- au fost utilizate diverse instrumente de evaluare, inclusiv cele din banca de instrumente de evaluare 
unică ( am utilizat cel puțin un instrument de evaluare tradițională, am utilizat cel puțin un instrument 
de evaluare complementară, am utilizat itemi din banca de instrumente de evaluare unică, am proiectat 
cel puțin 4 teste sumative pentru alcătuirea unei bănci de teste la nivelul disciplinei limba franceză); 

- au fost promovate autoevaluarea și interevaluarea; 
- au fost evaluate satisfacția beneficiarilor educaționali (au fost aplicate și interpretate fișele de feed-back 

în vederea evaluării satisfacției elevilor – pentru câte o clasă din fiecare nivel de studiu, fișele de feed-
back în vederea evaluării satisfacției părinților/tutorilor); 

- au fost elaborate portofoliul educațional ca element central al evaluării învățării (rezultatele elevilor la 
evaluarea curentă, la olimpiade și concursuri școlare). 

 Managementul clasei de elevi: 
- a fost stabilit un cadru adecvat – reguli de conduită, atitudini, ambient, pentru desfășurarea activităților 

în conformitate cu particularitățile clasei de elevi (am elaborat reguli de conduită specifice fiecărei 
clase, am manifestat atitudini constructive în activitatea la clasă, am creat și am menținut un ambient 
propice desfășurării activității educative); 

- am monitorizat comportamentul elevilor și gestionarea situațiilor conflictuale (am utilizat registrul 
clasei pentru monitorizarea comportamentului neadecvat al elevilor, am identificat și am gestionat 
situațiile conflictuale – cu sprijinul psihologului școlii, acolo unde a fost cazul); 

- am cunoscut, am consiliat și am tratat diferențiat elevii (ne-am familiarizat cu stilurile de învățare ale 
elevilor, am realizat cel puțin trei activități diferențiate la clasă, adaptate stilurilor de învățare ale 
elevilor, am realizat cel puțin trei activități diferențiate – sarcini de lucru din teme, fișe – pentru 
remediere sau pentru elevii capabili de performanță); 

- am motivat elevii prin valorizarea exemplelor de bună practică (am evidențiat și am premiat elevii care 
constituie exemple de bună practică – în urma rezultatelor de la concursurile școlare și olimpiada de 
limbi romanice). 

 Managementul carierei și al dezvoltării personale: 
- au fost valorificate competențele științifice, metodice dobândite prin participarea la programele de 

formare/perfecționare ( am realizat câte o activitate care să valorifice competențele științifice, metodice 
dobândite prin participarea la programele de formare/perfecționare, ne-am implicat în organizarea 
activităților  metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabil, pregătirea elevilor pentru Olimpiada de 
limbi romanice – secțiunea limba franceză – ediția 2020 (ianuarie-martie 2020); 

- au fost realizate portofoliul și dosarul personal; 
- toți membrii catedrei au dezvoltat capacitatea de comunicare și relaționare în interiorul și în afara 

unității cu elevii, personalul școlii, echipa managerială și în cadrul comunității (organizarea de  
activități cu elevii în scopul dezvoltării capacității de comunicare și relaționare a acestora; organizarea 



 

 

 

25 

 

ROMANIA 
MINISTERUL EDUCATIEI ȘI CERCETĂRII 

COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA 
Strada Cuza-Voda nr. 47, Focsani 620034, Vrancea, Romania 

Tel. 0040.237.226.840 Fax: 0337100243, E-mail: collegecnaic@yahoo.com,Web:www.cnaic.ro 

de activități diverse ocazionate de săptămâna ”Școala altfel”; am participat la cel puțin 90% din 
activitățile organizate în scopul dezvoltării capacității de comunicare și relaționare în interiorul și în 
afara unității cu elevii, personalul școlii, echipa managerială și în cadrul comunității, la diferite 
spectacole și reprezentații prilejuite de sărbătorile de iarnă (decembrie 2019), am participat la toate 
ședințele cu părinții la care am fost solicitați); 
- toți membrii catedrei au urmat cursuri și programe de formare: 

Nr. 
crt 

Numele şi 
prenumele 

Denumirea programului de formare Furnizorul programului de formare 

1.  Vișinescu Elena CRED – Curriculum relevant, 
educație deschisă pentru toți 

CCD Buzău  

2.  Vișinescu Elena Elaborare proceduri SCIM Vivid Education 
3.  Vișinescu Elena Tehnici și metode de predare online  Centrul de Seminarii online“Domnul 

Trandafir Teach-ital 

4.  Broina Anca Managementul clasei de elevi CCD Vrancea 
5.  Broina Anca Competențe sociale și civice CCD Vrancea 

6.  Broina Anca Managementul stresului în context 
educațional 

CCD Vrancea 

7.  Țandără Ionuț Webinarul „Împreună pentru 
comunităţi digitale dezvoltate – 
experienţa bibliotecilor piblice în 
proiectul „COLIBLITE” 

Zoom, aug.2020 

8.  Țandără Ionuț Atelier privind crearea de instrumente 
de evaluare on-line, utilizând 
platforma SOCRATIVE 

CCD Vrancea-Zoom, iulie 2020 

9.  Țandără Ionuț Participare la Seminarul 
START2TEACH 

ASF ROMÂNIA-Zoom, iulie 2020 

  
 Contribuția la dezvoltarea instituțională și promovarea unității școlare, cu următoarele criterii 

de performanță: 
- au fost promovată imaginea școlii în comunitate prin rezultatele elevilor la Olimpiada de Limba 

franceză: rezultate la etapa județeană: au participat 5 elevi și eleva Apostu Denisa, IX D, a obținut 
Mențiune, prof. coordonator Țandără Ionuț 

- activități  extracurriculare și extrașcolare în cadrul  Centrului Cultural Cuza- Teatru-Trupa YCAR 
LICEU si YCAR Gimnaziu, 23  elevi de la cls. V-XI, - Octombrie 2019, Concert cu ocazia Crăciunului 
Sala Balada, decembrie 2019-clasa a V-a A prof. coordonator Țandără Ionuț 

- Toți membrii catedrei s-au implicat în organizarea la nivelul colegiului a Zilei Europene a Limbilor și 
au participat la activități de prevenire și combatere a violenței și a comportamentelor nesănătoase în 
mediul școlar. 

- au fost respectate normele, procedurile de sănătate și securitate a muncii și de PSI și  ISU  pentru toate 
tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ; 

- a existat implicare activă în crearea unei culturi a calității la nivelul organizației. 
- Obținere de calificări recunoscute internațional- 1 elev cu examen DELF, B1-prof. coordonator Elena 

Vișinescu 
 Conduita profesională 
- am manifestat atitudine morală și civică prin limbaj, ținută, respect și comportament. 
- am respectat și am promovat deontologia profesională.  
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Catedra Metodică - MATEMATICA 
 
► Componenţa catedrei 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Gradul 
didactic 

Forma de încadrare/specializarea Funcția 

1. Oancia Silvia I Titular/Matematica Responsabil de catedră 
2. Sîrghie Daniela I Titular/Matematica Director CNAIC 
3. Neagu Aurelia I Titular/Matematica Director CCD 
4. Oprea Tiberiu I Titular/Matematica Profesor  
5. Uleanu Ioan Marius Cătalin I Titular/Matematica Profesor  
6. Leon Jenica I Titular/Matematica Profesor  
7. Teodor Mihai I Detașat/Matematica, titular 

informatică 
Profesor  

8. Bucur Mioara I Detașat/Matematica Profesor  
9. Istrate Dorina I Detașat/Matematica Profesor  
 
► Activităţi complexe cu valoare instructiv-educativă  

1. Proiectarea activității: 
 În ceea ce priveşte managementul organizaţional a fost asigurată buna funcţionare a comisiei  prin: 

proiectarea şi monitorizarea eficientă a activităţii comisiei, semestrul I si semestrul al II-lea. 
Componenta organizationala  cuprinde: 

 Structura anului şcolar 2019/2020; 
 Tabel nominal cuprinzând resursele umane ale catedrei de matematică 
 Tabel cuprinzând încadrarea membrilor catedrei, in anul scolar 2019/2020 

La nivelul comisiei am întocmit, programele manageriale pentru semestrele I si II, planul de măsuri 
pentru asigurarea/optimizarea rezultatelor la examenele naționale(VI, VIII, BAC) şi alte documente 
necesare portofoliului comisiei.           

În vederea proiectării activităţii didactice proprii, la începutul anului şcolar 2019-2020, în urma 
studierii aprofundate a curriculum-ului şcolar, toţi membrii comisiei şi-au proiectat activitatea desfăşurată 
în conformitate cu programele şcolară în vigoare, căutând să coreleze competențele specifice,conţinuturile 
și activitățile de învăţare cu prevederile programelor școlare  şi ale programelor pentru examenele naționale 
şi numărul de ore aferent.  Membrii comisiei au fundamentat proiectarea didactică pe achiziţiile anterioare 
ale elevilor, pornind  de la testarea predictivă (initiala) a acestora, utilizând strategia de dezvoltare-
proiectare curriculară din unitatea şcolară, identificând pentru fiecare unitate de învăţare achiziţiile 
anterioare necesare (cunoştinţe, deprinderi, atitudini) asigurând corelări între obiectivele şi conţinuturile 
predate şi obiectivele şi conţinuturile corespunzătoare celorlalte discipline din aceeaşi arie curriculară  
(fizică şi biologie). 

 De fiecare dată au fost precizate obiectivele de evaluare urmărite  şi pentru a avea o imagine 
corectă a situaţiei fiecărui elev la momentul respectiv, rezultatele testelor au fost interpretate, stabilindu-se 
nivelul iniţial de plecare, fundamentul noilor achiziţii, nevoile de învăţare sau reînvăţare, stabilindu-se 
măsuri de remediere în acest sens.  

  Au respectat reglementările legale în vigoare privind conţinutul şi forma documentelor de 
proiectare prin utilizarea planurilor de învăţământ şi a programelor aprobate de Ministerul Educatiei 
Nationale, precum şi prin realizarea planificării calendaristice şi a proiectării unităţilor de învăţare conform 
legislaţiei în vigoare, dupa cum urmează: 

- Planuri cadru de invatamant  clasele a V- VII, O.M. 3590 din 05.04.2016 
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- Planuri cadru de invatamant  clasa a VIII-a, aprobate prin OMEC nr 3638 din 11.04.2001 Planuri 
cadru de invatamant  clasele IX-XII, aprobate prin OMEC nr.3410 din 16.III.2009, anexa 1 și anexa 
2  

- OMEC nr. 5959  / 22.12.2006, anexa 2 
- Programele şcolare de matematică pentru clasele V-VIII , OMEN nr. 3393/ 28.02.2017,  anexa 2 
- Programă  şcolară matematică, clasa a VIII-a, OMEC nr. 5097/09.09.2009 
- Programă  şcolară matematică, clasele a IX-a, OMECI nr. 5099/09.09.2009, anexa nr. 2   
- Programă  şcolară matematică, clasele a X-a, OMEC nr. 4598/31.08.2004, anexa nr. 2    
- Programă  şcolară matematică M1,M2,M5 clasele a XI-a, OMEC nr. 3252/ 13.02.2006, anexa 2 
- Programă  şcolară matematică M1 și M2, clasele a XII-a, 

 
2. Realizarea activităţilor didactice 

 Activități la clasă, strategii didactice utilizate 
Membrii catedrei au fost parte activă și au colaborat în: 

- elaborarea testelor pentru corigente, pentru diferențe și pentru, transferul elevilor 
- elaborarea planificărilor calendaristice conform  programelor în vigoare (OMECI 5099.09.09.2009) 
- propunerea unor teme suplimentare pentru recuperarea rămânerilor în urmă ca măsuri întreprinse în 

urma analizei rezultatelor evaluării inițiale  
- utilizarea în special la gimnaziu a celor două truse de geometrie, a seturilor de corpuri geometrice și 

a softului Geometria plana-clasa a VII-a, Geometria în spațiu-clasa a VIII-a 
- dotarea bibliotecii cu un abonament la gazeta matematică seria B pentru anul 2019 
- susținerea unui program de pregătire a elevilor pentru olimpiada de matematică și a concursurilor 

de matematică  
- utilizarea platformelor educaționale în perioada suspendării cursurilor 
- utilizarea strategiilor didactice carea asigură caracterul aplicativ al învăţării 
- utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în vederea optimizării 

activităţilor didactice, inclusiv utilizarea TIC 
- diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor 
- formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării / dezvoltării 

competenţei de ,,a învăţa să înveţi" 
- formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării / dezvoltării 

competenţei de ,,a învăţa să înveţi" 
- asigurarea transparenţei criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor activităţilor de 

evaluare 
- aplicarea testelor predictive, interpretarea şi comunicarea rezultatelor 

 
 Parteneriate/ Proiecte/ Activităţi extracurriculare 

SÎRGHIE  DANIELA 
- Parteneriatele si acordurile de colaborare la nivelul scolii 
- Coordonare Proiect de parteneriat educational MaThink, în colaborare cu prof. Istrate Dorina 
- Colaborarea cu ISJ Vrancea pentru elaborarea subiectelor pentru etapa locală a ONM –clasa a XI-a 

și elaborare subiecte pentru etapa zonală a Concursului de matematică și informatică pentru elevii 
din mediul rural-proiect al ISJ, inițiat în 2005 de prof. Sîrghie Daniela 

OPREA  TIBERIU 
- a înființat și coordonat AICitizens, echipa de robotica pentru liceu a colegiului. A obținut un grant 

în valoare de 21000 lei din partea „Națiune prin educație” și a atras sponsorizări pentru 
achiziționarea de piese în valoare de 8000 lei. 

- a participat cu echipa la 3 turnee demonstrative, la fiecare dintre ele echipa a obținut un premiu 
OANCIA  SILVIA 
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- Parteneriat ”ASOCIATIA VOLUNTERIAT PENTRU VIATĂ” – educație non formală       
săptămânală cu elevii colegiului avănd ca scop combaterea bullyingului. 

- Excursie Paltin- proiect voluntariat împreună cu prof. Dumitrache Mitrița ( clasele VI-A, VII-B). 
- Proiect educațional ,, Transilvania și comorile ei”. (Excursie Sinaia- Brasov- Rîșnov: 12-13. 

10.2019). 
BUCUR  MIOARA 

- Balul Gimnazistilor Românași de Cuza(1 decembrie 2019) 
- coordonator al proiectului educational judetean realizat in cadrul SNAC „ Aprinde lumina in 

sufletele semenilor”,in parteneriat cu CJRAE Vrancea, Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva 
„Elena Doamna” Focsani 

 
3. Evaluarea rezultatelor învăţării –strategii, metode, instrumente etc 

- utilizarea diverselor instrumente de evaluare, inclusiv a celor din banca de instrumente de evaluare 
unică 

- promovarea autoevaluării  şi interevaluării 
- evaluarea satisfacţiei beneficiarilor educaţionali 
- coordonarea elaborării portofoliului educaţional ca element central al evaluării învăţării 

 
 Rezultate la examenele naţionale 

 
Evaluarea Naţională VIII – disciplina matematică 

Nr. elevi 
înscrişi 

5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 
Nr 
promovati 

Media 
şcolii 

57 0 4 4 18 24 7 57 8,95 

Examenul de Bacalaureat– disciplina matematică 

Nr. 
absolve
nţi/speci
alizare 

Nr. 
înscrişi 

Nr. De 
elevi 
promovaţi 

<5 
 5 – 
5,99 

6 – 
6,99 

7 – 
7,99 

8-
8,99 

9-
9,99 

10 
Promo-
vabilitate     
% 

Media 
şcolii 

64/ M.I. 64 64 0 1 1 5 17 24 16 100% 9,09 

56/S.N. 56 56 0 2 3 11 11 19 10 100% 8,58 

 

4. Managementul clasei de elevi 

S-au realizat: 
 Stabilirea unui cadru adecvat - reguli de conduită, atitudini, ambient - pentru desfăşurarea 

activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi 
 Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale 
 Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor 
 Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică 

 
 

5. Managementul carierei şi al dezvoltării personale 
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6. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea unităţii şcolare 
 

 Rezultate la olimpiade şi concursuri şcolare 

Nr. 
crt 

Denumirea concursului Nume și 
prenume elev 

Clasa  Premiul / 
mențiune 

Profesor  

1.  ONM etapa locală   22 calificati le 
etapa județeană 

 

2.  Concursul interjudețean de 
matematică C. Tănăsescu 
etapa I 

Radu Daria 
 

XI - A Premiul II Oprea Tiberiu 

3.  Concursul interjudețean de 
matematică C. Tănăsescu 
etapa I Bejenaru Ianis 

IX-C Premiul III Oprea Tiberiu 

4.  Concursul interjudețean de 
matematică C. Tănăsescu 
etapa I Anton Rareș 

IX-B Premiul III Oprea Tiberiu 

5.  Concursul interjudețean de 
matematică C. Tănăsescu 
etapa I Nicolae Ionuț 

IX-B Mențiune Oprea Tiberiu 

6.  Concursul interjudețean de 
matematică C. Tănăsescu 
etapa I 

Ciocîrlan Ayan 8A Premiul III Sirghie Daniela 

7.  Concursul interjudețean de Costan Miruna V - B Premiul III Istrate Dorina 

Nr. 
crt 

Numele şi prenumele Denumirea programului de formare Furnizorul programului de 
formare 

1.  Sirghie Daniela Scoala de vară SSMR 
2.  Sirghie Daniela Profesor online Digital Nation 
3.  Sirghie Daniela Atelier de lucru. Platforma Socrative-

instrument pentru evaluarea online a 
elevilor 

CCD Vrancea 

4.  Oancia Silvia Atelier de lucru. Platforma Socrative-
instrument pentru evaluarea online a 
elevilor 

C.C.D. Focșani 

5.  Oancia Silvia Seminar ,,Tehnici și metode de predare 
on line” 

Centrul de seminarii on line 
,,Domnul Trandafir” 

6.  Bucur  Mioara Conferinţa internaţională « Educaţie 
Online » 

Direcţia Generală Educaţie, 
Tineret şi Sport, Republica 
Moldova 

7.  Bucur  Mioara Curs « Tehnici de informare și 
comunicare(TIC) » 

 

8.  Bucur  Mioara Webinar  « Platforma de învaţare la 
distanţă.Google Classroom şi ZOOM » 

 

9.  Bucur  Mioara Webinar  « Foloseste manualele 3D şi 
instrumentele interactive pentru a 
sustine lecţii la distanţă » 
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matematică C. Tănăsescu 
etapa I 

8.  Concursul interjudețean de 
matematică C. Tănăsescu 
etapa a II-a 

Radu Daria  XI A Argint Oprea Tiberiu 

9.  Concursul interjudețean de 
matematică C. Tănăsescu 
etapa a II-a 

Bejenaru Ianis IX C Argint Oprea Tiberiu 

10.  Concursul interjudețean de 
matematică C. Tănăsescu 
etapa a II-a 

Anton Rareș IX B Bronz  Oprea Tiberiu 

11.  Concursul interjudețean de 
matematică „CRISTIAN 
C. CALUDE” GALAȚI 

Bejenaru Ianis IX C Mențiune Oprea Tiberiu 

12.  Concursul interjudețean de 
matematică „CRISTIAN 
C. CALUDE” GALAȚI 

Anton Rareș IX B Premiul III  Oprea Tiberiu 

13.  Concursul național de 
matematică,,TEHNICI 
MATEMATICE”, etapa 
județeană Rotaru Mihai 

XII - D Premiul II Oancia  Silvia 

14.  Concursul național de 
matematică,,TEHNICI 
MATEMATICE”, etapa 
județeană Baclov  Andra  

XII - D Premiul III Oancia  Silvia 

15.  Concursul național de 
matematică,,TEHNICI 
MATEMATICE”, etapa 
județeană 

Pancă 
Sebastian 

XII - D Mențiune  Oancia  Silvia 

16.  Concursul național de 
matematică,,TEHNICI 
MATEMATICE”, etapa 
județeană 

Halip 
Alexandra 

XII - D Mențiune Oancia  Silvia 

17.  Concursul național de 
matematică,,TEHNICI 
MATEMATICE”, etapa 
județeană Petrea Călin 

XII - D Mențiune Oancia  Silvia 

18.  Concursul național de 
matematică,,TEHNICI 
MATEMATICE”, etapa 
județeană Dediu Alin 

XII - D Mențiune Oancia  Silvia 

19.  Concursul național de 
matematică,,TEHNICI 
MATEMATICE”, etapa 
județeană 

Robu Ana 
Maria 

XII - D Mențiune Oancia  Silvia 

20.  Concursul național de 
matematică,,TEHNICI 
MATEMATICE”, etapa 

Stoica  Andreea XI - D Mențiune Oancia  Silvia 
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județeană 
21.  Concursul național de 

matematică,,TEHNICI 
MATEMATICE”, etapa 
județeană 

Iancu Diana  X-C Mentiune  Leon Jenica 

22.  Concursul național de 
matematică,,TEHNICI 
MATEMATICE”, etapa 
județeană 

Vlaicu Carmen X-C Mentiune  Leon Jenica 

23.  Concursul național de 
matematică,,TEHNICI 
MATEMATICE”, etapa 
județeană 

Toia Eliza X-C Mentiune  Leon Jenica 

24.  Concursul național de 
matematică,,TEHNICI 
MATEMATICE”, etapa 
județeană 

Marin Bianca IX D Mentiune  Leon Jenica 

 
 Performanţe în inovarea didactică 

Sirghie Daniela 
-  membru în comisia națională de elaborare a subiectelor pentru EN VIII- 
- membru in consiliul consultativ al directorilor 
- vicepreședinte în consiliul consultativ al profesorilor de matematică 
- metodist al ISJ VN 
- aprobare proceduri, regulamente CNAIC 

 
7. Conduita profesionala 

- Respectarea normelor prevăzute de ROFUIP, R.I. , ROF CNAIC 
- Participarea la toate şedinţele Consiliului profesoral, cu excepţia situaţiilor justificate 
- Respectarea codului de etică al CNAIC și a  normelor deontologice 

 
► Concluzii 

Analiza activităţii desfăşurate de responsabilul comisiei: 
La începutul anului scolar am repartizat responsabilităţile fiecărui membru al comisiei, organizând 

activitatea semestrial şi anual. În activitatea desfăşurată pe cele doua semestre, am identificat următoarele:  
Puncte tari:   

- cadrele didactice sunt bine pregătite din punct de vedere ştiinţific, cu experienţă profesională, 
inclusiv managerială;  

- note de 10 obținute la examenele de evaluare națională și bacalaureat 2019 
- cadrele didactice sunt calificate si au gradul didactic I; 
- implicarea cadrelor  didactice în elaborarea programelor de optional, a documentelor comisiei 

metodice, alegerea in urma unei analize de nevoi a manualelor şi mijloacelor de învăţământ 
omologate de MEC;  

- grad înalt de adaptabilitate şi flexibilitate a ofertei educationale ; 
- existenţa sălilor specializate dotate cu mijloace didactice specific 
- activități de predare învățare și evaluare on line pe perioada suspendării cursurilor pe diverse 

platforme Adservio, Zoom, Teams, Classroom etc. 
Puncte slabe: Organizare defectuoasă provocată de numeroasele activități cerute 
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- circulaţia deficitară a informaţiei şi blocaje în comunicarea oficială 
Oportunități - Cursuri de perfecționare online 
Amenințări - Evaluarea elevilor online 
 
Comisia Metodica – CHIMIE - BIOLOGIE 

Responsabil de catedră: Maiereanu Alina Gigliola 

► Componenţa catedrei/comisiei 
 
Nr. crt. Numele şi prenumele Gradul didactic Forma de încadrare/specializarea 

1.  Badiu Niculina I Titular/biologie 
2.  Huţanu Mariana I Titular/biologie 
3.  Maiereanu Alina Gigliola I Titular/chimie 

4.  Pleş Maria I Titular/chimie 
5.  Turbatu Aneta I Suplinitor/chimie 

 
► Activităţi complexe cu valoare instructiv-educativă  
  Procesele de învățare au fost planificate, proiectate, realizate şi evaluate  în mod eficient. Au fost 
proiectate în echipa testele predictive și au fost selectate manualele utilizate conform indicaţiilor MEN. 
  S-au înregistrat rezultate deosebite obţinute în pregătirea elevilor în atingerea competenţelor 
specifice impuse de curriculumul şcolar,   materializate în progresul elevilor la clasă, în rezultate ale 
elevilor la clasă, promovabilitatea acestora fiind de 100%. Orele de curs s-au desfășurat cu precădere în 
laboratoarele școlare fiind respectate permanent normele de sanătate şi securitate în muncă, PSI şi ISU. 
  S-au aplicat proiecte de predare a chimiei prin utilizarea manualelor digitale, a platformelor 
electronice de învăţare şi a softurilor educaţionale specifice. 

Au fost dezvoltate capacităţile elevilor de a culege şi structura informaţii, de învăţare, autoevaluare 
și interevaluare. Rezultatele obţinute de elevi la evaluările curente au fost centralizate în cataloagele școlare 
și în catalogul electronic de pe platforma Adservio. Rezultatele obţinute la olimpiade şi concursuri au fost 
centralizate în dosarul comisiei metodice. 

Membrii comisiei au proiectat și adaptat activități-suport și instrumente de evaluare pentru învățarea  
în mediul on-line. S-au utilizat resurse educaționale deschise, aplicații online, s-au susținut sesiuni de 
învățare pe platforme educaționale ca Adservio, Zoom, Meet . 

A fost utilizată platforma Adservio atât pentru comunicarea cu elevii, părinții elevilor, cadrele 
didactice și direcțiunea colegiului cât și pentru comunicarea notelor și asigurarea transparenței rezultatelor 
evaluărilor. 

Au fost iniţiate şi aplicate metode, procedee şi tehnici de predare inovatoare care au avut ca 
elemente centrale: proiectul ştiinţific si metoda lucrului pe echipe. 

S-au pregătit loturilor olimpice de elevi pentru  concursurile şcolare, iar profesorii comisiei au 
organizat concursul interdisciplinar Quark la care au participat profesori și elevi din școlile gimnaziale din 
Focșani. 
 
► Rezultate la examenele naţionale 

Examenul de Bacalaureat – Chimie 
An Nr. de elevi elevi elevi Note Note  Note  Note  Note  Note Promovab
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şcolar absolvenţi înscrişi promov sub 5 5– 6,99 7-7,99 8– 8,99 9-9,99 de 10 ilitate   

2018-
2019 191 22 22 - 1 2 4 14 1 100% 

2019-
2020 177 21 21 - 1 - 4 16 - 100% 

Examenul de Bacalaureat - Biologie 
 
An 
şcolar 

Nr. de elevi 
absolvenţi 

elevi 
înscrişi 

elevi 
promov 

Note 
sub 5 

Note  
5– 6,99 

Note  
7-7,99 

Note  
8– 8,99 

Note  
9-9,99 

Note 
de 10 

Promovab
ilitate   

2018-
2019 191 

40 40 0 2 6 11 19 2 100% 

2019-
2020 177 46 46 - 2 2 6 21 15 100% 

 Profesorii comisiei au desfăşurat ore de pregătire suplimentară on-line cu elevi ai claselor a  XII-a 
care au susţinut chimia la examenul de bacalaureat, procentul de promovabilitate fiind 100% . 
 
►Rezultate la olimpiade şi concursuri şcolare 

Au fost pregătite loturile de elevi pentru fazele judeţene/interjudeţene/naţionale a olimpiadelor şi 
concursurilor şcolare .  
 A fost organizată faza pe școală a olimpiadei de chimie (34 de elevi) și a olimpiadei de biologie. 
Profesorii catedrei au elaborat subiecte și au corectat lucrările scrise de elevi. Elevii care au participat la 
concursurile naţionale au obținut rezultate bune și foarte bune. 

► Rezultate la olimpiade şi concursuri şcolare 
1.Olimpiada de chimie 
 Nr. 

participanţi 
Nr. 
calificaţi 

Premiul I Premiul 
al II-lea 

Premiul 
al III-lea 

Menţiuni  Premii 
speciale 

Faza judeteană 19 19 4 1 2 1 - 
Faza naţională 5 5 - - - - 3 
 
Rezultate nominale la faza judeţeană 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele elevului 
participant 

Clasa Premiul 
obţinut 

Elevi calificați 
la faza națională 

Profesor 
îndrumător 

1 Damian Ioana a VIII-a A Premiul I Calificat  Pleș Maria 
2 Bejenaru Ianis Mihail  a IX-a C Premiul I Calificat  Maiereanu Alina 
3 Constantin Andreea a X-a D Premiul II Calificat  Maiereanu Alina 
4 Topoliceanu Irina Maria a X-a D Premiul III  Maiereanu Alina 

5 Anghelache Vlad a X-a D Mențiune  Maiereanu Alina 
6 Apreutesei Răzvan Adrian a XI-a D Premiul I Calificat  Maiereanu Alina 
7 Frunză Mihaela Margareta a XI-a D Premiul III  Maiereanu Alina 
8 Stanciu Ioan Claudiu a XII-a C Premiul I Calificat  Maiereanu Alina 
Olimpiada de Biologie 
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Etapa Nr. 

participanţi 
Nr. 
calificaţi 

Premiul 
I 

Premiul 
al II-lea 

Premiul 
al III-lea 

Menţiuni  Premii 
speciale 

Faza judeteană 38  2 0 2 7 0 
 
Rezultate nominale la faza judeţeană 
 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele elevului 
participant 

Clasa Premiul 
obţinut 

Elevi calificați la 
faza națională 

Profesor 
îndrumător 

1. Oltenescu Anelia a IX-a C Mențiune  Huțanu Mariana 
2. Sava Ianis a IX-a C Mențiune  Huțanu Mariana 
3. Porumb Tudor Adrian a X-a D Mențiune  Huțanu Mariana 
4. Ciubotaru Daria a IX-a C Premiul III  Huțanu Mariana 
5. Frunza Mihaela Margareta  a XI-a D Premiul I Calificat Huțanu Mariana 
6. Preda Ana-Maria a XI-a D Premiul III Calificat Huțanu Mariana 
7. Manole Cristina Teodora a X-a D Mențiune Calificat Huțanu Mariana 
8. Ifrim Bianca a X-a D Mențiune  Huțanu Mariana 
9. Tăbăcaru Robert Gabriel a XII-a D Premiul I Calificat Badiu Niculina 
10. Olteanu Elena a XI-a C Mențiune  Badiu Niculina 
 
Olimpiada interdisciplinară „Ştiinţele Pămăntului” (fizică, chimie, biologie, geografie) 
 Nr. 

participanţi 
Nr. 
calificaţi 

Premiul I Premiul 
al II-lea 

Premiul al 
III-lea 

Menţiuni  Premii 
speciale 

Faza judeteană 2 - 1 - - - - 
 
Rezultate la faza județeană :  
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele elevului 
calificat la faza națională 

Clasa Premiul 
obţinut 

Elevi calificați la 
faza națională 

Profesori 
îndrumători 

1 Apreutesei Răzvan a XI-a D I Calificat Maiereanu Alina 
Huțanu Mariana 
Poll Emilia 
Lupu Alis 

 
► Formare şi dezvoltare profesională  
 

D-na A. Maiereanu a participat la atelierul privind crearea de instrumente de evaluare online, 
utilizând  platforma  SOCRATIVE, organizat de CCD Vrancea în data de 30 iulie 2020. 

Profesorii comisiei au participat la webinarii și au urmărit tutoriale on-line pentru utilizarea unor 
aplicații ca Zoom, GSuite, Microsoft Teams. 
 
► Performanţe în inovarea didactică (de exemplu autor/coautor /coordonator de manuale, auxiliare, membru 
in comisia națională de specialitate, elaborare de programe, proceduri, regulamente etc.) 

D-na A. Maiereanu este autor al  auxiliarelor didactice aprobate prin OMEC nr. 5318/21.11.2019: 

 ”Chimie - culegere de exerciții și probleme pentru clasa a IX-a ” ediția a doua, cu 
ISBN:978-606-590-792-8, publicat la Editura Booklet, 2019. 
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 ”Chimie - culegere de exerciții și probleme pentru clasa a X-a ” , cu ISBN:978-606-590-
782-9, publicat la Editura Booklet, 2019. 

D-na N. Badiu este autor al auxiliarului 

 Biologie, anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană: teste pentru bacalaureat,  
editura Booklet, 2019 avizat MEN prin Ordinul 3022/ 08.01. 2018.  

 Manual de biologie pentru clasa a VIII-a, ed. Booklet 2020 

D-nele A. Maiereanu și N. Badiu sunt coautori ai unor proiecte de manual pentru clasa a VIII-a, la 
disciplinele chimie și biologie, la solicitarea Editurii Booklet. 

D-na A. Maiereanu a realizat fișe de lucru pentru clasele aVII-a și a VIII-a publicate pe site-ul ISJ 
Vrancea (https://isjvrancea.ro/chimie-gimnaziu/). 

D-nele A. Maiereanu și M. Huțanu au elaborat programe CDȘ pentru anul școlar 2020-2021. 
 

► Parteneriate/ Proiecte/ Activităţi extracurriculare 
Proiectul de parteneriat educațional ,,Quark” cu școlile gimnaziale din Focșani, înregistrat cu nr. 

6609/13.12.2018, a fost coordonat de prof. A. Maiereanu și E. Poll. Din echipa de proiect au făcut parte toți 
profesorii comisiei.  Proiectul a vizat  valorizarea şi evidenţierea competențelor elevilor de gimnaziu, la 
disciplinele chimie, fizică și biologie. 

D-na N. Badiu a realizat un parteneriat cu Crucea Roșie in cadrul acțiunilor SNAC și a coordonat 
proiectul ”Bătrânețea și sărăcia nu sunt boli”, în cadrul căruia a organizat și realizat primele două activități. 

D-na N. Badiu a fost membru al Comisiei de organizare și evaluare pentru etapa județeană a 
Olimpiadei de biologie,membru în Comisia de organizare și de administrare a Evaluării Naționale și 
membru în Comisia de evaluare la examenul de bacalaureat . 

D-na A. Maiereanu a participat alături de elevii clasei a XI-a D la  mai multe activități desfășurate 
la nivelul clasei sau la nivelul colegiului: activități săptămânale la orele de dirigenție cu voluntarii din 
proiectul „Earth Recall” - 2019-1-RO01-ESC11-061641, realizat de Asociația ”Voluntariat pentru viață” 
Mărășești în perioada 1/11/2019 - 1/03/2020 ; proiectul de și pentru tineret ”Educație pentru siguranța și 
sănătatea tinerilor” organizat de Centrul de Tineret Focșani din cadrul DJST Vrancea  în parteneriat cu 
Direcția Generală Anticorupție Vrancea în perioada 15.05 - 15.11. 2019; concurs  „Quark„– 23.01.2020. 

D-na M. Pleș a participat alături de elevii clasei a IX-a D  la activitățile organizate cu ocazia Balului 
bobocilor. 

Profesorii comisiei au participat la organizarea şi desfăşurarea unor activităţi pentru promovarea 
ofertei şcolare: 

- Organizarea concursului de științe pentru elevii școlilor gimnaziale din Focșani în cadrul proiectului 
de parteneriat educațional ”Quark” – 23.01.2020. 

  Profesorii comisiei au desfășurat și alte activități în cadrul colegiului: 
- D-na A. Maiereanu a făcut parte din comisia paritară și în comisia de organizare a concursurilor și 
olimpiadelor școlare. 

        Activități desfășurate la nivel județean: 
- Doamnele M. Pleș, A.Maiereanu, N. Badiu și M. Huțanu sunt membri ai consiliului consultativ la 
nivelul ISJ Vrancea la disciplinele chimie și, respectiv, biologie. 

-  D-na A. Maiereanu este responsabilul cercului pedagogic al profesorilor de liceu la disciplina chimie.  
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- D-nele M. Pleș și A. Maiereanu au fost profesori evaluatori/membri ai comisiei de organizare şi evaluare 
a olimpiadei de chimie, la nivel judeţean.  
► Concluzii  
 
Puncte tari Puncte slabe 

 Interesul pentru calitatea actului educativ manifestat de către 
majoritatea elevilor de la clasele de ştiinţe ale naturii şi de 
profesorii de chimie şi biologie;   

 Colaborarea eficientă a membrilor comisiei; 

 Desfăşurarea activităţilor experimentale în laboratoarele de 
chimie şi biologie; 

 Dotarea bună a laboratoarelor de chimie şi biologie; 

 Profesori şi elevi cu un potenţial deosebit, care se implică in 
concursurile şcolare şi activităţile extracurriculare; 

 Existenţa unui număr mare de elevi antrenaţi în concursurile 
şi olimpiadele naţionale. 

 Popularizarea științelor și a activităților științifice realizate la 
CNAIC. 

 Eficientizarea timpului alocat 
activităților școlare 

 Absența unor mijloace utile pentru 
învățarea online cum ar fi tabletele 
grafice. 

 Degradarea laboratoarelor de chimie 
şi biologie: table magnetice, jaluzele 
deteriorate. 

 
► Propuneri de îmbunătăţire a activităţii pentru anul școlar 2020-2021. 

- Achiziția unor table magnetice pentru laboratorul de chimie; 
- Achiziția unor tablete grafice pentru profesorii catedrei; 
- Achiziția unui vizualizator tip Document camera pentru vizualizarea experimentelor realizate la catedră de 

către profesor și pentru îmbunătățirea interacțiunii cu elevii folosind resursele clasice, precum manualele 
școlare, atlase, cărți, fișe de lucru. 

- Proiectarea în echipă a activităţilor de predare – învăţare – evaluare împreună cu membrii comisiei. 
 
Catedra Metodică – FIZICĂ 
 
Responsabil de catedră: prof. Emilia Poll 
► Componenţa catedrei 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Gradul didactic Forma de încadrare/specializarea 

1. Poll Emilia Doctor în fizică,I Titular/fizică 
2. Trestioreanu  Livia I Titular/fizică 
3. Gogancea Tudor I Titular/fizică 
4. Pintilie Nicolae I Pensionar 
5. Popescu Ioana I Pensionar 

 
► Activităţi complexe cu valoare instructiv-educativă  

1. Proiectarea activităţii 
 În anul şcolar 2019-2020 catedra de fizică şi-a propus următoarele obiective de referinţă:    
- dezvoltarea interesului faţă de disciplina fizică;         
- dezvoltarea interesului faţă de ştiinţă şi tehnologie        
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- stimularea gândirii autonome , reflexive şi critice ;        
- cunoaşterea şi înţelegerea fenomenelor fizice, a terminologiei, a conceptelor şi a metodelor 
specifice; 
- dezvoltarea capacităţilor de analiză şi de rezolvare de probleme; 
- dezvoltarea capacităţii de comunicare utilizând limbajul fizicii. 
Acţiuni realizate de membrii catedrei pentru creşterea calităţii actului educaţional:  
- au fost întocmite planificările calendaristice conform programelor şcolare în vigoare; 
- au fost selectate manualele alternative în conformitate cu programa şcolară  în  vigoare .  
- proiectarea unităţilor de învăţare s-a făcut cu respectarea normelor de proiectare şi a 
particularităţilor clasei; 
- au fost elaborate  şi aplicate testele iniţiale, iar rezultatele obţinute au fost analizate şi interpretate, 
fapt care a permis adoptarea strategiei de lucru pe clasă; 
- au fost selectaţi elevii dornici să participe la olimpiada de fizică sau alte concursuri de fizică ; 
- fiecare profesor şi-a întocmit un program de pregătire suplimentară pentru aceşti elevi; 
- au fost actualizate dosarele personale; 
- s-au aplicat modalităţi de evaluare diverse, cu grad mai mare de relevanţă;  
- subiectele şi itemii pentru testele de evaluare şi teze au fost elaborate cu mai multă rigoare;  
- toate documentele au fost redactate utilizând TIC 
- în perioada martie-iunie , datorită pandemiei de COVID-19, activitatea de predare –învăţare s-a 
mutat în mediul online , astfel încât fiecare profesor şi-a adaptat şi reproiectat atât activitate de predare-
învăţare  cât şi instrumrntele de evaluare. 
 
2.Realizarea activităţilor didactice  
 Activităţi la clasă 
- Pentru a asigura caracterul aplicativ al învăţării şi formarea competenţelor specifice profesorii 
catedrei au selectat strategii didactice specifice disciplinei fizică astfel încât cunoştinţele teoretice să fie 
corelate cu domeniul de aplicabilitate practică a acestora.  
- În perioda septembrie-februarie elevii au fost implicaţi în realizarea efectivă a unor lucrări de 
laborator , ce presupune o activitate de investigare/cercetare/aplicare/verificare şi asigură caracterul 
aplicativ al învăţării. 
- Selectarea manualelor alternative s-a făcut în conformitate cu programa şcolară în vigoare şi în 
concordanţă cu nivelul de pregătire a elevilor.  
- S-a urmărit dezvoltarea  capacităţii elevilor de a culege,înţelege, structura şi transmite informaţii 
ştiinţifice specifice disciplinei prin întocmirea unor proiecte( pe teme specifice disciplinei ) pe care elevii 
le-au prezentat la orele de fizică . Astfel elevii au fost orientaţi către studiu individual şi autoînvăţare. 
 

Parteneriate/ Proiecte/ Activităţi extracurriculare         
Profesor Emilia Poll 
- Alături de un grup de elevi de la clasa a XII-a A, s-a implicat în organizarea şi desfăşurarea 
proiectului intitulat „Luna-navetă către cunoaştere”.Această acţiune a fost proiectată în  „Săptămâna 
Mondială a Spaţiului Cosmic” (4-10 octombrie),o sărbătoare internaţională a ştiinţei şi tehnologiei ce are 
loc în România şi peste tot în lume.Tema anunţată pentru anul 2019 de către Asociaţia Săptămânii 
Mondiale a Spaţiului (WSWA)-coordonatorul internaţional al evenimentului-a fost: „Luna:poartă către 
stele”.Evenimentul desfăşurat în şcoala noastră  şi înscris în calendarul global de acţiuni avut mai multe 
probe cum ar fi : căutare de comori prin spaţiu, construirea machetei satelitului Aeolus de observare a 
Pământului, operat de ESA, vizionarea unor filme documentare şi un concurs de tip Kahoot. 
- Dezvoltarea Clubului de robotică a permis înfiinţarea unei noi secţiuni-cea de 
liceu:”AICitizens”coordonată de mentorii :prof. T Oprea, M Oprea şi E Poll. 
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- RoboCNAIC-echipa  de gimnaziu a  participat la două manifestări :Târgul de Ştiinţe-manifestare  
organizată în data de 02.11.2019 de Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” ,ocazie  cu care au fost 
invitate toate cluburile de robotică din oraş și  Caravana Roboticii - manifestare  organizată în data de 
19.11.2019 la Focşani Mall 
- A proiectat şi organizat  concursul interdisciplinar „QUARK” (fizică-chimie-biologie) destinat 
gimnaziştilor, cu participarea elevilor de la toate şcolile generale din oraş. Toate aceste activităţi nu ar fi 
fost posibile dacă nu ar fi fost susţinute financiar de către diferiţi sponsori sau nu s-ar fi implicat părinţii 
elevilor participanţi la acţiune.  
- A organizat şi realizat, în data de 17.12.2019 ,împreună cu elevii clasei a IX-a C şi în colaborare cu 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, de pe lângă CJ Vrancea,o vizită la Modulele 
Familiale – Copii cu Dizabilităţi Focşani, unde sunt găzduiţi 21 de copii şi tineri cu nevoi medicale 
speciale.   
Profesor Livia Trestioreanu 
- S-a implicat în coordonarea elevilor clasei a10a B pentru participarea lor la proiectele  „Educaţie 
pentru siguranţa şi sănătatea tinerilor”, respectiv „ Îndrăzneşte să crezi”. Aceste proiecte sunt organizate 
de Centrul de Tineret Focşani din cadrul DJTS Vrancea în perioada mai-noiembrie 2019 şi sunt aprobate de 
MEN 
- A participat la campania “19 zile de prevenire a abuzurilor şi violenţei asupra copiilor şi tinerilor”, 
parte a proiectului educational omonim susţinut de MEN : în acest sens am realizat cu clasa a X-a B la care 
sunt dirigintă dezbaterea ” Bullingul şi abuzul în mediul şcolar”. 
Profesor Tudor Gogancea   
- S-a implicat,cu rezultate notabile, în coordonarea pregătirii suplimentare a elevilor clasei aXII-a B 
în vederea susţinerii examenului de bacalaureat. 
- S-a implicat în coordonarea pregătirii suplimentare a elevilor participanţi la Olimpiada de fizică.  
 
3. Evaluarea rezultatelor învăţării 

Testele iniţiale ,realizate conform standardelor MEN şi aplicate claselor a IX-a profil real,au fost 
realizate,corectate şi analizate de fiecare profesor în parte.  

Au fost  elaborate şi aplicate periodic teste de evaluare în conformitate cu programa şi 
recomandările MEN. La toate aceste teste s-au întocmit bareme de corectare care au fost prezentate elevilor 
asigurând astfel transparenţa evaluării.  

Profesorii catedrei de fizică au implicat elevii în realizarea lucrǎrilor de laborator care au caracter de 
investigare / aplicare/ verificare a cunoștintelor predate. Au realizat lecții în laboratorul de fizicǎ și au 
folosit materialul didactic specific ( truse de fizicǎ). 

Verificarea elevilor s-a realizat atât prin metode tradiţionale de evaluare (lucrǎri scrise, teste, probe 
orale, fişe de lucru) cât şi prin metode de evaluare complementarǎ ( evaluarea portofoliilor realizate de 
elevi).De asemenea, au fost utilizat itemii din banca de instrumente de evaluare unicǎ (variante bacalaureat 
propuse de MEN) pentru evaluarea rezultatelor elevilor . 

 În perioda februarie-iunie 2020, când şcoala s-a mutat în mediul online exclusiv, pentru a continua 
procesul de predare-învăţare, profesorii noştri s-au adaptat pentru a face noilor cerinţe. Astfel au fost  
accesate diverse platforme de învăţare recomandate de MEC: prof.Emilia Poll a lucrat pe Microsoft 
Teams,Adservio,WhatsApp,Gmail, prof. Livia Trestioreanu a lucrat pe Google Classroom, 
Adservio,WhatsApp şiGmail.   

Datorită pandemiei de COVID-19 fiecare profesor a fost nevoit să reanalizeze ritmul de parcurgere 
a materiei la clasă, astfel încât conţinuturile rămase vor fi reintroduse în planificarea pe anul şcolar 2020-
2021  

Profesorii catedrei de fizică au avut  o atitudine constructivǎ la clase şi au menţinut un ambient 
propice desfăşurǎrii activitǎții educative . S-a urmărit tot timpul stimularea elevilor în învăţarea fizicii, 
aplicând metode interactive de predare învăţare , autoevaluare, experimente,etc. 
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Au fost utilizate atât metode tradiționale de evaluare (lucrǎri scrise, teste, probe orale, fișe de lucru) 
cât şi metode de evaluare complementarǎ : evaluarea portofoliilor realizate de elevi.Pentru evaluarea 
rezultatelor elevilor au utilizat itemi din banca de instrumente de evaluare unicǎ (variante bacalaureat 
propuse de MEN). 
 
Examenul de Bacalaureat– disciplina FIZICĂ 
 

Nr. 
absolvenţi 

Nr. 
înscrişi 

Nr. de 
elevi 
promovaţi 

<
5 

 5 – 
5,99 

6 – 
6,99 

7 – 
7,99 

8-
8,99 

9-
9,99 

10 
Promo-
vabilitate     
% 

Media 
şcolii 

177 47 47 - 4 1 4 10 23 5 100% 8.807 
 
4. Managementul clasei de elevi 
La începutul anului şcolar au prelucrat colectivele claselor la care sunt diriginţi, în legătură cu respectarea 
regulamentului şcolar, a regulilor de conduită şi disciplină pe care elevii trebuie să le respecte. 
Profesorii catedrei s-au implicat în:  
stabilirea unui cadru adecvat pentru desfăşurarea  activităţii educative. 
utilizarea în permanenţă a registrului clasei pentru monitorizarea comportamentului elevilor. 
preîntâmpinarea situaţiilor conflictuale ţinând tot timpul legătura cu părinţii şi/sau psihologul şcolii. 
au realizat activităţi de învăţare diferenţiate:teme suplimentare,teste,fişe de lucru etc.pentru elevii capabili 
de performanţă sau pentru remediere. 
au evidenţiat elevii care au avut un comportament deosebit sau au obţinut rezultate frumoase la învăţătură 
fie în faţa clasei ,fie la sfârşit de an şcolar.    
Pentru a menţine un ambient propice desfăşurării activităţii educative clasa  doamnei profesor Emilia Poll  
(IX C),împreună cu clasa doamnei profesor Alina Maiereanu (XI D),au obţinut sponsorizări în vederea 
înlocuirii jaluzelelor de la ferestre,ca o continuare a dotării sălii de clasă(anul şcolar trecut a fost înlocuit 
parchetul sălii de clasă). 
 
5. Managementul carierei şi al dezvoltării personale 

 
Profesorii catedrei s-au implicat în realizarea de experimente interactive  pe calculator( escoala, 

phet, experimentarium.physics,walter-fendt,etc. )  valorificând astfel competenţele dobândite la diferite 
cursuri de formare „Competenţe  cheie TIC”la care au participat ,cursuri organizate de ISJ şi CCD VN, 
sesiuni de referate şi concursuri tematice pentru a dezvolta cercetarea ştiinţifică,capacitatea de comunicare  
şi relaţionare  a elevilor  

Am organizat şi realizat, în data de 17.12.2019 ,împreună cu elevii clasei a IX-a C şi în colaborare 
cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, de pe lângă CJ Vrancea,o vizită la 
Modulele Familiale – Copii cu Dizabilităţi Focşani, unde sunt găzduiţi 21 de copii şi tineri cu nevoi 
medicale speciale. 

Nr. 
crt 

Numele şi 
prenumele 

Denumirea programului de formare Furnizorul programului 
de formare 

1. Poll Emilia - Instrumente digitale pentru managementul 
activităţilor didactice online. Aplicaţii colaborative 
pentru învăţământul la distanţă.  

CCD-Vrancea  

2. Trestioreanu  
Livia 

-Profesor în online 
-Platforma Socrative 

-Digital Nation 
- CCD-Vrancea    
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Profesorii catedrei au participat la toate şedinţele cu părinţii la care au fost solicitaţi sau acolo unde 
au crezut că este nevoie pentru  a lămuri unele lucruri.  

Sunt membri în Consiliul Consultativ organizat de ISJ-disciplina fizică profesorii Emilia Poll şi 
Tudor Gogancea. 

Sunt membri  în comisia judeţeană a OJF şi evaluatori la OJF, profesorii Emilia Poll şi Tudor 
Gogancea.  
 
6. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea unităţii şcolare 
Rezultate la olimpiade şi concursuri şcolare 

Nr. 
crt 

Denumirea 
concursului 

Nume şi prenume 
elev 

Clasa  Premiul / 
menţiune/ 
mențiune 
specială 

Profesor  

1 OJF Porumb Ştefan a VI-a menţiune Gogancea Tudor 
2 OJF Ciocârlan Ayan a VIII-a menţiune Gogancea Tudor 
3 Olimpiada 

Interdisciplinară 
„Ştiinţele 
Pământului”-faza 
judeţeană 

Apreutesei 
Răzvan Adrian 

a XI-a P I -Emilia Poll - fizică 
-Alina Maiereanu - chimie 
-Mariana Huţanu - biologie 
-Alis Lupu - geografie 
 

 
Performanţe în inovarea didactică 
 
 - Membri în Consiliul consultativ al disciplinei pe judeţ sunt profesorii Emilia Poll şi Tudor Gogancea.     
- Membri în comisia judeţeană a Olimpiadei de fizică sunt profesorii Emilia Poll şi Tudor Gogancea. 
Profesor Emilia Poll este coautor în proiectul manualului şcolar de fizică-clasa a VIII-a , editura 
Intuitext  
  
7.Conduita profesionala 
Profesorii catedrei : -au respectat normele prevăzute de ROFUIP, R.I., ROF CNAIC 
au participat la toate şedinţele Consiliului profesoral, cu excepţia situaţiilor justificative. 
au respectat codul de etică al CNAIC şi normele deontologice ale profesorilor. 
 
► Concluzii  
Puncte tari Puncte slabe 
-competivitatea resurselor umane capabile de 
performanţă, dar şi de a răspunde schimbărilor; 
-rezultate bune şi foarte bune la examenele 
naţionale; 
-preocuparea unor cadre didactice pentru 
pregătirea suplimentară şi de performanţă a 
elevilor;                                                                               
-realizarea de suporturi de curs explicite pentru 
aprofundarea disciplinei şi folosirea lor în 
activităţile online. 

-dotare insuficientă a laboratorului de fizică; 
-diminuarea calităţii activităţii didactice pe fondul 
supraîncărcării personalului didactic   cu produse 
specific birocraţiei 
- întreruperi frecvente ale cursurilor -zile  libere, 
zile festive, ”punți” etc. care derutează și 
deconectează elevii de la o activitate școlară 
continuă și fundamentată. 
-abordare destul de dificilă a activităţii online 
datorită lipsei unei baze de date IT bogate în 
informaţii şi activităţi practice 

Oportunităţi Ameninţări 
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-proiecte de parteneriat strategic în educaţie 
şcolară,cum ar fi proiectele pentru susţinerea 
schimbului de bune practici care susţin 
parteneriatele de schimb interşcolar 

-disfuncţii în următoarele activităţi de suport 
pentru învăţare : comunicare autentică, relaţionare 
umană, sprijin personalizat pentru elevii mai slab 
pregătiţi, monitorizarea ritmului învăţării, feedback 
pentru corectarea promptă sau pentru confirmarea 
achiziţiilor, explicaţii pentru înţelegerea 
conceptelor, relaţiilor, fenomenelor sau consiliere 
individuală. 

 
 
► Propuneri de îmbunătăţire a activităţii pentru anul şcolar 2020-2021. 

- eficientizarea desfăşurării orelor de pregătire suplimentară; 
- creşterea numărului de elevi participanţi la concursurile şcolare din calendarul MEN(şi altele decât 

Olimpiada de fizică); 
- stimularea elevilor pentru obţinerea unor rezultate mai bune la concursurile şi olimpiadele şcolare; 
- realizarea unei baze de datepentru activităţile online ; 
- eficientizarea comunicării cu elevii în raport cu nevoile acestora; 
- implicarea părinţilor în proiectele şi activităţile desfăşurate la nivelul şcolii. 

 
 
Comisia Metodică – INFORMATICA si EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ 
 

Responsabil de catedră: prof. Ion Ţîţu  

► Componenţa comisiei 

Nr. crt. Numele şi prenumele Gradul didactic Forma de încadrare/specializarea 
     1. Mereuță Camelia I Titular/Informatică 

2. Țîțu Ion I Titular/Informatică 
3. Teodor Mihai I Titular/Informatică 
4. Ioniță Andreea II Titulat/Informatică 
5. Ciovîrtă Lucian Definitivat Plata cu ora/Informatică 
6. Pavel Mariana I Titular/Educație Tehnologică 
7. Nițu Georgeta I Plata cu ora/Educație Tehnologică 

 
► Activităţi complexe cu valoare instructiv-educativă  
Proiectarea activităţii 

- Conform Fișei individuale a postului membrii catedrei au urmărit să îndeplinescă sarcinile 
prevăzute de Obiectivele generale cât și de Obiectivele specifice și anume: instruirea și educarea 
elevilor (corespunzător ciclurilor: dezvoltare, observare și orientare, aprofundare, specializare) în 
conformitate cu cerințele idealului educațional. 

- Prin activități specifice au fost urmărite obiective cognitive, de limbaj, afective, psihomotorii, 
estetice, în vederea realizării unei educații pentru societate astfel încât după terminarea studiilor, pe 
tot parcursul vieții, elevul să fie capabil de autoinstruire, să fie tolerant față de opinii diferite 
permițând fiecărui educat să-și urmeze drumul personal de evoluție, oferind un model de 
comportament civilizat, de limbaj și echilibru emoțional, prin exemplul preocupării pentru 
dezvoltare și menținere la curent cu cercetarea psihologică contemporană în general și în domeniul 
sau în special. 

- Analizarea curriculumului școlar.  



 

 

 

42 

 

ROMANIA 
MINISTERUL EDUCATIEI ȘI CERCETĂRII 

COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA 
Strada Cuza-Voda nr. 47, Focsani 620034, Vrancea, Romania 

Tel. 0040.237.226.840 Fax: 0337100243, E-mail: collegecnaic@yahoo.com,Web:www.cnaic.ro 

- Fundamentarea proiectării didactice pe achizițiile anterioare ale elevilor. 
- Stabilirea strategiilor didactice optime. 
- Elaborarea documentelor de proiectare. 
- Utilizarea rezultatele evaluării inițiale în proiectarea didactică. 
- Proiectarea activităților /experiențelor de învățare. 
- Actualizarea documentelor de proiectare didactică. 
- Proiectarea activităților extracurriculare. 
- Organizarea și dirijarea activităților de predare învățare. 
- Utilizarea materialelor didactice adecvate. 
- Identificarea și valorificarea posibilităților de învățare ale elevilor. 
- Asigurarea formării competențelor specifice disciplinei. 
- Stabilirea CDS-ului în interesul elevilor, în concordanță cu obiectivele curriculumului național și al 

Planului managerial. 
- Eficientizarea relației profesor-familie. 
- Organizarea , coordonarea  și implementarea activităților extracurriculare. 
- Elaborarea instrumentelor de evaluare 

Aprecierea cantitativă și calitativă a rezultatelor elevilor 
 

Realizarea activităţilor didactice 

 Notarea, interpretarea și comunicarea rezultatelor evaluării. 
 Organizarea , coordonarea și monitorizarea colectivelor de elevi. 
 Elaborarea de norme specifice clasei. 
 Elaborarea și interpretarea testelor inițiale. 
 Elaborarea și interpretarea testelor predictive. 
 Gestionarea situațiilor conflictuale în relațiile profesor-elev, elevi-elevi, profesor-familie. 
 Tratarea diferențiată a elevilor în funcție de nevoile specifice. 
 Comunicarea profesor –elev, utilizând feedback-ul bidirecțional în comunicare. 
 Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare. 
 Participarea la activități metodice. 
 Aplicarea cunoștințelor/abilităților/competențelor dobândite. 
 Facilitarea procesului de cunoaștere, intelegere , însusire și respectare a regulilor sociale. 
 Promovarea ofertei educaționale și a sistemului de valori al unității de învățământ la nivelul 

comunității locale.  
 Selecționarea furnizorilorde curriculum (manuale, ghiduri metodologice, culegeri, memoratoare, 

tutoriale, internet, cursuri on-line, etc.) din ofertele acreditate de MECTS 
 Desfășurarea unor lecții în care s-au folosit metode noi de predare/învățare 
 Selectarea elevilor și pregătirea pentru olimpiada de informatica și tehnologia informației. 
 Realizarea pregătirii suplimentare 
 Participarea la activitățile cercului pedagogic 
 Elaborarea, aplicarea și interpretarea testele inițiale 
 Organizarea activiăților extrașcolare 
 Elaborarea de proiecte 
 Intreținerea și actualizarea site-ului colegiului 
 Stabilirea calendarului de activități din cadrul centrului ECDL 
 Desfășurarea sesiunilor de examen în cadrul centrului ECDL 
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 Corelarea conținuturilor activităților de învățământ cu prevederile generale și specifice, prevederilor 
programei și numărului de ore alocate 

 Monitorizarea progresului școlar  
 

Activităţi la clasă, strategii didactice utilizate  
 Au fost integrate metode active în activitățile de învățare 
 Au fost selectate procedee, tehnici și metode de învățare în funcție de nivelul de pregătire al 

elevilor 
 Au fost corelate secvențele de învățare cu obiectivele operaționale pentru formarea 

competențelor și personalității elevului 
 A fost asigurat caracterul aplicativ al învățării prin realizarea aplicațiilor specifice 
 Implicarea împreună cu elevii în activități de investigare / aplicare / verificare / cercetare. 
 Au fost acordate șanse egale tuturor elevilor 
 S-a încercat pe câta fost posibil, o notare ritmică stimulativă 
 S-au comunicat baremele de notare pentru toate probele de evaluare 
 Elevii au fost stimulați în aprecierea activității de învățare proprie 
 Au fost coordonate activități extracurrriculare în conformitate cu planul managerial al colegiului 
 Elevii au fost implicați în activități de voluntariat și activități de binefacere 
 Au fost  identificați elevii capabili de performanță 
 S-au organizat activități în scopul dezvoltării personale a elevilor 
 Au fost organizate sesiuni de examinare ECDL 
 A fost identificat necesarul de autoinstruire 
 Participări la programe de formare 
 Participări la activitățile cercurilor metodice și consfătuirilor la nivel local și județean 
 Participări la concursuri 
 Au fost realizate atribuțiile stabilite prin fișa postului (profesor de serviciu, punctualitate la ore, 

participarea la activitățile comisiilor) 
 Au fost respectate regulamentele interne 
 Au fost respectate normele de securitate a muncii 
 Au fost respectate normele PSI 

 
 

 Parteneriate/ Proiecte/ Activităţi extracurriculare 
 

 Membru al comisiei de casare, clasare şi valorificare a materialelor din patrimoniul şcolii 
(Ţîţu Ion) 

 Şef comisie metodică  (Ţîţu Ion) 
 Corector la examenul de atestare a cunoştinţelor în informatică (Ţîţu Ion) 
 Coordonator proiect ITGirls (60 de elevi participanti) in cadrul saptamanii EuropeCode 

week (Mereuta Camelia) 
 Coordonator proiect Etwinning Learning Words with Art (Mereuta Camelia) 
 Activitate ca ambasador Scientix (Mereuta Camelia) 
 Activitate ca examinator Ecdl (Mereuta Camelia) 
 Activitate ca TeachSDGS Ambassador for United Nations Sustainable Development Goals 

(Mereuta Camelia) 
 Activitati in cadrul proiectului Batranetea Saracia si nu sunt boli (Mereuta Camelia) 
 Participarea la Cercul pedagogic (membrii catedrei) 
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 Membru în comisiile (Ciovîrtă Lucian): 
o Comisia CEAC; 
o Comisia pentru Imaginea Colegiului; 
o Comisia pentru Oferta şcolară; 
o Comisia de acordare a burselor; 
o Comisia de prevenire şi stingere a incendiilor; 
o Comisia de inventarieire; 
o Comisia de recepţie a bunurilor şi serviciilor; 

 Corector la examenul de atestare a cunoştinţelor în informatică (Ciovîrtă Lucian) 
 Membri in comisiile de bacalaureat si evaluare naţională (Ţîţu Ion, Ciovîrtă Lucian) 
 Administrator al site-ului scolii (Ciovîrtă Lucian) 

 Vicepreşedinte al Comisiei de examinare pentru obţinerea atestatului profesional din centrul de 
examen Colegiul Tehnic Edmond Nicolau, Focşani (Ţîţu Ion) 

 Responsabil monitorizare și evaluare activitățe de mentorat didactic, în proiectul „Formarea 
profesională a managerilor școlari, personalului didactic și personalului de sprijin din școli 
defavorizate”, derulat de CCD Vrancea (Ţîţu Ion). 

 
 Rezultate la examenele naţionale 

 

Examenul de Bacalaureat – disciplina Informatica 

An 
şcolar 

Nr. de elevi 
absolvenţi 

Nr. de 
elevi 

înscrişi 

Nr. de 
elevi 

promovaţi 

Note 
sub 5 

Note 
5 – 

6,99 

Note 
7 – 

7,99 

Note 
8 – 

8,99 

Note 
9-

9,99 

Note de 
10 

Promo-
vabilitate     

% 

2019-
2020 

177 7 7 - - - 1 5 1 100% 

MEDIA: 9,18 

Examenul de atestare a cunoştinţelor la disciplina Informatica 

An 
şcolar 

Nr. de elevi 
absolvenţi 

Nr. de 
elevi 

înscrişi 

Nr. de 
elevi 

promovaţi 

Note 
sub 5 

Note 
5 – 

6,99 

Note 
7 – 

7,99 

Note 
8 – 

8,99 

Note 
9-

9,99 

Note de 
10 

Promo-
vabilitate     

% 

2019-
2020 

64 64 64 - - - 1 53 10 100% 

MEDIA: 9,70 

Examenul de Bacalaureat – Competenţe digitale 

An 
şcolar 

Nr. de elevi 
absolvenţi 

Nr. de 
elevi 

înscrişi 

Nr. de 
elevi 

promovaţi 

Recunoscut 
ECDL  

Utilizator 
mediu 

Utilizato
r avansat 

Utilizator 
experimentat 

2019-
2020 

177 177 7 8 1 8 160 

 
Managementul carierei şi al dezvoltării personale 
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Conduita profesionala 

Membrii catedrei s-au adaptat la nevoile şi condiţiile noi, participând la activităţile inpuse de  
cerinţele actuale,  asigurând în plus asistenţă pentru colegi, în realizarea diferitelor sarcini ce implicau 
cunoştinţe de utilizare a tehnicii de calcul. 

► Concluzii  
Puncte tari 

- Centrul ECDL și activitatea acestuia.  
        - Colaborarea cu toate compartimentele și catedrele  
        - Participarea la proiecte extrașcolare  
   - Realizarea documentelor școlare  
        - Interesul pentru formarea continuă 
        - Adecvarea C.D.S. 
        - Existența site-ului școlii  
        - Ponderea ridicată a absolvenților noștri care sunt 
admiși în universități de renume și urmează cariere IT 

Puncte slabe 
- Motivarea greoaie a elevilor privind 
participarea la concursurile și olimpiadele 
școlare. 
- Selectarea elevilor capabili de performanță 
școlară 
- Colaborarea între membrii catedrei  
- Implicarea slabă a unor membri ai catedrei în 
problemele acesteia  
 

Oportunităţi Ameninţări 
Dotarea laboratoarelor şi a claselor în care se desfăşoară 
ore cu tehnică de calcul în vederea desfăşurării orelor 
on-line 

Nu toti elevii ar putea beneficia de mijloace 
necesare participării la orele desfăşurate on-
line 

 
 
► Propuneri de îmbunătăţire a activităţii pentru anul şcolar 2020-2021.  

- Achiziționarea de laptop-uri pentru asigurarea supravegherii video în timpul examenelor de 
bacalaureat și evaluare națională 

- Achiziţionarea de laptop-uri, pentru realizarea orelor on-line, pentru fiecare clasa existenta. 
- Achiziţionarea de tablete şi table inteligente, pentru realizarea orelor on-line, pentru fiecare clasa 

existenta.  
- Omogenizarea catedrei  prin oprirea fluctuației cadrelor didactice  
- Achiziționarea unui nou laborator de informatică, din cauza uzurii morale a echipamentelor IT 
- Diversificarea ofertei educaționale 
- Motivarea și atragerea elevilor pentru munca suplimentară 

 
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Denumirea programului de formare 
Furnizorul programului de 

formare 

1 Ciovîrtă Lucian Curs “Profesor în Online’’ Digital Nation 
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Comisia Metodică OM SI SOCIETATE (ISTORIE, GEOGRAFIE, RELIGIE, SOCIO-UMANE) 
 
Responsabil de catedră: DIAC LOREDANA AMELIA 
 
► Componenţa catedrei/comisiei 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Gradul 
didactic 

Forma de încadrare/specializarea 

1.  Șerban Anii Lămâița   I Profesor titular, istorie 
2.  Obodariu Gabriela I Profesor titular, istorie 
3.  Oprea Mihaela Victoria I Completare de normă, istorie 
4.  Diac Loredana Amela I Profesor titular, geografie 
5.  Lupu Alis I Profesor titular, geografie 
6.  Mihăilescu Săvel I Profesor titular, sociologie și economie 
7.  Boicu Ana Maria Def.  Profesor suplinitor, filosofie și logică 
8.  Marinescu Amalia Debutant Profesor suplinitor, psihologie 
9.  Pătrășcanu Melania Emanuela I Profesor titular, religie 
10.  Roșca Silviu Iulian Def. Profesor titular, religie 
11.  Pătrășcanu Dan Laurențiu  Profesor preot suplinitor, religie  
 
► Activităţi complexe cu valoare instructiv-educativă  

- Proiectarea activităţii 
În debutul anului școlar 2019-2020 toți membrii comisiei metodice au întocmit planificările 

semestriale și pe unități de învățare conform reglementărilor impuse de MEC și transmise în cadrul 
consfătuirilor cadrelor didactice organizate pe discipline la nivel județean. Documentele curriculare au 
fost întocmite cu ajutorul instrumentelor TIC, avizate de șeful comisiei metodice și predate la 
secretariat în termenele stabilite. Cadrele didactice s-au consultat și au colaborat foarte bine în cadrul 
fiecărei catedre atât în proiectarea activităților didactice cât și în evaluarea elevilor, în special în cazul 
materiilor cuprinse în programa examenului de bacalaureat (istorie, geografie, științe sociale).  

Acest an școlar a fost unul cu totul special, punându-ne pe toți – elevi și profesori - în fața unor 
provocări nemaiîntâlnite până acum: semestrul al II-lea a fost întrerupt brusc din cauza pandemiei de 
Coronavirus și a instaurării stării de urgență, ceea ce ne-a obligat să regândim planificarea materiei și 
modul de organizare a  predării conținuturilor necesare în special claselor terminale care urmau să 
susțină examenul de bacalaureat la materia pe care o predăm (clasele de profil umanist). Activitatea 
didactică a continuat, în mare parte, în mediul on-line, prin proiectarea activităţilor-suport pentru 
învăţarea și evaluarea on-line pe diferite platforme (Adservio, GSuite, Gogle-Meet, Zoom), rețele de 
socializare (WhatsApp, Messenger) sau prin comunicarea pe e-mail. Toți profesorii din cadrul comisiei 
metodice s-au străduit să învețe și să se familiarizeze cu utilizarea cât mai multor instrumente de lucru 
în on-line. Trebuie menționat însă faptul că unele cadre didactice, în cazul nostru domnul profesor 
Mihăilescu Săvel, au atras atenția asupra faptului că nu dețin tehnologia necesară și nici suficiente 
abilități de lucru cu acest gen de instrumente, motiv pentru care domnul profesor a fost ajutat de către 
colegii noștri din catedra de informatică pentru a dobândi competențele minimale necesare lucrului în 
on-line cu elevii.    

Toți membrii catedrei s-au implicat în proiectarea unor activități curriculare și extracurriculare din 
oferta educațională a CNAIC. Astfel: 
- Doamna profesoară Gabriela Obodariu a proiectat și susținut o lecție interactivă cu introducera unor 

elemente de educație media pentru clasele IX-XI. Tot în cadrul catedrei de istorie, doamnele 
Lămâița Șerban și Gabriela Obodariu au propus 2 opționale în cadrul CDȘ pentru clasele XI-XII, 
profil umanist. 
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- Catedra de geografie, prin doamnele profesoare Alis Lupu și Loredana Diac,  a propus și întocmit 
programele a două opționale în cadrul CDȘ - ‟Hazarde naturale și antropiceˮ (XI E; F) și 
‟Geografia în exameneˮ(XII E și F). 

- Domnul profesor Săvel Mihăilescu și doamna profesoară Ana Maria Boicu au propus un opțional 
de inițiere în statistică, respectiv unul de studiere a drepturilor omului. 

- În cadrul catedrei de religie va continua predarea opționalului ”Adolescență și autocunoaștere” 
cuprins în oferta CDȘ de către doamna Melania Pătrășcanu și domnul Silviu Iulian Roșca,  

- Toate cadrele didactice din cadrul comisiei metodice care au predat la clasele a XII-a E și F au 
proiectat și susținut ore de pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat, atât față în față, 
cât și on-line. 

- Doamna profesoară Mihaela Oprea a coordonat, ca mentor, echipa de PR a clubului de robotică 
„AICitizens“. 

- Doamna Gabriela Obodariu a proiectat o serie de activități extracurriculare din oferta educațională 
în calitate de coordonator al clubului de public speaking (activitate prilejuită de Ziua Educației, 
vizită la Buzău la Colegiul Național “B.P. Hașdeu”, proiect educațional de public speaking în 
parteneriat cu Liceul Pedagogic “Spiru Haret” și Colegiul Național “B.P. Hașdeu”, Buzău, 
organizare și participare cu elevi la două concursuri de public speaking online în parteneriat cu CN 
B.P. Hașdeu și Expert Forum, Let’s talk about Youth, martie- mai 2020), coordonator al echipei de 
majorete, al revistei digitale cuzavoda47.ro.  

- Doamna profesoară Ana Maria Boicu s-a implicat și a sprijinit activitățile derulate atât în cadrul 
clubului de public speaking, cât și ale echipei de majorete. 

- Doamna profesoară Loredana Diac a coordonat activitatea clubului IMPACT CNC – model de 
educație nonformală pentru tineret, realizând întâlniri cu voluntarii și planificând activitățile din 
cadrul proiectului “Prieteni peste timp”.    

- Domnul profesor Silviu Iulian Roșca a coordonat Grupul „Actorilor CNAIC” care a participat cu 
piesa „Nașterea Mântuitorului” la Serbarea de Crăciun din 12 decembrie 2019, precum și proiectul 
educațional „Răsunet blând de clopoței” și momentele artistice ale Grupului „Glasul Cuzist” 
(participarea la Serbarea de Crăciun din data de 12 decembrie 2019, prezentarea unui scurt moment 
de colinde în fața cancelariei pentru profesorii colegiului, precum și promovarea imaginii 
colegiului în rândul instituțiilor centrale din județ: Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, Instituția 
Prefectului – Județul Vrancea, Consiliul Județean Vrancea și Primăria Municipiului Focșani) 

- Doamnele profesoare Lupu Alis, Șerban Lămâița, Diac Loredana, Oprea Mihaela au proiectat o 
serie de activități extracurriculare de tipul unor excursii tematice care ar fi trebuit să se deruleze în 
săptămâna Școala altfel, respectiv în vacanța de vară, dar aceste activități au fost anulate din 
motive obiective. 

   2. Realizarea activităţilor didactice 
 Activități la clasă, strategii didactice utilizate  

În vederea bunei desfășurări a procesului instructiv-educativ, profesorii comisiei metodice au 
selectat, prin consultare în cadrul fiecărei catedre, manualele și auxiliarele didactice adecvate (atlase 
geografice și istorice, hărți, culegeri de teste, caiete ale elevului, reviste de specialitate). Cu toții și-au 
adaptat strategiile didactice astfel încât elevii să-și însușească noțiunile în strânsă corelație cu posibilitatea 
de a le aplica în viața de zi cu zi, urmărind să dezvolte elevilor abilități și competențe specifice fiecărei 
discipline. S-au utilizat metode de lucru interactive, lucrul în echipă, elevii au fost provocați să realizeze 
investigații proprii pentru a elabora referate, proiecte, afișe utilizând resurse TIC. Atunci când a fost posibil 
și necesar, orele de curs au fost susținute în cabinetele de specialitate. De cele mai multe ori, pentru o mai 
bună exemplificare a informațiilor transmise, profesorii de geografie, istorie și religie au utilizat la clasă 
materiale realizate în Power Point, Prezi, filme documentare, video-uri de pe YouTube, jocuri realizate în 
aplicația Kahoot folosind laptopurile și videoproiectoarele din dotarea școlii. Desfășurarea orelor în on-line 
a fost o provocare și pentru elevii noștri care au trebit să lucreze mult individual și în echipă folosind 
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rețelele de socializare, documentându-se și realizând proiecte pe care să le susțină în fața colegilor lor pe 
diferite platforme. 

Posibilitatea folosirii resurselor educaționale deschise s-a accentuat în semestrul al II-lea, prin 
trecerea la învățarea în mediul on-line. În această perioadă, domnul profesor Mihăilescu Săvel a transmis 
materiale, teme și a realizat evaluarea elevilor prin intermediul e-mail-ului; ceilalți profesori au utilizat 
pentru predare, consolidarea cunoștințelor, formarea competențelor și evaluare platformele Adservio, G-
Suite, Google Meet, Zoom sau rețelele de comunicare Facebook – Messenger, Whatsapp. Doamna 
Obodariu a folosit, în plus, Kahoot pentru realizare de teste,  Powtoon, pentru prezentări, Google Earth, 
Microsoft Teams, Mentimeter, Canvas, sau diverse site-uri educaționale (mozaweb.com, 
http://www.istorie-edu.ro,  www.istoriacomunismului.ro,  site-urile muzeelor Yad-Vashem, Holocaust 
Memorial Museum). Doamnele profesoare Obodariu G., Șerban L., Lupu A., Diac L. și Boicu A-M au 
continuat pregătirea pentru bacalaureat și în on-line, lucrând cu elevii interesați bateriile de teste pentru 
simularea examenului elaborate și postate de MEC (portal.edu.ro/bacalaureat/).   Orele de consiliere și 
orientare profesională au continuat, susținute de profesorii diriginți, și în mediul on-line. Doamna Gabriela 
Obodariu a facilitat întâlnirea pe platforma Google Meet a elevilor claselor a X-a F și a XI-a F cu o fostă 
elevă și olimpică a CNAIC, în prezent ambasador al României la NATO (New York), ca un stimulent și 
exemplu de reușită în proiectarea carierei.  

În această perioadă, care ne-a adus multe provocări, toți profesorii au colaborat foarte mult, în 
special cei care predau aceeași materie. Am căutat împreună soluții pentru optimizarea pocesului instructiv-
educativ, am învățat unii de la alții, ne-am furnizat informații cu privire la site-uri, aplicații și platforme de 
lucru eficiente, astfel încât elevii noștri să primească în continuare o educație de calitate. Cu toții am 
împărtășit din experiența proprie și celorlalți colegi în cadrul ședințelor Consiliului profesoral și am 
dezbătut cu aceștia metodele specifice de lucru cu elevii și modalitățile de comunicare cu părinții.   
 

 Parteneriate/ Proiecte/ Activităţi extracurriculare 
Profesorii comisiei metodice Om și societate au realizat o serie de activități curriculare și 

extracurriculare în mediul școlar, extrașcolar și în mediul online, menite să îmbunătățească calitatea actului 
educațional în CNAIC și să promoveze imaginea colegiului și a colectivului de cadre didactice în 
comunitate. Cele mai importante proiecte și parteneriate inițiate, coordonate sau la care au participat 
membrii comisiei noastre metodice au fost: 

- Parteneriat cu Col.Naț. B.P. Hașdeu și Colegiul Pedagogic Spiru Haret Focșani în vederea derulării 
unor activități de public speaking. (Gabriela Obodariu, Boicu Ana Maria, Norocea Ana Maria) 

-  Acord de parteneriat cu scopul de a implementa proiectul  „Let’s talk about YOU(th)! (Să vorbim 
despre TINE(ri)!), proiect de educație civică ce are ca principal scop promovarea cetățeniei active 
prin intermediul unor activități de public speaking desfășurate în mediul online pe o temă dată, sub 
forma unei competiții cu premii. Proiectul se adresează atât elevilor de liceu, cât și celor de 
gimnaziu. Partenerii proiectului: Colegiul Național „A.I. Cuza”, Focșani, Colegiul Național „B.P. 
Hașdeu”, Buzău, Școala Gimnazială “Geo Bogza”, Bălan,  Școala Gimnazială nr. 2, Videle, 
Expert Forum. (Gabriela Obodariu)  

- Doamna profesoară Pătrășcanu Melania a continuat parteneriatul cu Parohia Sf.Gheorghe Sud – 
Focşani, parteneriat ce prevede organizarea de concursuri de spiritualitate, proiecte educative în 
care sunt angrenaţi elevi ai Colegiului.  În baza parteneriatului a fost organizată activitatea 
filantropică „Colindăm și dăruim”, la care au participat elevi din clasele a IX-a B și a X-a D. 
Parteneriatul dintre cele două instituții presupune și oferirea unei burse lunare de 100 de lei de 
către Parohia Sfântul Gheorghe Sud, prin preotul Pătrășcanu Dan Laurențiu, elevei Glăvan Elena 
din clasa a X-a E. 

- Parteneriat CNAIC și CNU - Dezbaterea „Revoluția neterminată”, ce a marcat 30 de ani de la 
evenimentele din decembrie 1989. (profesorii de istorie ai colegiului) 
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- Doamna profesoară Oprea Mihaela a participat la organizarea expozițiilor tematice prilejuite de 
zilele de 1 Decembrie 2019 și 24 Ianuarie 2020 și a coordonat elevi pentru susținerea programelor 
omagiale la CCD.  

- Parteneriatul încheiat de doamna Lupu Alis cu Asociația Cultural – Științifică „Pleiadis” din Iași 
care a avut drept scop realizarea în colaborare a „Concursului Internațional Călătorie prin Toamnă 
în 91 de Zile” din perioada septembrie-noiembrie 2019. 
Cu ocazia ”Zilelor colegiului” s-au realizat următoarele activități la nivelul catedrei: 

- Expoziții de documente în parteneriat cu Arhivele Naționale – coordonatori  prof. Gabriela 
Obodariu, Șerban Lămâița, Oprea Mihaela 1decembrie 2019, 24 ianuarie 2020 

- Coordonarea colectivelor de elevi și jurizarea concursului gastronomic Bufet românesc pentru 
prieteni (Diac, Lupu, Șerban, Mihăilescu, Boicu)  

- Promovarea clubului de robotică – prof. Oprea Mihaela 
- organizarea activității „Concursul Publicfil - Interdisciplinaritatea și discursul public” la care au 

participat foarte mulți elevi, atât de la clasele de gimnaziu cât și de la liceu.(toți membrii comisiei, 
coordonator Obodariu Gabriela) 

 
Proiecte de voluntariat în cadrul SNAC:  

1. „Bătrânețea și sărăcia nu sunt boli”- coordonat de prof. Șerban Lămâița și Badiu Niculina 
(Săptămâna legumelor și fructelor în noiembrie 2019 și Nimeni nu este singur de Crăciun în 
decembrie 2019), participanți prof. Lupu Alis, Obodariu Gabriela, Boicu Ana Maria, Mihăilescu 
Săvel, Pătrășcanu Melania, Diac Loredana, Roșca Silviu Iulian.  

2. „Prieteni peste timp” (doar prima etapă – Sărbători și pentru ei!) în parteneriat cu Centrul de 
Educație Inclusivă Mihălceni - prof. Diac Loredana și Vișinescu Elena  

3. “A doua șansă pentru viațăˮ, proiect dedicat tinerilor infectați cu HIV din Centrul “Sf. Maria” de 
la Golești, în parteneriat cu DJSAPC Vrancea, Colegiul Economic ”Virgil Magearu” din București 
și Parohia Sf. Gheorghe Sud, Focșani - prof. Teodora Bentz, Loredana Diac, Alis Lupu și  
Melania Pătrășcanu 
Pentru realizarea tuturor acestor proiecte profesorii implicați au discutat cu părinții elevilor din 

colectivele pe care le consiliază, au căutat și au obținut sponsorizări în bani sau în obiecte, astfel că 
activitățile s-au derulat cu succes. 
 

3. Evaluarea rezultatelor învăţării –strategii, metode, instrumente etc 

Toți profesorii din comisia metodică Om și societate au realizat teste inițiale, secvențiale și 
sumative, folosind deseori banca de teste deja existentă la nivelul fiecărei catedre. Întotdeauna aceste 
teste au fost însoțite de barem, barem care a fost detaliat în clasă. Rezultatele evaluării, fie ea orală sau 
scrisă, au fost comunicate și explicate elevilor, iar notele au fost trecute în catalog după ce elevii și le-
au însușit. Uneori, profesorii au apelat și la autoevaluare sau la interevaluarea elevilor din aceeași clasă. 
Rezultate testărilor au stat la baza proiectării didactice (revenirea asupra unor noțiuni, aprofundarea 
unor conținuturi, găsirea unor metode și tehnici noi de predare/evaluare mai eficiente, etc).  

    În acest an școlar majoritatea profesorilor au reușit să aplice și să interpreteze fișe de feed-back 
care să exprime gradul de satisfacție al elevilor sau părinților pentru fiecare clasă. Fiecare cadru 
didactic din această comisie metodică a oferit feed-back elevilor și părinților, fie prin discuții directe cu 
aceștia, fie prin intermediul platformei Adservio sau altor modalități de comunicare alese pentru lucrul 
online. Rezultatele de la evaluarea curentă, precum și de la examenele naționale, olimpiadele și 
concursurile școlare și extrașcolare au fost centralizate de către fiecare profesor în parte. Majoritatea 
cadrelor didactice din această comisie au acceptat utilizarea și înregistrarea notelor pe platforma 
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Adservio, cu excepția domnului profesor Mihăilescu și a doamnei profesoare Obodariu, aceasta din 
urmă acceptând în semestrul al II-lea să consemneze notele și mediile elevilor săi în catalogul 
electronic pentru a asigura, în felul acesta, o comunicare mai eficientă și transparentă cu partenerii 
educaționali, în condițiile mutării procesului educațional în mediul online.   

 
 Rezultate la examenele naţionale 

Examenul de Bacalaureat– disciplina ISTORIE 
Nr. 
absolve
nţi 

Nr. 
înscrişi 

Nr. De elevi 
promovaţi 

<5 
 5 – 
5,99 

6 – 
6,99 

7 – 
7,99 

8-
8,99 

9-
9,99 

10 
Promo-
vabilitate     
% 

Media 
şcolii 

177 57 
56 
1absent 

1 1 1 2 11 22 19 98,24 9,35 

Examenul de Bacalaureat– disciplina GEOGRAFIE 
Nr. 
absolve
nţi 

Nr. 
înscrişi 

Nr. De elevi 
promovaţi 

<5 
 5 – 
5,99 

6 – 
6,99 

7 – 
7,99 

8-
8,99 

9-
9,99 

10 
Promo-
vabilitate     
% 

Media 
şcolii 

177 35 35 - - - 1 6 19 9 100 9,46 

Examenul de Bacalaureat– disciplina LOGICĂ 
Nr. 
absolve
nţi 

Nr. 
înscrişi 

Nr. De elevi 
promovaţi 

<5 
 5 – 
5,99 

6 – 
6,99 

7 – 
7,99 

8-
8,99 

9-
9,99 

10 
Promo-
vabilitate     
% 

Media 
şcolii 

177 12 12 - 1 - 1 2 6 2 100 9,01 

Examenul de Bacalaureat– disciplina ECONOMIE 
Nr. 
absolve
nţi 

Nr. 
înscrişi 

Nr. De elevi 
promovaţi 

<5 
 5 – 
5,99 

6 – 
6,99 

7 – 
7,99 

8-
8,99 

9-
9,99 

10 
Promo-
vabilitate     
% 

Media 
şcolii 

177 5 5 - - 1 1 1 2 - 100 8,32 

Examenul de Bacalaureat– disciplina SOCIOLOGIE 
Nr. 
absolve
nţi 

Nr. 
înscrişi 

Nr. De elevi 
promovaţi 

<5 
 5 – 
5,99 

6 – 
6,99 

7 – 
7,99 

8-
8,99 

9-
9,99 

10 
Promo-
vabilitate     
% 

Media 
şcolii 

177 3 3 - - - - 1 1 1 100 9,43 

Examenul de Bacalaureat– disciplina FILOSOFIE 

Nr. 
absolve
nţi 

Nr. 
înscrişi 

Nr. De elevi 
promovaţi 

<5 
 5 – 
5,99 

6 – 
6,99 

7 – 
7,99 

8-
8,99 

9-
9,99 

10 
Promo-
vabilitate     
% 

Media 
şcolii 

177 1 1 - - - - - - 10 100 10 

Examenul de Bacalaureat– disciplina PSIHOLOGIE 
Nr. 
absolve
nţi 

Nr. 
înscrişi 

Nr. De elevi 
promovaţi 

<5 
 5 – 
5,99 

6 – 
6,99 

7 – 
7,99 

8-
8,99 

9-
9,99 

10 
Promo-
vabilitate     
% 

Media 
şcolii 

177 1 1 - - 1 - - - - 100 6,90 
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4. Managementul clasei de elevi 

Cu toții am stabilit și respectat regulile de conduită la clasă, am asigurat un ambient propice studiului 
încercând să motivăm elevii prin realizarea unor lecții interesante. Am stat de vorbă cu elevii, încercând să 
îi cunoaștem mai bine și să îi consiliem în funcție de problemele lor, realizând la clasă activități 
diferențiate, adaptate stilurilor de învățare ale elevilor.  

Majoritatea cadrelor didactice membre ale comisiei metodice Om și societate sunt profesori diriginți ai 
unor colective de elevi de liceu. În această calitate ne-am străduit să oferim elevilor noștri cât mai multe 
activități adaptate nevoilor lor și în concordanță cu planificările specifice realizate pentru orele de 
Consiliere și orientare: 

- ‟Educație pentru siguranța și sănătatea tinerilorˮ – activitatea Educație Antidrog desfășurată în 
cadrul orei de consiliere în colaborare cu Centrul de Tineret Focșani – Direcția Județeană pentru 
Sport și Tineret Vrancea și Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Vrancea (Lupu 
A.–cls.a XI-a E, Șerban L. – cls a IX-a F) și în parteneriat cu Școala Postliceală Sanitară 
Hippocrate Focșani (Diac L.-cls a X-a F) 

- ‟Îndrăznește să creziˮ - activitate desfășurată în cadrul orei de consiliere în colaborare cu Centrul 
de Tineret Focșani – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, Vrancea (Lupu A.–cls.a XI-a E) 

- „19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor” – Campanie realizată 
de Federația Internațională a Comunităților Educative- Secțiunea România (Lupu A.) 

- Doamna profesoară Gabriela Obodariu s-a implicat în proiectul Muzeul Sclaviei Moderne, 
coordonat de Aurora Martin și  Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați 
(ANES), prin organizarea unei activități la ora de dirigenție (clasa a XI-a F) pe tema combaterii 
traficului de persoane – 17 octombrie, 2019. 

- Doamna profesoară Diac Loredana a organizat, pentru clasa a X-a F, o întâlnire cu un reprezentant 
al Poliției – Departamentul de crimă organizată, care le-a vorbit tinerilor despre cauzele care 
conduc la consumul și traficul de droguri, precum și despre riscurile penale la care sunt expuși cei 
care se implică în astfel de activități. 

 
Trebuie evidențiată și activitatea intensă și foarte eficientă de consiliere pe care a desfășurat-o doamna 

psiholog Amalia Marinescu, atât cu elevii și părinții care s-au adresat direct dumneaei la cabinetul de 
consiliere psihopedagogică din cadrul colegiului, cât și cu profesorii diriginți care i-au solicitat ajutorul 
atunci când au apărut situații conflictuale în colectivele de elevi. 

 
5. Managementul carierei şi al dezvoltării personale 

Cadrele didactice ale colegiului nostru sunt permanent preocupate de păstrarea unui nivel ridicat al 
pregătirii profesionale, ceea ce a determinat participarea dumnealor la numeroase cursuri și proiecte de 
formare continuă, de perfecționare a tehnicilor didactice utilizate. Profesorii noștri au diseminat în rândul 
colegilor de catedră, și nu numai, informațiile dobândite și au reușit să aplice la clasă, în lucrul cu elevii, 
noile tehnici și metode însușite prin participarea la aceste cursuri, seminarii, proiecte. 

Nr. 
crt 

Numele şi 
prenumele 

Denumirea programului de formare Furnizorul programului de 
formare 

1.  Șerban Lămâița Profesori pentru Europa (Teachers 4 
Europe:crearea unei agore pentru cultura 

Universitatea Babeș –Bolyai, 
Cluj Napoca 
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În plus, doamna profesoară Gabriela Obodariu a publicat resurse educaționale deschise pe site-ul 

ISJ Vrancea.  
Profesorii comisiei noastre metodice au participat la activităţile organizate  în scopul dezvoltării 

capacităţii de comunicare şi relaţionare în interiorul şi în afara unităţii cu  elevii (serbări, Balul Bobocilor, 

democrată” în cadrul proiectului Erasmus+ 
2.  Gabriela Obodariu „Folosește manualele 3D și instrumentele 

interactive pentru a susține 
lecții la distanță”,  26.05.2020 

 Editura Didactică și 
Pedagogică S.A., EduMagic și 
Mozaik Education, cu sprijinul 
Ministerului 
Educației și Cercetării. 

3.  Gabriela Obodariu Curs eLearning “Finalizează cu succes anul 
școlar utilizând cu ușurință rețeta de lucru 
online cu elevii” 

Olimpnet 

4.  Gabriela Obodariu EU Code Week Icebreaker Rerun European Schoolnet Academy 
5.  Lupu Alis 

Oprea Mihaela 
Victoria 

Profesor în online Digital Nation 

6.  Oprea Mihaela 
Victoria 
Diac Loredana  
Boicu Ana Maria  

“Atelier de lucru. Platforma Socrative – 
instrument pentru evaluarea online a 
elevilor” 

CCD Vrancea 

7.  Lupu Alis 
Diac Loredana 
Amelia 

„Proiectul CRED – Curriculum relevant, 
educație deschisă pentru toți”  

M.E.C. 

8.  Lupu Alis 
Diac Loredana 
Amelia 

Curs online „Tehnici și metode de lucru în 
mediul online” 

 

9.  Lupu Alis 
Diac Loredana 
Amelia 

Simpozionul interjudeţean de geografie 
Simion Mehedinți – ediția a V-a.  

ISJ Vrancea, ..... 

10.  Diac Loredana 
Amelia 

Simpozionul international “Metode didactice 
clasice și moderne” organizat online la 
Chișinău, în Rep. Moldova. 

Training Cariere, Iași 

11.  Pătrășcanu Melania 
Emanuela 

Competențe - cheie prin activitățile 
nonformale și extracurriculare 

Asociația Generală a Cadrelor 
Didactice  din România  
,,Dăscălimea Română” 

12.  Pătrășcanu Melania 
Emanuela 

Facilitator in volunteering activities curs on-line E+ Youth 
Workers, Erasmus+ 

13.  Pătrășcanu Melania 
Emanuela 

Mentor in volunteering activities curs on-line E+ Youth 
Workers, Erasmus+ 

14.  Pătrășcanu Melania 
Emanuela 

Project manager in Erasmus Plus curs on-line E+ Youth 
Workers, Erasmus+ 

15.  Pătrășcanu Melania 
Emanuela 

Lideri în schimburi de tineri curs on-line E+ Youth 
Workers, Erasmus+ 

16.  Pătrășcanu Melania 
Emanuela 

Profesor în Online Digital Nation 

17.  Roșca Silviu Iulian Kopernio Webex Web of Science 
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competiții), personalul  şcolii, echipa managerială şi în cadrul comunităţii prin participarea la ședințele și 
întâlnirile ocazionate de diferite evenimente cu ceilalți colegi de cancelarie (consilii profesorale, ședințele 
Consiliului de administrație), cu părinții (ședințele cu părinții pe care le-au organizat sau la care au fost 
solicitați). 
 

6. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea unităţii şcolare 
Toate parteneriatele încheiate și proiectele derulate de profesorii comisiei metodice Om și societate au 

contribuit la promovarea instituției noastre școlare și a corpului său profesoral de excepție. La cele 
menționate anterior trebuie adăugate și: 

- participarea doamnei Gabriela Obodariu, alături de doamna dir. adj. Elena Vișinescu, la Conferința 
Alianței Colegiilor Centenare de la Tg Mureș și prezentarea candidaturii CNAIC la Asociație - 12 
octombrie, 2019  

- promovarea imaginii liceului de către doamna Obodariu Gabriela prin administrarea paginii de 
facebook, a contului de Instagram, prin transmiterea de comunicate de presă legate de activitățile 
liceului; doamna Boicu Ana Maria a realizat și publicat în mass-media o serie de  articole 
referitoare la activitățile și performanțele Colegiului Național ”Alexandru Ioan Cuza” 

 
 Rezultate la olimpiade şi concursuri şcolare 

Deși acest an școlar a fost unul atipic, pandemia determinând suspendarea multor olimpiade și 
concursuri, elevii pregătiți de profesorii comisiei noastre metodice au reușit să participe cu succes la unele 
competiții județene și naționale, obținând rezultate deosebite.  

a) La faza județeană a Olimpiadei de istorie au participat 26 de elevi, obținându-se: 
3 premii I (și calificare la faza națională) prin Ciocârlan Ayan (VIII B) – prof. Obodariu G., 
Ungureanu Ana Maria (IX F) – prof. Șerban L. și Niculau Robert Dan (XII E) - prof. Obodariu G., 
2 premii II 
2 premii III 
2(?) mențiuni 

b) La faza județeană a Olimpiadei de cultură civică au participat 8 elevi (4 echipe) coordonați de 
doamna profesoară Gabriela Obodariu, obținându-se: 1 premiu II, 1 premiu III și o mențiune. 
 c) La faza județeană a Olimpiadei Naționale Interdisciplinare ‟Științele Pământuluiˮ 
premiul I, calificat la faza națională - Apreutesei Răzvan Adrian (XI A), prof. Lupu Alis  
 d) La faza județeană  a Concursului Național de Geografie „Terra-mica olimpiadă de 
geografie” 
5 premii III prin elevii Iliescu Mihai Alin, Mândru Alex, Munteanu Alexandru Cristian (VI A) – prof. 
Lupu Alis și Dinu Miruna, Puțaru Radu (VI B) - prof. Diac Loredana 
1 mențiune - Rali Teodora (VI A) - prof. Lupu Alis 
 e) La faza națională a Concursului Național GeoInfoVirtual desfășurat on-line pentru elevii de 
liceu s-au obținut 
3 premii II prin elevii Agrigoroaiei Mara Ștefania Carmen (IX F) – prof. Lupu A., Rarinca Radu (XII 
E) – prof. Diac L. și Stratulat Georgiana (XII F) – prof. Lupu A.,  
3 premii III prin elevele Cernat Georgiana (XI F), Lovin Ioana (XI F) și Bâznă Alina (XII E)  - prof. 
Diac L. 
4 mențiuni prin elevii Mănăilă Roxana Ioana (X B) – prof. Lupu A., Pupăză Andreea Mădălina (X F), 
Alion Maria Mădălina (XI F) – prof. Diac L. și Lăduncă Ioan Darian (XI A) – prof. Lupu A.  

f)  La concursul internațional extrașcolar „Călătorie prin Toamnă în 91 de Zile” doamna 
profesoară Lupu Alis a înscris un echipaj de elevi care au obținut următoarele rezultate: 
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Secțiunea I. Articole și creații literare 
 Abiaboeru Nicoleta Geanina (X E)- premiul I 
 Popescu Cristina (XI E) - premiul I 
 Sandu Sorin Iulian ( XI E) - premiul II 
 Podoiu Lavinia Nicoleta ( XI E) - mențiune 

Secțiunea a II-a. Creații artistico-plastice 
 Cărbunaru Antonia (X E) - premiul I 
 

 Performanţe în inovarea didactică 
Doamna profesoară Șerban Lămâița este coautor la un dicționar al personalităților politice 

contemporane ( coautori Ion Stănel și Hrușcovschi Elena) și a fost 
 - membru evaluator la olimpiada de istorie-martie 2020 
 - membru evaluator la examenul de bacalaureat –iunie 2020 
 - membru asistent la evaluarea națională –iunie 2020 
 - responsabil al comisiei SNAC din cadrul CNAIC  
 - membru în comisia de inventariere a bibliotecii 
 - membru în consiliul consultativ al ISJ Vrancea - specialitatea istorie  

Doamna profesoară Obodariu Gabriela  
  - a publicat resurse educaționale deschise pe site-ul ISJ Vrancea, 
  - a susținut o lucrare la conferința internațională „Promoting EU values in the time of social distancing” în 
cadrul proiectului „Profesori pentru Europa”, 8 iunie 2020 
  - a redactat, împreună cu doamna Lupu Alis, modificările la Regulamentul de organizare și funcționare al 
CNAIC în anul scolar 2019-2020 
  - a făcut parte din comisia de elaborare a orarului colegiului  
  - este membru în Consiliul Consultativ al ISJ Vrancea, disciplina istorie și membru în Comisia de Etică a 
ISJ Vrancea. 

În anul școlar 2019-2020 doamna profesoară Pătrășcanu Melania Emanuela a fost formator și a 
avut activitate de formare a cadrelor didactice din județul Vrancea în vederea implementării în unitățile de 
învățământ din județ a Opționalului integrat Pregătiți pentru viață. adolescență și autocunoaștere. Doamna 
profesoară a participat la simpozionul național Globalizarea și ecosistemele naturale cu lucrarea Ecologia 
creștină - formă de manifestare a iubirii față de creație și Creator. 

Domnul profesor Roșca Silviu Iulian a participat la Evaluarea Națională în calitate de profesor 
asistent. 

Profesorii Diac Loredana Amelia, Lupu Alis și Mihăilescu Săvel au făcut parte, în anul școlar 2019-
2020, din Consiliul de Administrație al CNAIC. În acestă calitate, doamna profesoară Diac Loredana 
Amelia a elaborat procedura privind transferurile în CNAIC, în conformitate cu noile reglementări legale și 
a fost responsbilul comisiei de acordare a burselor școlare pentru elevii CNAIC. Doamna Diac Loredana 
este și membru în Consiliul Consultativ al ISJ Vrancea, disciplina geografie. 

 
7. Conduita profesională 

În ceea ce privește conduita profesională, toți profesorii comisiei metodice Om și societate au 
manifestat o atitudine morală și civică și au respectat și promovat deontologia profesională. Cu toții am 
respectat normele prevăzute de ROFUIP, R.I., ROF CNAIC și am participat la toate ședințele Consiliului 
profesoral și ale Consiliului de Administrație (atunci când a fost cazul). 
 
► Concluzii  
Puncte tari Puncte slabe 



 

 

 

55 

 

ROMANIA 
MINISTERUL EDUCATIEI ȘI CERCETĂRII 

COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA 
Strada Cuza-Voda nr. 47, Focsani 620034, Vrancea, Romania 

Tel. 0040.237.226.840 Fax: 0337100243, E-mail: collegecnaic@yahoo.com,Web:www.cnaic.ro 

- buna colaborare în cadrul comisiei metodice 
- profesori cu experiență, dar și dornici de 
perfecționare 
- elevi buni, interesați de obiectele de studiu 
predate (unele fiind materii de examen)  
- existența unui catalog electronic și a unui 
domeniu al colegiului pe GSuite, care facilitează 
activitatea profesorilor și elevilor în mediul online 

- statutul de profesor suplinitor al unor cadre 
didactice din comisia metodică și lipsa de 
continuitate a dumnealor în activitatea acestor 
catedre 
- refuzul unor cadre didactice de a utiliza catalogul 
electronic 
- inerția unor cadre didactice în adaptarea la noile 
cerințe ale învățării în mediul online  

Oportunități Amenințări 
-posibilitatea de a lucra cu elevi capabili de 
performanță 
-încheierea de parteneriate cu alte instituții din țară 
sau internaționale  
-participarea la numeroase cursuri de formare și de 
învățare a lucrului în online 

- lipsa de tehnologie performantă și de abilități în 
lucrul online a unor cadre didactice 
- muterea activității didactice în online 

 
 
► Propuneri de îmbunătăţire a activităţii pentru anul școlar 2020-2021. 

- Participarea la cursuri de pregătire pentru lucrul în online (învățarea și adaptarea unor tehnici și 
metode de lucru în online) 

- Participarea la „Proiectul CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” a profesorilor 
de istorie și religie 

- Implicarea în elaborarea unor instrumente de evaluare curentă mai performante 
- Inițierea unor proiecte de voluntariat la nivelul CNAIC sau în colaborare cu alte instituții. 
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Comisia Metodică – EDUCAȚIE MUZICALĂ, EDUCAȚIE PLASTICĂ/ VIZUALĂ/ ARTISTICĂ, 
EDUCAȚIE FIZICĂ SI SPORT 

 
Responsabil de comisie: prof. Ovidiu Octavian Opaiţ 
 
► Componenţa catedrei/comisiei 
Nr. crt. Numele şi prenumele Gradul didactic Forma de încadrare/specializarea 
     1 Grigoriu Ioan I Titular normă întreagă / Educatie fizica si sport 
     2 Roșca Silviu  I Titular normă întreagă / Educatie fizica si sport 
     3 Opait Ovdiu Octavian Def. Profesor titular norma intraga/ Educatie 

Plastica/ Vizuala/ Artistica 
     4 Plesa Cornel  Def. Titular, completare –Educație muzicală 
     5 Dumitrache Mitrita I Titular, completare - Educație muzicală 

6 Florențiu Lenormanda I Suplinitor Educație muzicală 
 
► Activităţi complexe cu valoare instructiv-educativă  

  Au fost realizate planificările calendaristice,  pe unitaţi de invăţare şi toate documentele necesare 
pentru consiliere şi orientare (planificare, programul activităţilor, al sedinţelor cu parinţii, caietul 
dirigintelui); 

 Activitatile de predare au avut caracter activ- participativ, bazandu-se pe activitati transdisciplinare, 
auditii si mai ales activitati de cant in cor. Ca mijloace didactice au fost folosite atat mijloacele 
moderne: videoproiectoarele ( clasele a VII si a VI-a), DVD-ul manualelor de clasa a V-a, site-uri si 
materiale realizate de mine, repertoriu variat pt fiecare clasa, mape pt fiecare elev, cu partituri,cat si 
manualele,  caietele de repertoriu; 

 Studierea programei noi, pt clasa a VII-a, Anexa nr. 2, la ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale 
nr. 3393 / 28.02.2017, in vederea întocmirii planificării anuale si pe unitati de invatare; 

 
► Rezultate la olimpiade şi concursuri şcolare 

1.Olimpiada Sportului Scolar 
 Nr. 

participanţi 
Nr. calificaţi Premiul I Premiul al 

II-lea 
Premiul al 
III-lea 

Faza judeteană 3 echipe 3 1  2 
 
3. Alte concursuri naţionale (in colaborare cu terti, fara finantare MEN) 

Denumirea concursului Nr. participanţi Premiul I 

Asculta 5 minute de muzica clasica Toate clasele la care predau 2 
 
4. Concursuri regionale / interjudeţene 

Denumirea concursului Nr. participanţi Premiul I 
Cupa 1 Decembrie  Baschet 10 1 

 
5. Concursuri judetene 

Denumirea concursului Nr. participanţi Premiul I 
Cupa 1 decembrie baschet baieti 
Cupa Lic. nr. 5 fotbal 
Cupa Lic. nr. 1 baschet fete 

10 
10 
10 

1 
1 
1 
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► Parteneriate/ Proiecte/ Activităţi extracurriculare 
1. Incursiune in istoria muzicii- proiect realizat cu elevii claselor a VIII-a- pe parcursul 

semestrului al II-lea 
2. Muzicalitatea versurilor eminesciene- sursa de inspiratie pentru compozitori - proiect 

realizat cu elevii claselor V- VII- ianuarie, 2020    Prof. Mitrita Dumitrache 
3. Participarea cu corul Armonia  la Reuniunea Corala „Colinde, colinde..”, Editia a IX-a, Focsani, 

2019 
4. Participarea la activitatile proiectului „Smile to You” initiat de Asociatia Voluntariat pentru 

Viata, finantat prin Erasmus+. 
5. Coordonator Balul Gimnazistilor care a avut tema  „Romanasi de Cuza” 
6. Coordonator Serbarea de Craciun cu titlul „E vremea colindelor” 
7. Proiectul SNAC „ Aprinde lumina in sufletele semenilor”-intoarcerea vizitei partenerilor de la 

Paltin, oferirea de daruri, sustinerea unui moment artistic cu conotatii din traditiile paltinene cu 
ocazia Sarbatorilor de Iarna.  

8. Excursie de 2 zile cu tema: „Transilvania si comorile ei”, participanti: cls aVII-a A si aVIII-a B 
9. Asculta 5 minute de muzicaclasica”- permanent, Prof. Mitrita Dumitrache 
10. Sprijinirea membrilor Clubului de Muzica de la CNAIC. 
11. Insotirea elevilor la concertele Orchestrei Unirea si a Corului Pastorala, conform programului 

Ateneului- permanent 
12. Pregatirea repertoriilor( cantece patriotice, colinde)   necesare derularii activitatilor artistice – 

repetitii cu coristii claselor V- VII, in ziua de joi, orele 14- 15, minicolegiu. Prof. Mitrita 
Dumitrache 

13. realizarea unui barem de notare pt. liceu in concordanta cu numarul de ore la clasa;  prof. 
Grigoriu Ioan 

14. organizarea turneului de fotbal interclase; prof. Grigoriu Ioan 
15. Realizarea Expoziţia de Craciun 2019, organizată la Biblioteca Colegiului şi în Holul  principal 

al Colegiului. 
16. Pregătirea Balului Bobocilor, decoruri: prof. Opait Ovidiu 
17. Realizarea unei excursii  de 2 zile, călătorii in gastronomia romaneasca cu cazare la Poiana 

Brasov. Nov 2019 
18. Expoziţia Cu imagini grafice cu tema Martisor, 1 martie 2020, organizată în Holul  de la parter 

al Colegiului. 
19. Realizarea altor sarcini specifice perioadei de criza (pandemie), pregatire de documente digitale, 

ore si teme sustinute in mediul online. Profesori: Grigoriu Ioan; Roșca Silviu; Dumitrache 
Mitrita; Plesa Cornel; Opait Ovdiu Octavian. 

► Concluzii  
Puncte tari Puncte slabe 

- implicarea personală în activitățile 
propuse de la nivelul colegiului; 

- propunerea de noi activități online 
- intelegerea nevoilor elevilor de a se 

adapta mediului online si cerintelor 
M.E.C. 

 
Echipa de profesorii  este puternica. 
  

neimplicarea tuturor elevilor în activitățile fizice, 
onlinede la nivelul colegiului 
 
 Timp putin, orar impartit pe foarte multe ore in 
anumite zile. 
Lipsa unor instrumente I.T. in concordanta cu 
cerintele actuale; 

 
► Propuneri de îmbunătăţire a activităţii pentru anul viitor. 
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Realizarea unui orar care sa permita crearea materialelor digitale si incarcarea acestora pe platforme, 
dotarea profesorilor cu laptopuri si periferice digitale pentru realizarea orelor si materialelor didactice in 
conditii optime… 
 
 

CABINETUL DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA 
 

Prof. consilier şcolar Marinescu Amalia 
 
1. CONSILIERE INDIVIDUALĂ               
 1.1 Număr de beneficiari   
Număr de persoane distincte care au 

beneficiat 
de consiliere individuală  

ELEVI PĂRINŢI CADRE 
DIDACTICE Nivel 

gimnazial 
Nivel 
liceal 

Semestrul I, an școlar 2019-2020 40 57 17 10 

Semestrul II, an școlar 2019-2020 22 40 20 18 

Total  62 97 37 28 

 

             1.2 Date statistice   

Nr. 
crt. 

Activităţi desfăşurate conform Registrului de activităţi 
de la cabinetul de asistenţă psihopedagogică*** 

Indicatori de performanţă 
Beneficiari 

ELEVI 
(în 

cabinet) 

PĂRIN
ŢI 
(în 

cabinet
) 

CADRE 
DIDACTICE 
(în cabinet) 

1 

Nr. 
elevilor 

consiliaţi 
individual 

Nr. 
părinţi 

consilia
ţi 

individ
ual 

Nr. cadre didactice 
consiliate 
individual 

Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală  60 5 2 

Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea abilităţilor 
emoţionale şi de comunicare (se include prevenirea 
bullyingului în spațiul școlar, a violenței domestice, a 
dificultăților de relaționare, inclusiv cu copiii cu CES)       23 10 5 

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ 
dezvoltarea creativității (se include prevenirea eșecului 
școlar, a absenteismului/ abandonului  școlar) 

13 9 4 
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Orientarea carierei  45 6 5 

Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  (se include 
prevenirea consumului de substanțe cu risc, a traficului 
de ființe) 18 7 10 

***Se raportează 1(un) caz o singură dată, în funcție de complexitatea intervenției/problemei 

2 

 

 

Problematica (cazuistica) cu cea mai 
mare frecvenţă înregistrată în unitatea 
dvs. 

(Ierarhizați problematica/ cazuistica 
înregistrată în unitatea dvs., pe o scală de 
la 1 la 10, acordând 10 puncte problemei 
cu cea mai mare frecvență și 1 problemei 
cu cea mai mică frecvență) 

Programe de auto/ 
intercunoaştere/ dezvoltare 
personală  

56 

Managementul emoţiilor  şi 
dezvoltarea abilităţilor 
emoţionale şi de comunicare (se 
include prevenirea bullyingului 
în spațiul școlar, a violenței 
domestice, a dificultăților de 
relaționare, inclusiv cu copiii cu 
CES) 

19 

Managementul învăţării/ 
dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea 
creativității (se include 
prevenirea eșecului școlar, a 
absenteismului/abandonului 
școlar) 

18 

Orientarea carierei  29 

 

Educaţia pentru  un stil de viaţă 
sanogen  (se include prevenirea 
consumului de substanțe cu risc, 
a traficului de ființe) 

8 

 
Copii cu CES (cu certificat de orientare 
școlară și profesională) 

Nr. cazuri în unitatea şcolară 

2 

Nr. copii în proces 
de consiliere 

psihopedagogică 

2 

 
Copii ai căror părinți sunt plecați la muncă 
în străinătate/remigrați 

Nr. cazuri în unitatea şcolară 

23 

Nr. copii în proces 
de consiliere 

psihopedagogică 

13 
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2. CONSILIERE DE GRUP                 
                      2.1 Număr de beneficiari 

Consiliere  
de grup 

în 
cabinet 

ELEVI 

PĂRINŢI CADRE DIDACTICE Nivel gimnazial Nivel 

 liceal 

Nr.  
grupuri 

Nr. 

elevi 

Nr.  
grupuri 

Nr. 

elevi 

Nr.  
grupuri 

Nr. 
părinţi 

Nr.  
grupuri 

Nr. cadre 
didactice 

9 24 12 51 3 20 2 6 

                 2.2 Activităţi de consiliere de grup 

Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu 
elevii   

(de informare/ prevenire/ conștientizare/ formare de atitudini, 
abilități, activități formale, nonformale ș.a) 

Număr 
total 
activități  

Număr 
total 
beneficiari 

Observaţii/ 
rezultate 
 

 24 632  

Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu 
cadrele didactice 

(lectorate, work-shop-uri, participare la ședințele cu părinții 
la invitația educatorului/ învățătorului/ dirigintelui ș.a.) 

Număr 
total 

activități 

Număr 
total 

beneficiari 

Observaţii/ 
rezultate 

 

 6 70  

Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu 
părinții 

(lectorate, work-shop-uri, participare la ședințele cu părinții 
la invitația educatorului/ învățătorului/ dirigintelui ș.a.) 

Număr 
total 

activități 

Număr 
total 

beneficiari 

Observaţii/ 
rezultate 

 

 8 107  

 
2.3.Situaţia cazurilor de agresivitate/ bullying/ violenţă şcolară 
 
Număr de activităţi/programe de informare,  prevenire și consiliere   3 
Număr de elevi consiliaţi individual 6 
Număr de elevi consiliaţi în grup (cabinet sau clasă) 75 
Număr de părinţi consiliaţi (părinţi ai copiilor identificaţi având comportamente 
agresive / violente) 2 
Număr de cadre didactice consiliate 3 
Număr cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere 5 
 

1.8 Implementarea măsurilor 11 și 12 din Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii  
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Perioada Nr. elevi  
clasa  a VIII-a 

care au 
beneficiat de 

servicii de 
orientare a 

carierei  

Tipurile de activităţi de consiliere a 
carierei derulate cu : 

Observații/ comentarii  
 

(inclusiv informații cu 
referire la sursele de 

finanțare) 

elevii de clasa a VIII-a 

An școlar 
2019-2020 

53 Aplicarea chestionarului initial, 
creion-hartie, aplicare Test Holland 

variant creion-hartie 

 

  
                         3.3 Alte activități  

An şcolar Simpozioane, sesiuni de comunicare  Articole/cărți publicate  

2019- 2020, 
semestrul I Titlul Data 

Instituția 
organizatoare 

Titlul 

 

Editura/tilul 
lucrării 

Anul 
apariției 

Diploma de 
participare 

 
 

 

Simpozion 
national 
importanta 
educatiei 
incluzive 

28.11.2019 
C.J.R.A.E 

Vaslui 

Articol 
revista 

education
ala 

Co-teaching 
si 

constientizar
e o abordare 

a copilului cu 
C.E.S. 

2019 

 
Diploma de 
participare  

UNICEF- 
Ziua 
internationala 
a drepturilor 
copilului 

 

18.11.2019 

UNICEF 

 

 

 

 

 

 

 

Diploma de 
participare 

19 zile de 
prevenire a 
abuzului si 
violentei 

1-
19.11.2019 

    

 
C. MANAGEMENTUL CALITĂȚII 

COMISII LA NIVELUL COLEGIULUI 

A. COMISIA DE EVALUARE SI ASIGURARE A CALITATII 

 În anul școlar 2019 – 2020 comisia CEAC a desfășurat următoarele activități: 
- a actualizat componența comisiei si distribuția sarcinilor de lucru; 
- a întocmit planul de îmbunătățire pe anul școlar 2019- 2020; 
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- a finalizat  RAEI-ul pe anul școlar precedent, a fost prezentat în consiliului profesoral rezultat din 
evaluarea externă din octombrie 2019,  a fost aprobat în consiliul de administrație, a fost publicat 
pe site-ul colegiului; 

- a prezentat documentele solicitate în timpul evaluării,  rezultatele obținute de instituție regăsindu-se 
în raportul evaluatorilor din documentul anexat. 

- a inițializat RAEI-ul pe anul școlar în curs; 
- a completat baza de date de pe platforma aracip, calitate.aracip.eu,  cu informațiile culese de la elevi 

și de la celelalte compartimente ale școlii: 
- a selectat, verificat și arhivat materialele CEAC 

 
B. COMISIA DE  CONTROL MANAGERIAL INTERN 

   Conform atribuțiilor ce îi revin, Comisia a realizat în  pe parcursul acestui an școlar următoarele 
activități: 

- A stabilit graficul și tematica ședințelor și a întâlnirilor de lucru; 
- A inventariat activitățile compartimentelor resurse umane, financiar-contabilitate și achiziții 
publice și administrativ, a inventariat activitățile procedurabile ale instituției și a actualizat 
fișele posturilor stabilite prin Decizie, privind Comisia de monitorizare, coordonare și 
îndrumare metodologică a Sistemului Propriu de Control Managerial; 
-  Comisia a elaborat  procedurile necesare pentru transferuri  
- Comisia a elaborat obiectivele generale ale Programului de dezvoltare, a identificat, analizat 
și gestionat riscurile posibile și a stabilit indicatorii de performanță asociați obiectivelor 
propuse. 

 

C. COMISIA PENTRU PREVENIREA SI ELIMINAREA VIOLENŢEI, A FAPTELOR DE 
CORUPŢIE ŞI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ŞCOLAR ŞI PROMOVAREA 
INTERCULTURALITĂŢII  

    Prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar constituie o premisă importantă pentru crearea 
unui climat propice desfăşurării activităţilor instructiv-educative, dar și satisfacerii trebuinţelor de siguranţă 
sub multiple aspecte.  
    În vederea celor arătate mai sus s-a constituit la începutul anului şcolar Comisia pentru prevenirea 
violenţei în mediul şcolar la Colegiul Național Al.I.Cuza din Focșani. 

La nivelul şcolii a existat o permanentă preocupare pentru rezolvarea din faşă a tuturor tipurilor de 
conflicte care apar pe parcursul desfăşurării procesului instructive educative şi nu numai, existând o 
comunicare optimă între toţi factorii care pot avea un rol în rezolvarea conflictelor (elevi-părinţi-cadre 
didactice-poliţie-biserică-primărie).  
OBIECTIVELE COMISIEI : 

 Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natura care pot apărea în cadrul 
şcolii; 

 Conştientizarea existenţei problemei violenţei în societate şi mediul şcolar de către elevi, părinţi, 
cadre didactice şi crearea unui cadru formal de dezbatere a acestei probleme la nivelul şcolii; 

 Oferirea de alternative educaţionale pentru petrecerea timpului liber prin activităţi extracurriculare; 
 Consilierea psihopedagogică a elevilor; 
 Organizarea unor activităţi pe teme de Managementul conflictelor; 
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 Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului şi a altor documente referitoare la reducerea fenomenului de violenţă în mediul şcolar şi 
creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ.  

 
ASPECTE VIZATE: 

 Implementarea unor activităţi de monitorizare şi conştientizare a problematicii violenţei şcolare în 
rândul diferitelor categorii de actori şcolari şi la nivelul opiniei publice, în scopul sensibilizări 
acestora; 

 Realizarea comunicării interinstituţionale; 
 Formarea atitudinii responsabile faţă de comportamentul propiu şi al celorlalţi în condiţiile 

cunoaşterii şi înţelegerii drepturilor şi îndatoririlor. 
 
MĂSURI ŞI ACŢIUNI: 

 Dezbateri referitoare la securitatea şi siguranţa elevilor în şcoală, la necesitatea purtării de către 
elevi şi profesori a unor semen distincte; 

 Prelucrarea cu elevii şi părinţii, afişarea reglementărilor privind ordinea interioară, a măsurilor şi 
planurilor de acţiune; 

 Înregistrarea actelor de violenţă pe baza unei fişe avizate; 
 Întroducerea unor teme privind violenţa în şcoală şi măsurile de prevenire a acesteia, în 

programarea orelor de dirigenţie; 
 Realizarea campaniei de prevenire şi combatere a violenței în diverse medii 
 Implicarea elevilor şi a profesorilor diriginţi în activităţile dedicate fenomenului de violenţă; 
 Dezvoltarea preocupărilor sportive prin participarea la activităţi şi concursuri cu caracter sportiv 

(fotbal,volei, handbal, jocuri sportive); 
ACTIVITĂŢI DERULATE: 

 Plan de Cooperare pentru prevenirea și combaterea delincvenței în rândul elevilor în anul școlar 
2019-2020 între Poliția Municipiului Focșani, Primăria Municipiului Focșani și Colegiul Național 
Al.I.Cuza, Focșani – octombrie 2019 

 Activități între Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Vrancea și Colegiul Național 
Al.I.Cuza Focșani – noiembrie 2019 

 Campania Națională – 19 Zile de Prevenire a abuzului asupra copiilor și tinerilor – dezbateri și 
activități interactive/ Flash mob împotriva violenței – noiembrie 2019 

 "Uniți Împotriva Violenței" în colaborare cu Inspectoratul Județean de Poliție Vrancea – Flashmob 
în Piața Unirii – noiembrie 2019 

 

D. COMISIA PENTRU PROGRAME ŞI PROIECTE EDUCATIVE 

    Comisia diriginţilor 
COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul 

managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative ivite 
ulterior. În anul școlar 2019-2020  activitatea Comisiei metodice a fost coordonată de consilierul de 
programe Vlăsceanu Roxana . Comisia si-a propus drept priorităţi, o mai mare atenţie acordata creşterii 
standardelor de performanţă, modului în care elevii se integrează în colectivele lor,creşterii interesului 
pentru învăţătură,colaborării cu părinţii în vederea optimizării relaţiei şcoala-familie, îmbunătăţirii 
capacitaţii de socializare a elevilor în colectivităţile în care aceştia îşi desfăşoară activitatea. În acest 
sens,Comisia diriginţilor a avut în vedere realizarea unor activităţi diverse, prin care diriginţii dar şi elevii 
să conştientizeze implicarea lor în actul educativ, sa recepteze educaţia mai mult decât ca pe un act 
instructiv prin care se acumulează cunoştinţe,ci ca un mijloc de formare a personalităţii lor ,de pregătire 
pentru viaţă, pentru integrarea în societate. Activităţile desfăşurate au îmbinat curriculum-ul din programa 
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de consiliere si orientare cu educaţia pentru nonviolenţa, pentru mediu, civica, pentru calitatea vieţii, pentru 
cultivarea respectului fata de cultură și tradiţii . 
Principalele activităţi derulate: 

 Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor 
 Distribuirea, completarea si semnarea acordului cadru de parteneriat pentru educaţie între 

şcoala, elev si părinte (clasa a IX-a) 
 Organizarea de şedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele verbale ale 

şedinţelor si propunerea unor masuri de remediere a punctelor slabe.  
 Organizarea de şedinţe pe teme care au avut ca scop eficientizarea activităţii dirigintelui, 

propuneri de îmbunătăţire a criteriilor de evaluare din fişa de activitate a dirigintelui, 
completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea parteneriatului elev-diriginte-părinte  

  Informarea diriginţilor privind metodologiile de acordare a ajutoarelor ,, Bani de liceu și burse 
sociale 

 Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor 
 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea prevenirii 

abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi 
din mediu familial dezorganizat sau mono-parental 

 Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare si 
extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare:activităţi diverse de adaptare, 
interrelaţionare şi intercunoaştere cu elevii clasei, educaţie si dezvoltarea simţului civic, 
ecologic, artistic. 

 Derularea  cu elevii de activităţi şcolare şi extraşcolare în cadrul proiectelor derulate în școli:  
Proiecte şi activităţi cultural artistice: 

 Activităţi derulate cu ocazia Zilei Naţionale, a Zilei Colegiului 
 Proiecte cultural-artistice ,,Balul bobocilor. Emotion”  și ,,Balul Gimnaziștilor” 
 Sărbătoarea Crăciunului ”Datini de sărbători” 

o Împodobirea bradului din scoală 
o Program cultural artistic cu obiceiuri, datini, urături, colinde. 

 Unirea Principatelor,  
 Manifestari prilejuite de aniversarea poetului Mihai Eminescu  
 Săpt. Să ştii mai multe, să fii mai bun! 

 
Comisia metodică a diriginţilor a fost constituită la începutul anului şcolar 2019-2020 cu un efectiv de 

32 cadre didactice. 
În semestrul I al anului şcolar 2019-2020, profesorii diriginţi au urmărit ca prin  activitatea desfăşurată, să 
materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi prevenire,  
prin optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala, profesorii şi colegii. 
Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la începutul anului 
şcolar dar şi să răspundă unor cerinţe, necesităţi ivite ulterior. Planul de activitate conţine: 
    1. Studierea programelor şcolare pentru Consiliere și Orientare şi întocmirea planificări   orelor 
dirigenţie. 
    2. Stabilirea graficului şedinţelor cu părinţii şi alcătuirea Comitetului de părinţi la fiecare clasă. 
    3. Stabilirea graficului şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor din şcoală şi a tematicii acestora. 
     4. Monitorizarea activităţii Consiliului fiecărei clase. 
     5. Identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în   familie. 
      6. Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socio-profesionale şi 
integrări sociale optime. 
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Planificările pentru  Consiliere şi Orientare au fost făcute în concordanță cu programele școlare în 
vigoare: Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 3393 / 28.02.2017, pentru gimnaziu, 
respectiv ordinului nr. 5287 / 09.10.2006 pentru liceu. 
De asemenea s-a elaborat un formular tipizat ce a fost distribuit diriginţilor ce reprezintă un proces verbal 
întocmit în urma prelucrării la clasă, în prima zi de şcoală, a datelor din Regulamentul intern.  
Pentru identificarea copiilor cu probleme psihopedagogice şi cu situaţii deosebite în familie, comisia 
diriginţilor a avut sprijinul psihopedagogului şcolii. 
Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socioprofesionale  şi 
integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi a 
şedinţelor cu părinţii, în popularizarea condiţiilor de desfăşurare a examenelor de sfârşit de ciclu şcolar şi a 
variantelor de subiecte publicate de MECTS, în distribuirea de materiale vizând oferta educaţională. 
Diriginţii s-au preocupat ca la finele semestrului cataloagele să fie complet şi corect întocmite, iar situaţiile   
disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa părinţilor. 
 
ANALIZA SWOT 
Puncte tari: 

- întocmirea planificărilor  calendaristice anuale şi semestriale realizate conform cu noua 
programa pentru Consiliere si orientare; 

- se folosesc, în majoritatea cazurilor, modelele unitare de elaborare a documentelor din portofoliul 
dirigintelui; 

- în general, tematica orelor de dirigenţie concordă cu particularităţile de vârstă, personalitate şi 
preocupări ale elevilor; 

- relaţia foarte buna dintre majoritatea diriginţilor si elevi; 
- mulţi profesori diriginţi implicaţi in educaţia moral-civica si sociala a elevilor; 
- organizarea şedinţelor cu părinţii pe ani de studiu. 
- varietatea mare de activitati extrascolare si extracurriculare organizate 

Puncte slabe:     
- lipsa unei proceduri pentru traseul documentelor ( planificări, proiecte educaționale, 

parteneriate): inregistrarea la secretariat – predarea la persoana desemnată cu centralizarea lor. 
Oportunitaţi: 

- vizionarea unor spectacole de teatru, etc; 
- organizarea unor excursii la nivel de clasa şi la nivel de şcoală; 
- organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane strânse 

Ameninţări: 
- lipsa comunicării și a susținerii colective poate afecta pe termen lung imaginea  școlii 

 
2. Activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare 
Activitățile educative extracurriculare şi extraşcolare au vizat domeniile cultural – artistic, științific, 
educație non-formală, dezvoltare personală - orientare în carieră, educaţie civică/ dezvoltare personală, . 
orientare profesională. La aceste activități s-au mai adăugat: 

- Organizarea alegerilor pentru Consiliul local al tinerilor 
- Organizarea alegerilor pentru Consiliul Școlar al Elevilor 
- Parada liceelor din cadrul Festivalului județean Bachus 
- Serbarea de Crăciun de la Balada 
3.Activitatea Consiliului Elevilor 
În acest semestru activitatea Consiliului Elevilor a fost  relativ buna. Au avut loc câteva întâlniri ale 

liderilor clasei in care s-au discutat probleme de organizare (regulamente, reguli, drepturile şi îndatoririle 
elevilor) şi s-au aşteptat propuneri din partea elevilor pentru îmbunătăţirea activităţilor existente în şcoală . 
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Având în vedere rolul care revine Consiliului Elevilor în implicarea activă a acestora în viaţa şcolii, 
preocuparea de bază, la începutul semestrului I a fost de a constitui Consiliul Elevilor pentru anul şcolar 
2019-2020. Pentru aceasta s-au organizat alegeri pentru completarea departamentelor. La această adunare, 
elevii şi-au ales reprezentantii  pe departamente, cât şi Biroul Consiliului Elevilor (BCE). Cu ocazia acestei 
adunări generale Consiliul Elevilor a adoptat o notă de măsuri care vizează îmbunătăţirea activităţii 
acestuia pe problema ridicării nivelului la învăţătură şi disciplină. Pentru acest lucru BCE şi-a stabilit o 
agendă de lucru care vizează monitorizarea elevilor problemă, cât şi întărirea legăturilor dintre ei şi 
Consiliul Profesorilor claselor şi conducerea şcolii. 

In general la întruniri au fost prezenţi toţi şefii claselor sau adjuncţii lor. 
 

5. Comitetul de părinţi. 
În luna octombrie 2019 a avut loc adunarea generală a părinţilor în vederea constituirii Consiliului 

reprezentativ al părinţilor pentru anul şcolar 2019-2020 şi elaborării unui regulament intern al acestuia. 
Consiliul s-a reunit conform graficului întocmit, dar şi atunci când a fost necesară consultarea părinţilor 
pentru soluţionarea unor probleme de interes general. Acesta s-a întrunit in vederea discutării şi a 
organizării diferitelor aspecte de ordin intern, încercând rezolvarea problemelor legate de desfăşurarea 
procesului instructiv – educativ. 

 
6. PROIECTE ȘI PARTENERIATE 

 Catedra de limba franceză a prezentat pe parcursul intregii săptămâni,  momente  pline de 
emotie in biblioteca colegiului. Astfel elevi din 20 de clase au pregătit tot atâtea melodii din 
diverse țâri europene. Profesori organizatori – Prof. Vișinescu Elena, Prof Porumb Manuela, 
Prof. Țandârâ Ionuț, Prof. Coatu Constanța. 

 In perioada 4-10 octombrie are loc evenimentul anual Săptămâna Mondială a Spațiului. 
Tema este" Luna: poartă către stele celebrând", astfel 50 de ani de la misiunea Apollo 11. Se 
vor organiza activități atât pentru gimnaziu cât și pentru liceu. Programul include la 
gimnaziu: căutare de comori, expoziție de afișe, iar la liceu : proiecție de film documentar, 
expoziție de afișe. – Prof. Poll Emilia, Prof. Oprea Tiberiu 

 Pe data de 5 octombrie în cadrul Clubului de Public Speaking vor avea loc discursuri pe 
tema educației - Prof Obodariu Gabriela 

 Literatura română – un traseu educațional sui generis – Prof Milea Sorina (clasa a VI a B) 
 Cupa Educației la Colegiul Tehnic Edmond Nicolau – meciuri de baschet și tenis de masă 

pentru băieți - Prof Grigoriu Ioan 
 Pregătirea balului pentru elevii claselor a IX a – profesorii diriginți ai claselor a IX a 
 Tradiții și obiceiuri românești – baza educației – Prof. Sîrghie Daniela, Prof. Vlăsceanu 

Roxana, Prof. Oancia Silvia 
 Arte ale educației – Prof. Norocea (XII F)  
 In data de 04 octombrie 2019 s-a desfășurat activitatea „Tinerii și tehnologia”, organizată de 

Centrul de Tineret Focșani în colaborare cu Makita România prin Ing Trust Focșani la care 
participă și elevi ai colegiului sub îndrumarea dnei Popescu Ana Luiza 

 Educație antidrug, 1.11.2019, DJTS, Prof.Trestioreanu, Prof. Pleș 
 Combaterea traficului de persoane, 4.11.2019, clasa a XI a F, Prof. Obodariu Gabriela 
 Educație nonformala, Bibliotecă, 6.11.2019, Prof. Maiereanu Gigliola, Prof. Oancia Silvia 
 Întâlnire cu profesioniști, Sala de sport, 13.11.2019 
 Ofertă Universitatea din Iași, 13.11.2019 
 Îndrăznește să crezi, Bibliotecă, 15.11.2019, DJTS, Business Expert 
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 Clubul de robotică, prezentare la Mall Focșani, 16-17.11.2019, Prof.Poll Emilia, Prof. Oprea 
Tiberiu, Prof. Oprea M. 

 Vizionare film, Centrul Cultural Vrancea, 19.11.2019 Prof. Sîrghie Daniela, Prof.Boicu A. 
 Excursie Gaudeamus București 23.11.2019, Prof. Mereuță Camelia, Prof. Șerban Lămîița 
 Excursie Atelier de bucătărie 23-24.11.2019 Brașov, Prof. Opaiț Ovidiu, Prof. Mihăilescu 

Săvel, Prof. Ciovârtă Lucian 
 Drag de România 29.11.2019, Prof. Săcăluș Oana, Vlăsceanu Roxana 
 Prezentare ofertă Facultatea de Construcții București, 29.11.2019 
 Prezentare oferte ASE București 21.11.2019, biblioteca, Prof. Vișinescu Elena 
 Românași de Cuza, 1.12.2019, profesori diriginți ai claselor gimnaziale 
 Prezentare proiect Universitatea din Galați, Bibliotecă, Prof. Coatu 
 Premium Porc 7.12.2019, Sala Polivalentă, Prof. Obodariu Gabriela 
 Anul Cărții în România 13.12.2019, Sala Polivalentă, profesori diriginți ai claselor a V a-a 

VIII a 
 Clubul de robotică12.12.2019, elevi de la CSEI, Prof. Oprea Tiberiu, Prof. Emilia Poll 
 Revoluția neterminată – proiect alaturi de CNU, 12.12.2019, Prof. Obodariu Gabriela, Prof. 

Șerban Lămîița 
 Sărbători și pentru ei, ediția a IX a CSEI Mihălceni, 14.12.2019, Clubul IMPACT CNC 

alături de Prof. Vișinescu Elena, Prof. Diac Loredana 
 De zilele colegiului(23-24 ianuarie 2020) au avut loc mai multe activități: 

- concursul de matematică aplicată ”Mathink”, organizat de elevii a X-a A, B, C și concursul 
”Quark”-dedicat elevilor de gimnaziu pasionați de chimie, biologie și fizică, în parteneriat cu 
toate școlile gimnaziale din Focșani 

- un concurs interdisciplinar în cadrul ariei curriculare ”Om și societate” s-a desfășurat la care 
elevii au primit cuvinte de la care au pornit și au creat discursuri în fața colegilor.  

- compeție de fotbal, ”Cupa 24 ianuarie” 
- o expoziție de grafică computerizată  
- un cerc de robotică 
- un atelier de cusături  
- un concurs expoziție de produse tradiționale și moderne, cu tema ”Bufet românesc pentru 

prieteni”,  
- În biblioteca liceului a fost lansat un bibliocalendar CNC. Elevii de la profilul real au aflat mai 

multe despre trecutul, prezentul și viitorul revistei ”Gazeta matematică”. 
- dezbateri pe tema solidarității în comunitate, în cadrul unui proiect internațional de voluntariat 
- vizita unor reprezentați de la Universitatea Politehnică din Iași. 
 

E. COMISIA DE ORGANIZARE A SERVICIULUI PE SCOALA 

În semestrul I și în semestrul al II-lea până pe11.03.2020, comisia de organizare a serviciului pe 
şcoală a realizat planificarea serviciului pe şcoală, pentru profesori, în acord cu R.I. și R.O.F.U.I.P., care 
cuprind atribuţiile profesorilor de serviciu. A întocmit tabelul cu organizarea serviciului pe școală până la 
finalul anului școlar, în conformitate cu programul instituției și orarul profesorilor. Astfel au fost acoperite 
toate corpurile A, M, C dimineața și A după-amiaza, cu un număr de 4 profesori pe zi. Comisia a avut în 
vedere la întocmirea acestui program prezența profesorului de serviciu la sfârșitul zilei pentru securizarea 
cataloagelor. În program au fost prinși 41 de profesori, cu cel puțin 9 ore de predare în școala noastră. 
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Comisia a urmărit modul în care s-a realizat serviciul pe scoală, componentă importantă în asigurarea 
securității instituției în timpul programului cu elevii. 

F. COMISIA DE INVENTARIERE 

Președinte- Vișinescu Elena 
Membri: profesorii- Grigoriu Ioan, Teodor Mihai, Norocea Ana-Maria 
               Informatician- Ciovîrtă Lucian Elvis 
              Administrator- Bîndar Vasile 
              Bibliotecar- Popescu Ana Luiza 
              Laborant- Guțu Monica 

  Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, în baza Legii 
contabilității nr. 82/1991, și a O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și 
efectuarea inventarierii. Operațiunea a cuprins gestiunea de mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale de 
întreținere gestionate de domnul administrator Bîndar Vasile, materiale de laborator gestionate de doamna 
laborantă – Guţu Monica şi gestiunea de casierie, timbre poștale și alte valori gestionată de d-na Avram 
Nela. Operațiunea s-a finalizat în luna decembrie 2019. Prin urmare, comisia a inventariat toate bunurile 
școlii, a alcătuit fișe de inventar pe locuri de folosință și a propus bunuri spre casare. 

G. COMISIA PENTRU VERIFICAREA RITMICITĂŢII NOTĂRII ŞI PLANIFICAREA 

TEZELOR 

În semestrul I al anului şcolar 2019-2020 a fost monitorizată ritmicitatea notării, atât la clasele de 
gimnaziu, cât şi la clasele de liceu, toţi membrii comisiei fiind implicaţi în activitatea de colectare şi analiză 
a situaţiei din cataloagele şcolare. La 8.11.2019 membrii comisiei au constatat inexistenţa notelor la 
anumite discipline şi a fost recomandat termenul de 3.12.2019 pentru remedierea situaţiei. De asemenea, a 
fost alcătuit graficul privind desfăşurarea tezelor semestriale.  
 În semestrul al II-lea al anului școlar 2019 – 2020, majoritatea cadrelor didactice au utilizat 
platforma Adservio pentru consemnarea notelor și a absențelor, fiind realizată o progrmare a cadrelor 
didactice pentru transcrierea notelor în cataloage si încheierea mediilor cu respectara normelor de limitare a 
răspândirii virusului SARS COV 2. Conform documentelor în vigoare și a ordinelor de ministru, tezele nu 
s-au mai susținut, iar mediile s-au încheiat conform OMEC 4249/13.05.2020 de mofificare a ROFUIP 
5079/2016. 

 

H. COMISIA PENTRU PERFECȚIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ 

 Pentru evaluarea ARACIP, au fost realizate situatii statistice cu privire la: 
1. Inspectiile școlare susținute in perioadele: 2013– 2014, 2014 – 2015, 2015 – 2016, 2016 – 2017, 

2017 - 2019 
2. Participarea cadrelor didactice la simpozioane din 2013 până în prezent 
3. Participarea cadrelor didactice la comisii de lucru ale Ministerului Educației și Cercetării, grupuri 

de lucru pentru elaborarea de subiecte privind evaluarile naționale 
4. Cadrele didactice care au obținut gradul didactic I din 2013 până în prezent și titlurile lucrărilor cu 

care au obținut acest grad 
5. Cadre didactice cu tilul de doctor 
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Pentru anul școlar 2019-2020 sunt cuprinse în examene de perfecționare prin definitivat sau grade 
didactice următoarele cadre didactice: 

I. COMISIA DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 

Această comisie a desfășurat următoarele activități: 
- instruirea periodică a personalului cu privire la protecția muncii 
- a depus documentația cerută anual de inspectoratul județean de muncă 
- a făcut demersurile necesare în vederea efectuării controalelor medicale de către doamna doctor 

Stamatin Roxana, medic pentru medicina muncii, cu care unitatea noastră are contract. 

J. COMISIA DE SITUAȚII DE URGENȚĂ 

    În semestrul I al anului școlar 2019 – 2020, comisia și-a asumat efectuarea următoarelor 
activități: 

- a realizat dosarul pentru situații de urgență și a obținut autorizația ISU 
- a organizat simulările în caz de cutremur și incendiu (două pe semestru) 
- au fost verificate instalațiile de hidranți, stingătoarele, tablourile electrice. 

 În semestrul al II-lea al anului școlar 2019 – 2020, comisia a fost în imposibilitatea de a mai 
organiza simulări de evacure în caz de cutremur sau de incendiu, datorită suspendării cursurilor față în față 
fiind instaurată starea de urgență, respeciv de alertă pe întreg teritoriul României în vederea limitării 
infectării cu virusul SARS COV 2. 

 

K. COMISIA DE ÎNTOCMIRE A ORARULUI 

Comisia a întocmit orarul pentru primul semestru al anului școlar 2019-2020 și a făcut schimbările 
intervenite prin plecarea doamnei prof. dr. Proca Marcu Livia la CCD Vrancea. 

Începând cu 11 martie 2020, când au fost suspendate cursurile față în față datorită instaurării stării de 
urgență în România, cauzată de pandemia generată de virusul COVID 19, comisia de orar a realizat un orar 
speciic orelor online, în colaborare cu profesorii diriginți. 

Provocări:   
- Timpul prea scurt pentru volumul mare de muncă necesitat de întocmirea orarului, de la începerea 
activității, în septembrie.  
- Profesori care au catedra în mai multe școli, inspectori care au anumite zile în care își pot  desfășura 
activitatea didactică, ceea ce a dus la anumite constrângeri la realizarea orarului 
- Orarul a ținut cont de interesele elevilor ( s-a încercat introducerea de ore  de la 13 pentru ca elevii să 
termine mai devreme, dat fiind numărul mare de elevi navetiști, dar acest lucru a dus la probleme cu sălile 
de clasă) de propunerile venite din partea profesorilor și de cele ale direcțiunii Colegiului ( s-a prevăzut un 
interval în orar pentru ca membrii Consiliului de administrație să poată participa la ședinte, s-a ținut cont de 
programul de ședințe al liderilor de sindicat)  

1.  Marinescu Amalia  Psihologie Debutant Suplinitor,inscrisă la definitivat 

2. Roșca Silviu Iulian Religie   definitiv Titular, Inscris la gradul II 
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L. COMISIA DE RECEPȚIE A BUNURILOR, SERVICIILOR ȘI LUCRĂRILOR 

 Comisia a recepționat materialele însoțite de documentele aferente pentru: 
- achiziție fișete metalice –Cercul de robotică 
- achiziție banc de lucru –Cercul de robotică 
- 3.remediere instalație de hidranți(înlocuit furtune, stingătoare) 
- achiziție materiale pentru curățenie 
- lucrări de instalații electrice(instalație de iluminat exterior) 
- măsurarea prizelor de pământ 
- revizii la tablourilor electrice 
- achiziție dispozitiv de legat documente 
- achiziție frigider-răcitor 
- achiziție  mașină de spălat vase 
- achiziție mobilier la comandă(masă consiliu-bibliotecă,dulapuri cu corpuri suspendate-

cancelarie) 
- dezinfecție,dezinsecție și deratizare cu firmă specializată 
- achiziție calculator Lenovo cu monitor-contabilitate 
- reparații la instalația de încălzire Minicolegiu (înlocuit opt radiatoare și 48 robineți 

tur/retur,refacerea instalației) 
- reparații tâmplarie Al/PVC  la  Minicolegiu și la Sala de sport 
- colectare deșeuri de substanțe chimice de laborator 
- reconditionarea a 150 scaune scolare(a fost refacuta tapiteria) 
- realizarea instalatiei de apa calda menajera in Minicolegiu. 
- asfaltarea unei suprafețr de aprox.180mp  la intrare in Minicolegiu 

M. COMISIA DE ANALIZĂ A OFERTELOR ȘI SERVICIILOR 

- contract cu firma SC Harrison Consulting SRL în vederea asigurării consultantei pentru 
achiziția lucrării:”Refacere tâmplarie interioară și exterioară  și refacere acoperiș corp A” 

- contract cu expert tehnic cooptat  Rotărescu Ion în vederea verificării ofertelor tehnice  pentru 
lucrarea: ”Refacere tâmplarie interioară și exterioară  și refacere acoperiș corp A” 

- organizarea licitatiei pentru ”Refacere tâmplarie interioară și exterioară  și refacere acoperiș 
corp A”; firma castigatoare si executantul lucrarii este :SC TROIA PREMIUM CONSTRUCT 
SRL, iar prima etapă a execuție a fost refacerea acoperișului la corpul A. 
 

N. COMISIA DE RECEPȚIE A BUNURILOR ȘI SERVICIILOR 
1. achiziție fișete metalice –Cercul de robotică 
2. achiziție banc de lucru –Cercul de robotică 
3. remediere instalație de hidranți(înlocuit furtune, stingătoare) 
4. achiziție materiale pentru curățenie 
5. lucrări de instalații electrice(instalație de iluminat exterior) 
6. măsurarea prizelor de pământ 
7. revizii la tablourilor electrice 
8. achiziție dispozitiv de legat documente 
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9. achiziție frigider-răcitor pentru spațiul destinat programului Lapte și corn 
10. achiziție  mașină de spălat vase pentru laboratorul de chimie 
11. achiziție mobilier la comandă(masă consiliu-bibliotecă,dulapuri cu corpuri suspendate-

cancelarie) 
12. dezinfecție,dezinsecție și deratizare cu firmă specializată 
13. achiziție calculator Lenovo cu monitor-contabilitate 
14. reparații la instalația de încălzire Minicolegiu(înlocuit opt radiatoare și 48 robineți 

tur/retur,refacerea instalației) 
15. reparații tâmplarie Al/PVC  la  Minicolegiu și la Sala de sport 
16. colectare deșeuri de substanțe chimice de laborator 
17. au fost reconditionate 150 scaune scolare(a fost refacuta tapiteria) 
18. a fost realizata instalatia de apa calda menajera in Minicolegiu. 
19. a fost asfaltata o suprafata de aprox.180mp  la intrare in Minicolegiu 
20. au inceput lucrarile de”Refacere tâmplarie interioara si exterioara  si refacere acoperis corp A” 

.  

O. COMISIA DE CASARE, CLASARE ȘI VALORIFICARE A MATERIALELOR 

REZULTATE 

Comisia a pregătit documentele în vederea casării bunurilor propuse în anul școlar anterior. 

P. COMISIA PENTRU VERIFICAREA DOCUMENTELOR ȘCOLARE ȘI A ACTELOR 

DE STUDII 

În semestrul I s-a încheiat procesul verbal conform căruia s-au verificat actele de studii pentru anul 
școlar 2018 – 2019, o copie fiind transmisă ISJ Vrancea. 

Q. COMISIA DE INVESTIGARE A ABATERILOR DISCIPLINARE COMISE DE CĂTRE 

PERSONALUL CNAIC 

Nu au existat abateri de-a lungul anului școlar 2019 – 2020. 

R. COMISIA DE INVESTIGARE A ABATERILOR DISCIPLINARE COMISE DE 

CĂTRE ELEVII CNAIC 

Comisia de investigare a abaterilor disciplinare comise de către elevii CNAIC nu a fost sesizată, pe 
parcusul anului școlar 2019 – 2020.  

Ș.COMISIA PENTRU PROMOVAREA IMAGINII LICEULUI 

A administrat pagina de Facebook și Instagram a CNAIC precum și grupul de facebook în care sunt 
elevii, profesorii, părinții și foștii elevi  ai CNAIC și a transmis informațiile venite de la profesori și 
conducerea  Colegiului către presa locală.  

Au apărut articole în „Ziarul de Vrancea”, „Monitorul de Vrancea”, „Vrancea24” , „ Adevarul” au fost 
difuzate  interviuri si stiri la Televiziunea Atlas TV.  

 Subiectele relatate:  Numerele 5,6,7 ale revistei digitale „Cuza Voda,47”,din octombrie 2019, 
februarie  2020 și mai 2020, Balul Bobocilor, expozițiile de documente  având ca teme cei 131 de ani de 
existență ai școlii și Unirea Principatelor, concursul gastronomic,concursul QUARK, MATHINK, 
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concursurile sportive), Balul gimnazistilor-Românași de Cuza, oferta educațională pentru clasa a V-a și a 
IX-a, Etosul școlar, dar si premiile obtinute de elevi la concursuri  sau proiectele extracurriculare derulate. 

S. COMISIA PENTRU REVIZUIREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI 

FUNCTIONARE AL CNAIC ȘI A REGULAMENTULUI INTERN 

S-a constat o bună cooperare între membrii comisiei(cadre didactice, elevi, părinți). 
S-a actualizat ROF CNAIC  și a fost publicat pe site-ul Colegiului; s-au actualizat anexele și s-au 

publicat pe site.  

T. COMISIA DE ACORDARE A BURSELOR ȘI A ALTOR FORME DE AJUTOR 

MATERIAL 

Pentru semestrul I al anului școlar 2019-2020 s-au aprobat 14 burse sociale în cadrul Programului 
Național de Protecție Socială "Bani de liceu" și s-a făcut selecția pentru cele 180 de burse școlare acordate 
conform H.C.L. nr. 212/18.04.2019, cu modificarea ulterioară a art.1 alin.(1), distribuite astfel: 4 burse de 
performanță (acordate elevilor care au obținut premii la faza națională a concursurilor și olimpiadelor 
școlare în anul școlar 2018-2019) și 176 de burse de merit atribuite pe baza rezultatelor obținute la 
concursurile școlare incluse în calendarul M.E.N. și a rezultatelor deosebite la învățătură obținute de elevii 
noștri  în anul școlar 2018-2019 (ultima medie pentru care s-a acordat bursă a fost 9,63). 

Colegiul nostru a înaintat Primăriei Municipiului Focșani un referat prin care a cerut suplimentarea 
numărului de burse de merit pentru semestrul al II-lea al anului școlar în curs.  

U. COMISIA DE SELECȚIONARE ȘI ARHIVARE 

În semestrul al II-lea al anului școlar 2019 – 2020, comisia a lucrat la selecționarea și arhivarea de 
documente. 

V. COMISIA DE ETICĂ  

 Comisia de etică a elaborat proiectul Codului de etică al Colegiului Național ”Al. I Cuza”, care 

a fost stabilit de Consiliul profesoral în conformitate cu legislația în vigoare 

W. COMISIA PARITARĂ 

A avut o singură întâlnire de lucru în 22.11.2019, la care a stabilit numărul de zile de concediu de 
odihnă suplimentar pentru personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic. 

S-a hotărât  ca toți membrii personalului didactic auxiliar și personalul nedidactic să primească cele 10 
zile suplimentare la concediul de odihna conform legislației în vigoare. 

 

X. COMISIA DE MOBILITATE LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

În semestrul I al anului școlar 2019-2020, Comisia s-a întrunit pentru a stabili condiția specifică de 
ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în CNAIC: susținerea unei lecții demonstrative la o clasă 
aleasă de comisia de examinare, desemnată de consiliul de administrație, unde candidatul să obțină minim 
media 9,50. 

Y. COMISIA PENTRU PREGĂTIREA EXAMENELOR NAȚIONALE 
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A funcționat în semestrul al II-lea al anului școlar 2019 – 2020, atât pentru pregătirea Evaluării 
naționale a absolvenților de cls a VIII-a cât și a examenului de bacalaureat. 

Z. COMISIA DE OBSERVARE A PREDĂRII, ÎNVĂŢĂRII ŞI EVALUĂRII 

În semestrul I al anului şcolar 2019-2020, activităţile desfăşurate în Colegiul Naţional „Al.I.Cuza” 
Focşani au vizat dobândirea de către elevi a unei pregătiri generale bune, cunoştinţe aprofundate în 
domeniile legate de viitoarea carieră, competenţe necesare inserţiei sociale şi deprinderi de muncă 
intelectuală pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii. 

S-a supravegheat eficienţa activităţii cadrelor didactice, a comisiilor prin asistenţe la ore, verificarea 
portofoliilor profesorilor, planificările comisiilor metodice, planificările anuale si semestriale, analize 
comparative a rezultatelor obţinute de elevi. Graficul de monitorizare a activităţii de predare-învăţare a fost 
afişat în cancelarie.Au fost realizate 40 asistențe la ore de către directorul colegiului, prof. Daniela Sîrghie 
și de către directorul adjunct, prof. Elena Vișinescu. 

În semestrul al II-lea, toate cadrele didactice au depus un efort considerabil pentru a-și adapta demersul 
educațional la varianta online a predării –învățării și evaluării. 

Activitatea desfăşurată de către profesorii colegiului este reflectată de către rapoartele responsabililor 
de comisii metodice şi a fost confirmată de situaţia şcolară anuală. 

 
AA. COMISIA DE PROIECTE SNAC 

   Obiective 
Sensibilizarea copiilor cu privire la nevoile celorlalţi 
Dezvoltarea comunicării şi a unei atitudini civilizate în relaţia cu ceilaţi 
Formarea unor deprinderi de voluntariat   
Formarea unor deprinderi de alimentație sănătoasă 
   Activități 

1. “A doua șansă pentru viață” ( parteneriat între CNAIC și Centrul “Sfânta Maria “ din Golești 
Coordonatori : Diac Loredana, Lupu Alis, Pătrășcanu Melania 
Activități din proiect: decembrie 2019 –organizarea unei excursii la București  

2. “Prieteni peste timp” ( parteneriat între Clubul IMPACT CNC și Centrul Scolar de Educație 
Incluziva Mihălceni) 
Coordonator:Diac Loredana 
Activități din proiect:  decembrie 2019 “Sărbători și pentru ei” 

3. “Bătrânețea și sărăcia nu sunt boli” ( parteneriat între CNAIC și Crucea Roșie, filiala Vrancea) 
Coordonatori: Badiu Niculina și Șerban Lămâiță 
Activități din proiect: noiembrie 2019 “Săptămâna legumelor și fructelor” 

decembrie 2019 “Nimeni nu este singur de Crăciun” 
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RAPOARTELE COMPARTIMENTELOR DIN CADRUL C.N.A.I.C 

A. SECRETARIAT 

Secretar şef: Anişoara STANCIU 

Activitatea din cadrul serviciului secretariat al Colegiului National „Al.I.Cuza” , este realizată conform 
fişselor posturilor şi  Regulamentul de organizare şi funcţionare CNAIC, şi personalul  se subordonează 
direct conducerii unităţii. 

În anul scolar 2019-2020 au fost realizate următoarele activităţi în cadrul compartimentului secretariat: 
- Efectuarea înscrieri elevilor, verificarea actelor şi completarea registrului matricol.  
- Intocmirea situatiilor statistice şcolare pentru începerea anului şcolar. 
- Intocmirea statului de functii cu personalul didactic,auxiliar şi de deservire : 
- Redactarea,înregistrarea,distribuirea  corespondenţei şcolii. 
- Expedierea corespondenţei. 
- Efectuarea lucrărilor privind alocaţia de stat pentru copii. 
- Efectuarea lucrărilor privind bursele şcolare. 
- Verificarea situatiei şcolare din catalog al elevilor care se încadrează pentru acordarea bursei. 
- Primirea şi verificarea dosarelor. 
- Multiplicarea documentelor la xerox. 
- Intocmirea situaţiei statistice şcolare pe  semestre . 
- Sarcini specifice secretariatului în vederea pregătirii examenelor naţionale. 
- Intocmirea documentelor necesare la examenele naţionale . 
- Solicitarea şi redactarea actelor de studii. 
- Eliberarea actelor de studii al  elevilor. 

Alte sarcini specifice secretariatului: 
- Intocmirea statelor de plata salariilor ale intregului personal pe baza deciziei de angajare si a 

comunicarilor privind retinerile de salarii. 
- Intocmirea statelor pentru bursele şcolare. 
- Intocmirea actelor de angajare, transferare,eliberare,promovare,salarizare si sancţionare pentru 

întregul personal ce se angajeaza de directorul şcolii. 
- Completarea şi păstrarea dosarelor ale personalului din şcoală. 
- Efectuarea încasărilor şi plăţilor necesare,legate de activitatea şcolii. 
- Completarea registrelor matricole. 
- Eliberarea de adeverinţe, foi matricole şi alte documente în timpul stabilit de  conducerea unităţii. 
- Introducerea datelor în Revisal şi Edusal.  
- Introducerea datelor elevilor în programul delcosoft pentru redactarea foilor matricole la clasele a 

XII a  şi a actelor de studii. 
- Procurarea şi păstrarea documentelor privind legislatia şcolară (arhivare) 
 În toată această perioadă au existat relaţii de colaborare cu I.S.J.-Vrancea, D.G.F.P- Vrancea, Casa de 

pensii- Vrancea,  Direcţia de Statistică – Vrancea . 
Toată activitatea a fost desfăşurată ţinându-se cont de modificările legislative apărute până în anul 

școlar 2019-2020. 
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B. ADMINISTRATOR PATRIMONIU 

Administrator – ing. Vasile Bîndar 

Administratorul patrimoniu al Colegiului National AL.I. CUZA, a desfăşurat pe parcursul  semestrului 
1 al anului scolar 2019-2020 şi până în prezent diverse activităţi, conform fişei postului cât şi de sarcinile 
trasate de conducerea unităţii.  

1.  PROIECTAREA ACTIVITĂTII 

 a corelat activitățile compartimentului administrativ cu  planul  managerial al instituţiei; 
 a întocmit, în baza legislaţiei în vigoare, o serie de proceduri la activităţile specifice 

compartimentului administrativ; 
 a utilizat TIC, atât la întocmirea documentelor, cât și în activitatea de proiectare a compartimentului 

funcțional; 
 a adecvat activitatea compartimentului la planul de dezvoltare instituţională; 
 împreună cu conducerea colegiului, a întocmit planificarea calendaristică (anuală şi semestrială) a 

activităţilor din compartimentul administrativ, graficul de serviciu şi orarul personalului ce deservește 
curățenia și întreținerea  școlii; 

 a fost responsabil de buna planificare şi întrebuinţare a materialelor şi instalaţiilor ; 
  a coordonat activitatea administrativă proprie în cadrul atribuţiilor din fişa postului precum şi a 

atribuţiilor reglementate prin actele normative în vigoare; 
 a sesizat abaterile celor în măsură să ia decizii pentru remedierea acestora ;  

2. REALIZAREA ACTIVITĂTILOR 

Împreună cu conducerea unității a găsit și aplicat soluțiile optime pentru toate problemele ce revin 
sectorului administrativ,si celorlalte sectoare de activitate. 

A făcut aprovizionarea cu produse de birotică, curăţenie, întreţinere, necesare bunei desfăşurări atât 
sectorului administrativ cât şi celui de învăţământ   

A făcut demersurile pentru elaborarea documentaţiei necesare conform normelor în vigoare, pentru 
realizarea de achiziţii publice în vederea dezvoltării bazei tehnico-materiale a şcolii cu aprobarea 
conducerii unităţii şi consultarea contabilului –şef al şcolii; 

A întocmit referatele necesare pentru achiziționarea materialelor de curățenie, întreținere și birotică; 
A întocmit notele de intrare-recepţie şi bonurile de consum pentru toate materialele cumpărate. Toate 

înregistrările, precum şi celelalte situaţii întocmite le-a realizat cu ajutorul tehnologiei computerizate; 
A întocmit dosarele și orice alte documente şi situaţii cerute de conducerea unităţii, de Primărie şi ISJ; 
A răspuns de gestionarea inventarului mobil și imobil al unității și am ținut evidența acestora; 
A asigurat circuitul documentelor conform unui grafic stabilit de comun acord cu conducerea unitatii. 
A respectat ordinea si disciplina la locul de muncă , normele de protecția muncii, și de PSI,  pentru 

toate tipurile  de activități desfășurate în cadrul instituției  și am răspuns tuturor solicitărilor referitoare la 
orice situații . 

Dacă pagubele produse de elevi nu s-au putut remedia cu personalul administrativ, administratorul s-a 
ocupat de recuperarea acestora împreună cu diriginţii şi directorul şcolii și pentru modernizarea bazei 
materiale. 
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3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE 

A avut o relaţie eficientă cu personalul din serviciul administrativ, cu cadrele didactice, cadrele 
didactice auxiliare, dar şi cu conducerea unităţii şcolare. A contribuit la dezvoltarea unui climat favorabil 
muncii în echipă împreună cu personalul din subordine. 

A întreţinut relaţii de colaborare cu întreg personalul unităţii de învăţământ şi am venit în sprijinul 
rezolvării situaţiilor conflictuale din şcoală(elevi), evitând orice dispute cu terţe persoane. 

A folosit un limbaj adecvat, cordial în relaţiile cu factorii ierarhici superiori , părinţii, partenerii 
economici şi sociali ai şcolii şi am fost cooperant cu peroanele care au venit în contact cu unitatea şcolară . 

În toată această perioadă relaţiile faţă de conducerea unităţii au fost de subordonare şi respect, iar  faţă 
de personalul din unitate atât didactic, didactic auxiliar cât şi nedidactic au fost  de colaborare. 

4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 

În semestrul1 al anului scolar 2019-2020 , a manifestat interes pentru dezvoltarea profesională şi 
personală, iniţiativă şi creativitate prin toate activităţile pe care le-a  desfăşurat. 

A răspuns afirmativ tuturor solicitărilor conducerii unităţii privind prezența în unitate. 

5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI PROMOVAREA IMAGINII 
UNITĂŢII ŞCOLARE 

A întocmit la timp toate situaţiile şi documentele, dar şi rapoartele tematice solicitate  de I.S.J, 
Primărie, etc. ; 
Prin implicarea activă, a încercat să contribuie la ridicarea nivelului calitativ al unităţii şcolare. 
În funcţie de nevoile specifice  unităţii de învăţământ, a îndeplinit şi alte sarcini repartizate de 

conducerea  școlii. 

6.REALIZARI  IN SEMESTRUL1, ANUL SCOLAR 2019/2020 

Comisia de achiziții a enumerat activitățile desfășurate cu contribuția administratorului unității. 
      

C. INFORMATICIAN- Ciovârtă Lucian Elvis 
Informaticianul Colegiulului Național “Al. I. Cuza”, a desfășurat următoarele activități în anul școlar 

2019 - 2020 pentru asigurarea unor condiții optime de desfășurare a actului educațional 
1.1 A asigurat menținerea în stare de funcționare a echipamentelor de calcul din dotare contribuind 

astfel buna desfășurare a activității în cadrul instituției. 
1.2 A asigurat întreținerea și administrarea rețelei internet a colegiului. A realizat intervențiile 

necesare atunci când au fost probleme. 
1.3 A contribuit la activitatea de proiectare a ofertei educaționale a unitatii; oferta rezultată fiind 

publicata pe site-ul colegiului. 
1.4 A participat activ la unele activități extracurriculare desfășurate în cadrul unității (ecdl, școala 

altfel, olimpiade și concursuri desfășurate în cadrul școlii, examene naționale etc.) 
2.1 A asigurat asistență tehnică profesorilor de alta specialitate decât informatică în timpul orelor 

desfăşurate în laboratoarele de informatică respectiv în sălile de clasă sau online. 
2.2 A păstrat în bune condiții software-ul, documentația și echipamentele aflate în dotarea unității. 
2.3 A publicat informaţii relevante pe site-ul colegiului, a asigurat actualizarea site-ul colegiului în 

măsura în care i s-au furnizat datele necesare și a asigurat suport tehnic în vederea desfășurării în bune 
condiții a examinărilor ECDL susținute de elevii colegiului, etc. 
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3. În anul școlar 2019-2020 a relaționat și comunicat într-un mod constructiv cu elevii, personalul 
școlii, echipa managerială, comunitatea locală, firma furnizoare de internet și firmele care asigură 
mentenanță echipamentelor. 

4. În anul școlar trecut s-a implicat activ în organizarea activităților metodice la nivelul comisiei 
/catedrei de informatică. A actualizat portofoliul și dosarul personal. A manifestat o atitudine și o conduită 
corespunzătoare standardelor colegiului  și deontologiei profesionale. 

5. A respectat normele și procedurile de sănătate și securitate a muncii, de PSI și PSU pentru toate 
tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ precum și a sarcinilor suplimentare. S-a 
implicat activ  în crearea unei culturi a calității la nivelul instituției. 

Alte activități: 
- A efectuat modificările în baza națională de date (SIIIR) în colaborare cu departamentul secretariat. 
- A actualizat informațiile de pe site-ul colegiului în măsura în care aceste informații i-au fost 

furnizate, contribuind astfel la promovarea imaginii acestuia pe plan național și internațional. 
- A realizat pe parcursul anului situații ale stării calculatoarelor, situații pe baza cărora s-au făcut 

recomandări claselor și diriginţilor. 
- A realizat service la calculatoare, iar în cazul unor defecțiuni majore, calculatoarele au fost trimise 

la firme specializate sau a făcut recomandări în privința pieselor ce trebuiesc înlocuite. 
- A verificat starea de funcționare a echipamentele primite ca donație, a instalat aplicațiile necesare 

pe acestea, pentru a putea fi utilizate în procesul didactic. 
- A contribuit la buna desfășurare a orelor în cadrul laboratorului de informatică. 
- A încercat pe cât este posibil să mențină în stare de funcționare sistemele depășite tehnologic aflate 

în dotare. 
- A asigurat buna desfășurare a activităților în perioada Zilelor Colegiului. 
- A participat activ în cadrul Comisiei de inventariere, în timpul efectuării inventarului pe anul 2019 

și a făcut recomandări în privința echipamentelor depăşite tehnologic ce trebuiesc casate. 
- A participat activ în cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității în anul școlar 2019-

2020 
- A asigurat asistență tehnica înainte și în timpul diferitelor concursuri desfășurate în incinta 

colegiului 
- A realizat împreuna cu bibliotecara și departamentul administrativ achiziționarea cărților și 

publicațiilor conform planificării și sumelor alocate. 
- A instalat, configurat și conectat la rețeaua internet a școlii sistemele primite prin donație. 
- A fost persoana de contact la Evaluarea Naţională 2019, și operarea cu aplicația evnat.edu.ro. 
- A participat in calitate de secretar în cadrul Comisiei de echivalare a competențelor - în cadrul 

examenului de bacalaureat 2020.  
- A participat în calitate de profesor evaluator în Comisia de examinare pentru obținerea atestatului 

profesional la nivelul colegiului în anul școlar 2019-2020. 
- A participat la elaborarea ofertei școlare pentru anul școlar 2019-2020, realizând materialele 

promoționale în format electronic. 
- A răspuns solicitărilor primite de la colegii profesori, elevi și părinți, în perioada în care orele s-au 

desfășurat online. 
- A înscris școala pe platforma clasaviitorului.ro, a configurat contul de GSuite al școlii, urmată de 

generarea conturilor pentru profesori și elevi. A făcut demersurile necesare pentru a asocia 
conturilor de gsuite și pe cele microsoft (office 365). 

 
D. BIBLIOTECAR – Popescu Ana-Luiza 

La sfârșitul anului școlar 2019-2020 există urmatoarea situație a serviciului bibliotecii: 
- Total fond de carte – 15150 volume 
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- Intrari carti – 55 volume 
- Intrari reviste, ziare, alte publicatii – Gazeta de matematică 
- Valoarea fondului de publicatii -62946,38 lei 
 
Principalele date statistice ale activitatii bibliotecii la sfarsitul anului scolar 2019-2020 au fost: 
- Număr utilizatori înscriși – 912 
- Documente difuzate – 703 
- Frecventa – 356 
- Numar informatii oferite – 450 
- Număr activități – 10 
- Număr expoziții - 4 

În anul școlar 2019-2020 au fost îndeplinite principalele acțiuni propuse în planul managerial după cum 
urmează: 

- A înscris elevii claselor a V-a și a IX-a  
- A inițiat noii utilizatori în alegerea publicațiilor în condițiile accesului liber la raft 
- A întocmit listele cu necesarul cărţilor în vederea completării colecţiilor; 
- A înregistrat şi organizat publicaţiile; 
- A verificat şi a adus la zi catalogului alfabetic; 
- A alcătuit bibliografii, cataloage, dosare pe diverse teme, în funcţie de cerinţele cititorilor;  
- A afişat listele ”Cărţi noi în bibliotecă”; 
- A aranjat cărţile și manualele în depozit 
- A păstrat o bună relație cu editurile şi librăriile; 
- A păstrat ordinea în bibliotecă, a completat indicatoarele pe rafturi 
- A permis folosirea spațiului bibliotecii pentru întruniri și discuții ale Consiliului Școlar și Județean 

al Elevilor; pentru pregătirea activităților extrașcolare precum Balul Bobocilor și Serbarea de 
Crăciun ș.a. 

- A participat la cursurile de perfecţionare organizate de C.C.D. VN precum întrunirea metodică a 
bibliotecarilor școlari. 

- A organizat manualele școlare in depozit în vederea unei distribuirii eficiente; 
- A distribuit manualele diriginților claselor 
- A recuperat manualele școlare de la diriginții claselor la sfârșitul anului școlar 
- A comandat manualele pentru clasele a V-a și a VI-a respectiv pentru celelalte clase, comanda 

pentru întreținerea stocului 
- A recuperat cărțile împrumutate elevilor din anii terminali respectiv profesorilor asociați 
- Activităţi cu elevii: 

 
- În scopul atragerii utilizatorilor la lectura și a mediatizării fondului de carte s-au organizat diferite 

acțiuni educative și culturale dupa cum urmeaza: 
- “Popas la biblioteca școlii” – prezentarea bibliotecii elevilor din clasa a V-a si a IX-a; 
- Educaţie - Cultură Bibliotecă - Expoziţie de carte 
- “Ziua europeană a limbilor” – activitate realizată în colaborare cu catedra de lb.franceză 
- Ziua Memorială a Holocaustului, 9 octombrie – expoziție carte și documente 
- Toamna în poezia românească (montaj literar) 
- ,,Sadoveanu – Ceahlăul literaturi române” – Expoziţie - Activitate cu cartea 
- 1 Decembrie –Ziua Naţională a României - Expoziţie de carte şi materiale 
- COLINDE, COLINDE....E VREMEA COLINDELOR! ( concert de colinde) - spectacol de colinde 
- DATINI ȘI OBICEIURI LA ROMÂNI expoziție de carte 
- 23 ianuarie de ziua Unirii, activități derulate de ziua colegiului: vizită oficialități și discuții 

tematice; punerea în scenă a unei scenete cu ocazia Micii Uniri 
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- Prezentarea ofertelor diferitelor facultăți 
- Punerea la dispoziție a spațiului si supravegherea pregătirii elevilor pentru olimpiadele de Chimie, 

Lectura ca abilitate de viața, Matematică, Fizică, Geografie 

E. LABORANT - Guţu Monica  

În cadrul laboratoarelor de fizică, chimie, biologie, istorie şi geografie s-au desfăşurat următoarele 
activităţi: 

- evidenţa clară a materialelor existente în laboratoare; 
- întocmirea referatelor de necesitate adresate conducerii unităţii de învăţământ pentru achiziţionarea 

de noi substanţe chimice, respectiv instrumentar de laborator; 
- participarea la inventarierea anuală a obiectelor de inventar şi a materialelor de consum din 

gestiune; 
- darea în consum a materialele consumabile; 
- evidenţa obiectelor de inventar şi a materialelor consumabile, cu întocmirea fişele analitice ale 

acestora; 
- reamenajarea anexelor de fizică, chimie şi biologie; 
- relaţii de colaborare cu profesorii de chimie, fizică, biologie, matematica, cu participarea directă la 

pregătirea lucrărilor de laborator; 
- participarea activă la unele ore de chimie şi biologie; 
- respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă; 
- desfăşurarea şi altor activităţi: membru în comisia de inventariere, supravegherea elevilor în timpul 

pregătirii pentru Olimpiadele de Chimie, Fizică, Biologie, Concursul Național de matematică 
’’TEHNICI MATEMATICE’’ , etapa județeana ; proiectul ’’EDUCAȚIE PENTRU SIGURANȚA 
ȘI SĂNĂTATEA TINERILOR’’; concursul QUARK – fizică, chimie, biologie (gimnaziu) – Zilele 
Colegiului; concursuri de matematică, chimie; înscrierea copiilor în clasa a IX-a, anul scolar 2020-
2021; scrierea cataloagelor( gimnaziu si liceu); 

- preluare atribuțiilor administraorului de patrimoniu și a biblioecarului pe perioada concediului de 
odihnă/concediului medical; 

- membru în comisia de inventariere a fondului de carte din biblioteca Colegiului Național ’’Al. I. 
Cuza’’ Focșani, 

- respectarea programul de lucru şi a sarcinilor trasate de conducerea unităţii. 

F. CABINET MEDICAL  

La începutul anului școlar 2019-2020, cu ocazia efectuării triajului epidemiologic după vacanța de 
vară, erau înscriși un număr de 918 de elevi (228 – gimnaziu, 690 – liceu), fiind examinați un număr de 
900 elevi (18 elevi absenți), semnalizând la examinarea acestora 4 cazuri de îmbolnăviri (angine), dar 
nedepistând cazuri de pediculoză sau scabie 

Cu ocazia înregistrării în registrele unice de vaccinări a documentelor medicale pentru elevii nou-
înscriși în unitate (elevii de clasa a V-a și a IX-a) s-au semnalat un număr destul de ridicat de elevi cu 
dovezi de vaccinare incomplete, situația în parte a fiecărui elev fiind adusă la cunoștință dirigintelui de la 
clasă și elevului personal. 

La începutul semestrului I din anul școlar 2019-2020 au fost distribuite diriginților de la nivelul tuturor 
claselor „Formularul de consimțământ / Declarația pe propria răspundere din partea părinților/tutorilor” în 
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vederea completării antecedentelor personale/alergice – nereușind a finaliza strângerea tuturor acestor 
formulare până la sfârșitul semestrului I. 

Dată fiind incidența destul de ridicată a infecțiilor respiratorii acute/gripă la nivel național cât și pentru 
prevenirea infectării cu virusul COVID 19, s-au instituit o serie de măsuri specifice de prevenire a 
transmiterii acestor îmbolnăviri în colectivităților de copii și anume: 

 Realizarea triajului zilnic, atât a elevilor, cât și a cadrelor didactice, cu redirecționarea elevilor 
cu semne de boală către medicul de familie sau medicul specialist pentru diagnostic și 
tratament; 

 Intensificare măsurilor de educație sanitară, cu accent pe igiena mâinilor și a căilor respiratorii, 
cu instituirea orelor de demonstrație practică privind igiena mâinilor pentru o deprindere 
corectă a măsurilor de igienă; 

 Intensificarea măsurilor de curățenie și dezinfecție la nivelul tuturor spațiilor de folosință 
comună elevilor, cu accent pe obiectele și zonele folosite cel mai frecvent în comun 
(dezinfecție aeriană) și instruirea personalului de îngrijire al unității; 

 Aerisirea corespunzătoare a sălilor de curs astfel încât astfel încât să se elimine aerul viciat și 
să nu producă disconfort termic elevilor, cu mărirea pauzei între cele două serii; 

 Triajul zilnic în perioda 2-12.06.2020 pentru elevii participanți la pregătirea examenelor 
naționale, a personalului unității, cât si pe perioada susținerii examenelor naținale(iunie-iulie 
2020) conform procedurilor elaborate la nivelul unității pe baza legislație in vigoare pentru 
combaterea infectării cu virusul COVID 19, 

Pe parcursul anului școlar 2019-2020, au fost desfășurate activitățile lunare programate conform 
desfășurătorului lunar din Ordinul Ministerului Sănătății 653/2001 privind examinările medicale periodice 
de bilanț al stării de sănătate a elevilor și, de asemenea, celelalte măsurători somatometrice stabilite 
anterior. 
 

G. ADMINISTRATOR FINANCIAR-ec. Țîrlea Mariea 

Colegiul National “Al I Cuza” Focsani, ca institutie publica de invatamant are asigurata finantarea de 
baza pentru cheltuieli de personal, cheltuieli cu pregatirea profesionala, a cheltuielilor cu evaluarea 
periodica a elevilor, precum si a cheltuielilor prevazute la articolul bugetar “bunuri si servicii”  din bugetul 
de stat , din sume defalcate din TVA, prin bugetul Ministerului Educatiei Nationale, prin bugetul unitatii 
administrativ-teritoriale de care apartinem, precum si din venituri proprii. 
I. Finantarea de la bugetul de stat  prin Inspectoratul Scolar Judetean Vrancea in calitate de 

ordonator principal de credite, în anul scolar 2019-2020, a cuprins urmatoarele categorii de cheltuieli : 
              1. Titlul I.“cheltuieli de personal” incepand cu anul scolar 2019-2020, Colegiul National “Al 

I Cuza” a beneficiat de o  incadrare cu un numar de  68.44 posturi, din care: 
-    52,44  posturi personal didactic; 
-     7   posturi pentru personal didactic auxiliar; 
-     9  posturi personal nedidactic 
Din total  posturi aprobate, in perioada analizata un numar de 28 persoane au beneficiat de gradatie de 
merit. 

In sem.I.2019-2020  la titlul 10 « cheltuieli de personal » inregistram urmatoarele operatiuni : 
Buget alocat = 1.544.084 lei ; 
Plati efectuate = 1.544.084 lei. 
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In sem.II 2019-2020 la titlul 10 « cheltuieli de personal » inregistram urmatoarele operatiuni : 
Buget alocat = 3.678.748 lei ; 
Plati efectuate = 3.678.748 lei. 
 
Din total plati cheltuieli de personal, suma de 79.750 lei a reprezentat achizitia de vouchere de vacanta 

pentru un numar de 55 de beneficiari. 
 

 2. Titlul IX.“Asistenta sociala” 
In baza Ordinului nr.329/2007 al M.Ed.C. privind decontarea cheltuielilor de transport pentru elevii 

care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu, prin bugetul de stat  au fost asigurate sumele necesare 
decontarii acestora. Astfel, pentru anul scolar 2019-2020, inregistram urmatoarele operatiuni : 

Pe sem.I.2019-2020 : 
- Buget alocat = 16.881 lei ; 
- Cheltuieli inregistrate = 16.881 lei ; 
- Plati efectuate = 16.881 lei. 
Pe sem.II.2019-2020 : 
- Buget alocat = 14.456 lei ; 
- Cheltuieli inregistrate = 14.456 lei ; 
- Plati efectuate = 14.456 lei. 

 
3. Titlul XI.“Alte cheltuieli” 

 
1.In cadrul programului national de protectie sociala “Bani de liceu” , in anul scolar 2019-2020, un 

numar de 14 elevi au intrunit conditiile de acordare a bursei bani de liceu. Pentru perioada analizata 
cuantumul bursei bani de liceu a fost de 250 lei / luna. 

In anul scolar 2019-2020, inregistram urmatoarele operatiuni : 
Pe sem.I.2019-2020 : 
- Buget alocat = 11.116 lei ; 
- Cheltuieli inregistrate = 111.116 lei ; 
- Plati efectuate = 11.116 lei. 
Pe sem.II.2019-2020 : 
- Buget alocat = 16.342 lei ; 
- Cheltuieli inregistrate = 16.342 lei ; 
- Plati efectuate = 16.342 lei. 

 
2. Conform clasificatiei bugetare, in categoria alte cheltuieli, se includ si cheltuielile cu plata sumelor 

avand ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma de dobanzi legale, articol bugetar «  
59.17 ». In luna noiembrie 2019  au fost  achitate dobanzi calculate in baza hotararilor judecatoresti astfel : 

- Buget alocat = 86.680 lei ; 
- Cheltuieli inregistrate = 86.680 lei ; 
- Plati efectuate = 86.680 lei. 
 
3. Sumele stabilite si achitate ca varsaminte la buget in baza Legii nr.448/2006 cu modificarile 

ulterioare, articol bugetar « 59.40 »,  in  sem.I anul scolar 2019-2020 au fost in suma de 2.433 lei si in 
sem.II 2019-2020 au fost in suma de 6.097 lei.. 

 
I. In anul scolar 2019-2020,  Colegiul National “Al I Cuza” Focsani, din finantarea de 

baza si complementara asigurata prin Consiliul Local al Municipiului Focsani, a utilizat fonduri pentru  
urmatoarele categorii de cheltuieli: 
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1. Cheltuieli cu bunuri si servicii  

In anul scolar 2019-2020, respectiv in perioada 01.09.2019-31.08.2020, la titlul 20 « bunuri si 
servicii » inregistram urmatoarele operatiuni : 

Pe sem.I.2019-2020 : 
- Buget alocat = 224.765 lei ; 
- Cheltuieli inregistrate = 178.798 lei ; 
- Plati efectuate = 224.632 lei. 
Pe sem.II.2019-2020 : 
- Buget alocat = 297.430 lei ; 
- Cheltuieli inregistrate = 328.935 lei ; 
- Plati efectuate = 297.430 lei. 

 
In trimestrul IV al anului 2019 si pe primele opt luni ale anului 2020, bugetul aprobat a  asigurat o buna 

functionare a unitatii, situatiile financiare anuale si trimestriale reflectand faptul ca nu se inregistreaza 
obligatii restante catre furnizori ori catre bugetul de stat. 

 Mentionam faptul ca, in conformitate cu Legea Finantelor Publice nr. 500/2002 cu modificarile si 
completarile ulterioare, ordonatorul de credite nu poate angaja cheltuieli bugetare fara existenta sursei 
bugetare. Prin urmare, bugetul aprobat de ordonatorul principal de credite, reprezinta limita maxima in 
cadrul careia s-au efectuat angajamente bugetare. 

In ceea ce priveste executia cheltuielilor din surse bugetare, in perioada analizata au fost realizate 
urmatoarele cheltuieli: 

- Au fost achitate in termen toate facturile privind cheltuielile cu energia termica si electrica, apa si 
canal, telefon, internet; 

- Au fost asigurate materialele de intretinere si curatenie in toate spatiile scolare; 
- Au fost asigurate materialele de dezinfectie : detergenti, dezinfectanti, materiale sanitare ; 
- Au fost asigurate materialele consumabile de stricta necesitate, inclusiv pentru sustinerea  

evaluarilor nationale ; 
- A fost derulate contractele de prestari servicii privind SSM si PSI si de evaluare a riscurilor de 

accidentele profesionale ; 
- Au fost efectuate cheltuieli de prestari servicii pentru monitorizare si interventie antiefractie si 

cheltuieli privind asigurarea pazei bunurilor si persoanelor, servicii de monitorizare si supraveghere 
a sistemului de avertizare si detectie la incendiu in toate cele 4 corpuri de cladire ale institutiei, 
precum si servicii de intretinere a sistemului de supraveghere prin televiziune cu circuit inchis ; 

- Au fost efectuate servicii de medicina muncii la intreg personalul unitatii si servicii medicale pentru 
personalul care distribuie cornul si laptele la elevi ; 

- Au fost actualizate programele informatice utilizate in compartimentele de executie ; 
- La solicitarea scolii, bugetul institutiei a fost modificat prin virari de credite, avand in vedere 

imbunatatirea bazei materiale a colegiului.  
- Au fost efectuate abonamente pentru anul 2020 la  Gazeta matematica. 
- Au fost efectuate lucrari de igienizare, reparatii si reconditionare mobilier scolar in regie proprie, 

lucrari de  revizie la instalatia electrica, etc ; 
 

3.     Cheltuieli de asistenta sociala 
Consiliul Local Focsani aproba anual prin buget sume pentru decontarea integrala a cheltuielilor de 

transport pentru elevii cu domiciliul in cartierul Mandresti si decontarea a 50% din valoarea abonamentelor 
de transport pentru elevii cu domiciliul in municipiul Focsani.  

Pe sem.I.2019-2020 : 
- Buget alocat = 2.698 lei ; 
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- Cheltuieli inregistrate = 2.698 lei ; 
- Plati efectuate = 2.698 lei. 
Pe sem.II.2019-2020 : 
- Buget alocat = 2.666 lei ; 
- Cheltuieli inregistrate = 2.666 lei ; 
- Plati efectuate = 2.666 lei. 

 
4.  Cheltuieli privind bursele scolare  
Consiliul  Local Focsani, aproba anual atat numarul de burse pentru elevi, cat si cuantumul 

acestora. Pentru  anul scolar 2019-2020, au fost aprobate si achitate un numar de   200  de burse.  
Pe sem.I.2019-2020 : 
- Buget alocat = 49.048 lei ; 
- Cheltuieli inregistrate = 49.048 lei ; 
- Plati efectuate = 49.048 lei. 
Pe sem.II.2019-2020 : 
- Buget alocat = 72.218 lei ; 
- Cheltuieli inregistrate = 72.218 lei ; 
- Plati efectuate = 72.218 lei. 

 
5. Investitii 
In bugetul anului 2020, prin Hotarare de Consiliu Local, au fost aprobate fonduri pentru obiectivul 

de investitii « Reparatii tamplarie interioara si tamplarie exterioara si reparatii acoperis, corp A. 
 

II.  Activitati autofinantate din venituri proprii 
La venituri din activitati extrabugetare, Colegiul National “Al I Cuza” Focsani, realizeaza venituri in 

special din  inchirieri de spatii scolare,  taxe pentru eliberarea unor acte de studii, donatii si sponsorizari, 
etc. 

In sem.I.2019-2020 : 
- Venituri realizate = 12.332  lei ; 
- Cheltuieli inregistrate = 11.822 lei ; 
- Plati efectuate = 13.727 lei. 
Pe sem.II.2019-2020 : 
- Venituri realizate = 5.298 lei ; 
- Cheltuieli inregistrate = 19.922  lei ; 
- Plati efectuate = 7.965 lei. 
 
In perioada analizata au fost efectuate in general cheltuieli pentru care nu era asigurata finantarea din 

bugetul local, cum ar fi :cheltuieli de telefon la Vodafone, achizitionarea de diverse materiale de intretinere 
si promovare a imaginii scolii, etc. Deasemeni, sumele incasate pentru activitatea de ECDL sunt utilizate 
pentru plata catre ECDL Romania a taxei de examinare si a costurilor permiselor ECDL.  Colegiul, retine 
din incasarea taxei de examinare suma de 10,02 lei/modul. 

 
III.   Alte activitati : 

     Inventarierea elementelor de activ si de pasiv din patrimoniul unitatii. 
In baza Deciziei nr.  326/09.12.2019  a Colegiului National “Al I Cuza” Focsani, in luna decembrie 2019 s-
a desfasurat activitatea de  inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii 
existente in  patrimoniul unitatii.  
Rezultatele actiunii de inventariere au fost consemnate in procesul-verbal nr. 9057/24.12.2019. Nu s-au 
inregistrat bunuri lipsa la inventar, deteriorate sau degradate. 
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Din datele redate mai sus se poate desprinde concluzia ca o buna functionare a institutiei se 

realizeaza cu  mari eforturi financiare.   Finantarea de la buget, asigura desfasurarea in conditii normale a 
procesului de invatamant, in conditii  de mare economicitate. 

Pentru perioada urmatoare, activitatea financiar-contabila  se va desfasura pe coordonatele stabilite 
de legislatia in domeniu, avand ca prim obiectiv gestionarea corespunzatoare a fondurilor publice. 

 
DEZVOLTARE SI RELATII COMUNITARE 

 
 Pe înreg parcursul anului şcolar 2019-2020 au fost organizate întâlniri cu reprezentanţi ai autorităţii 
locale, ai agenţilor economici şi ai altor unităţi şcolare  cu ocazii festive, parteneriate şi concursuri şcolare. 
 În cadrul şedinţelor şi a întâlnirile planificate, directorul şcolii a informat părinţii  şi consilierii locali în 
legătură cu activităţile şcolare şi extraşcolare, prevederile ROFUIP şi cu derularea proiectelor şcolii. 
 Colaborarea şcolii cu autoritaţile locale, respectiv cu Primaria şi Consiliul Local a fost deschisă şi 
eficientă, concretizată în asigurarea condiţiilor bune de învăţământ. Astfel au fost găsite soluţii financiare 
pentru funcţionarea școlii cu respectarea normelor PSI, de asistenţă sanitară, securitate şi siguranţă, cât și 
pentru derularea proiectului de Refacere a acoperișului corpului A și a tâmplăriei interioare si exterioare -
corp A. 
 Pentru asigurarea securităţii şcolii şi a elevilor au fost organizate întâlniri de lucru cu membrii comisiei 
de asigurare a siguranţei în şcoală şi reprezentanţii Poliţiei locale, realizăndu-se si simulări de evacuare a 
elevilor și personalului în situații de incendiu sau de cutremur. 
 Au fost organizate acţiuni comune cu reprezentanţii Poliţiei pentru prevenirea şi combaterea 
delicvenţei juvenile, precum și cu organizații neguvernamentale. 
 Diseminarea rezultatelor proiectelor şcolii, s-a făcut în şedinţele cu părinţii, pe site-ul și pe pagina 
oficiala de facebook ale Colegiului National „Al.I.Cuza”, precum și în presă. 
 

1. COLABORAREA CU PĂRINŢII 
 Relaţia dintre şcoală şi părinţii elevilor a fost foarte bună, chiar dacă au existat şi unele sincope în 
special în ceea ce priveşte implicarea voluntară a părinţilor în viaţa şcolii. 
 In luna octombrie 2019 a avut loc adunarea generala a parintilor in vederea constituirii Consiliului 
reprezentativ al parintilor pentru anul scolar 2019-2020 si elaborarii unui regulament intern al acestuia. 
Consiliul s-a reunit conform graficului intocmit, dar si atunci cand a fost necesară consultarea parintilor 
pentru solutionarea unor probleme de interes general(de exemplu introducerea tricourilor inscripționate cu 
însemnele colegiului). Acesta s-a intrunit in vederea discutarii si a organizarii diferitelor aspecte de ordin 
intern, incercand rezolvarea problemelor legate de desfasurarea procesului instructiv – educativ. 
 Asociaţia “CUZIŞTI IMPLICAŢI”, înfiinţată în luna mai 2011, asociatia părinţilor elevilor din 
Colegiul Naţional „Al.I.Cuza” Focşani are personalitate juridica și a susţinut CNAIC în derularea unor 
activităţi cum ar fi:Balul bobocilor, Balul gimnaziștilor-Românași de Cuza, proiecte internaționale, 
premierea olimpicilor colegiului în iunie 2019 etc. 
 În semestrul al doilea al anului școlar, pe perioada desfășurării cursurilor online datorită pandemiei 
diriginții au ținut legătura cu părinții utilizând platforma Adservio, cât și alte platforme , fiind organizate 
ședințe cu părinții online. 

 
2. COLABORAREA CU MASS-MEDIA 

 Rezultatele şcolare, activităţile derulate, proiectele implementate, acţiunile desfăşurate au fost 
mediatizate în mass-media locală prin intermediul publicaţiilor: “Ziarul de Vrancea”, “Monitorul de 
Vrancea”,”Vrancea 24”, a posturilor de televiziune Atlas, Focus TV, Prima TV.Cîteva exemple: 
https://www.ziaruldevrancea.ro/special/educatie/video-au-debutat-activitatile-dedicate-zilei-europene-a-limbilor-
la-colegiul-national-al.i.cuza-focsani 
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https://www.ziaruldevrancea.ro/special/educatie/colegiul-national-al.i.cuza-focsani-a-devenit-membru-in-alianta-
colegiilor-centenare 
https://www.ziaruldevrancea.ro/special/sport/video-baschetbalistii-de-la-csm-focsani-2007-au-promovat-sportul-
pe-care-l-practica-la-colegiul-national-al.-i.-cuza 
https://www.ziaruldevrancea.ro/special/educatie/elevi-ai-colegiului-national-al.-i.-cuza-focsani-au-facut-donatii-
prin-sms-pentru-spitalul-pentru-copiii-bolnavi-de-cancer 
https://monitoruldevrancea.ro/2019/12/23/membrii-grupului-glasul-cuzist-al-colegiului-national-al-i-cuza-din-
focsani-au-transmis-valorile-crestine-prin-frumoasele-colinde-traditionale/ 
https://monitoruldevrancea.ro/2019/12/27/sarbatori-si-pentru-tinerii-de-la-centrul-sfanta-maria-din-golesti/ 
https://monitoruldevrancea.ro/2019/12/19/galerie-foto-de-tineret-actiune-de-promovare-a-voluntariatului-
educatiei-civice-si-implicarii-sociale/ 
https://monitoruldevrancea.ro/2019/12/13/video-si-galerie-foto-colegiile-cuza-si-unirea-au-organizat-
evenimentul-revolutia-neterminata-30-de-ani-de-la-evenimentele-din-decembrie-1989/ 
https://monitoruldevrancea.ro/2019/10/30/educatie-pentru-integritate-in-cadrul-unui-proiect-destinat-tinerilor/ 
https://www.vrancea24.ro/elevii-colegiului-national-al-i-cuza-din-focsani-si-au-organizat-o-redactie-virtuala/ 
https://vranceaatlastv.ro/ex-cathedra-gabriela-obodariu-septembrie-2019/ 
https://vranceaatlastv.ro/deschidere-an-scolar-septembrie-2019/ 
https://vranceaatlastv.ro/ex-cathedra-colegiul-national-al-i-cuza-focsani-daniela-sarghie-23-iulie-2019/ 
 

Direcţiile prioritare ale Colegiului National „Al.I.Cuza” , pentru anul şcolar 2020-2021 stabilite prin 
planul managerial au fost: 
1. Diversificarea ofertei educaţionale şcolare şi extraşcolare centrată pe nevoile şi interesele 
elevilor şi comunităţii în vederea formării durabile a personalității tinerilor.  
- Centrul Cultural Cuza-club teatru, club fotografie, club muzică, jurnalism, Debate, Impact, arte 
vizuale, Clubul de Robotică 
- Dezvoltarea competențelor TIC atât pentru profesori cât și pentru elevi necesare activităților online 
- Examene ECDL, examene Cambridge 
- Școala altfel -Program activități extracurriculare care să acopere o paletă extinsă de competențe 
- Pregătire si selecție elevi pentru clasa a V-a -2020/2021, simulări examene naționale 
- Ziua Porților deschise, organizare simulări ale examenelor naționale, organizare examene 2020 
2. Modernizarea demersului didactic prin dezvoltarea resurselor umane și materiale,  în vederea 
asigurării calității serviciilor educaționale și stimularea excelenței 
- Formare resurse umane-susținere grade didactice, cursuri de utilizare a resurselor educaționale cu 
ajutorul tehnologiei  
- Participarea la concursul pentru gradații de merit 
- Susținerea performanței prin cursuri de pregătire suplimentară și prin premierea olimpicilor cu 
sprijinul asociației CUZIȘTI IMPLICAȚI 
- Realizarea reparațiilor la corpul A(tâmplărie, acoperiș)  
- Derularea proiectului REABILITĂREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ŞI EXTINDEREA 
INVESTIȚIEI- spaţii şcolare CNAIC prin CNI 
3. Dezvoltarea dimensiunii europene a Colegiului Național Al. I. Cuza prin derularea de proiecte şi 
parteneriate locale, naţionale şi europene 
- Proiecte 
- Parteneriate 
- Seminarii, conferințe naționale și internaționale 
- Participare în proiecte Erasmus + 
- Proiecte în cadrul SNAC 
4. Promovarea imaginii şcolii la nivel local, național și internațional 
- Premii și mențiuni la olimpiade și concursuri desfășurate online  
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- Școala altfel 
- Revista on line Cuza 47  
- Ziua Colegiului, Ziua Porților deschise, Ethosul școlar 
- Festivități de absolvire 
 

Analiza SWOT a activităţilor desfăşurate în CNAIC: 
Puncte tari: 

 pregătirea foarte bună în domeniul specialităţii a majorităţii profesorilor; 
 preocuparea profesorilor de a  realiza activităţi al căror principalul scop este dezvoltarea 

competențelor conforme cu standardele curriculare naţionale; 
 preocupare pentru pregătirea profesională a cadrelor didactice prin participarea la diferite cursuri de 

specialitate; 
 mediile mari de admitere, ale elevilor, la CNAIC; 
 devotamentul unor cadre didactice care s-au remarcat prin seriozitate şi numărul mare de activităţi 

desfăşurate cu elevii; 
 activitati extrascolare şi extracurriculare atractive (vizionari, spectacole, serbari, actiuni caritabile 

etc), implicand elevii in viata comunitatii locale; 
 buna colaborare cu Asociatia “Cuzisti implicati” care si-a aratat permanent disponibilitatea de a 

veni in sprijinul şcolii  
 vizibilitatea actului educational in comunitate prin mediatizarea activitatilor extrascolare si 

extracurriculare. 
 Obtinerea de 6 calificative de EXCELENT la evaluarea externă a ARACIP și 37 calificative de FB 

Puncte slabe: 
 interacţiune slabă între membrii comisiilor şi formalismul activităţilor comisiilor metodice; 
 punctualitatea cadrelor didactice la ore şi nerespectarea termenelor de predare a unor documente; 
 neimplicarea unor cadre didactice în activităţi educative extracurriculare. 
 numărul redus de asistenţe şi interasistenţe 
 slaba motivare a elevilor cu posibilitati de performanta 
 cooptarea elevilor capabili de performanta in diverse activitati simultane 

Oportunităţi: 
 interesul crescut al elevilor pentru activităţile extracurriculare şi învăţare nonformală; 
 interesul pentru participarea elevilor la concursurile scolare 
 valorificarea potentialului creativ al elevilor prin initierea de noi proiecte educative si asumarea de 

roluri; 
 deschiderea activitatii educative spre implicare si responsabilizare in viata comunitatii; 
 existenta consilierului psihopedagogic in unitate; 
 amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii generatii de programe si proiecte de 

cooperare internationala; 
Ameninţări : 

 suprasolicitarea unor cadre didactice şi neimplicarea altora; 
 subfinanţarea educaţiei; 
 dezavantajul creat de programele scolare incarcate care nu permit dezvoltarea componentei 

educative; 
 timpul limitat pentru participarea la programe educative. 

 
 

Director, 
prof. Daniela Sîrghie 


