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MINISTERUL  EDUCAŢIEI  

 
COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”, ONEŞTI 

 

Bd. Republicii nr. 45, Oneşti, cod 601137 
E-mail: gsamonesti@yahoo.com 

Tel: 0234/314477, 0234/313001 
Fax: 0234314477 

 
 
 

Nr……………..din………………………. 
 
Aprobat in Consiliul profesoral ............... 
Validat  in Consiliul de administratie  .................................. 
 
 
 

RAPORT GENERAL  
PRIVIND STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DIN   

COLEGIUL TEHNIC ,,GHEORGHE ASACHI” 
ANUL ȘCOLAR  2020- 2021 

 
Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” – Oneşti îşi propune să ofere tinerilor din Oneşti  şi 

zonele limitrofe oportunităţi de educaţie accesibilă, instruire teoretică şi practică de înaltă calitate 
în domenii prioritare – tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului, real – cu şanse sigure 
de inserţie pe piaţa muncii, ţinând seama şi de aspiraţiile individuale ale solicitanţilor. Având 
următoarele obiective generale: 
 Creşterea calităţii actului didactic 
 Creşterea calităţii relaţiei profesor - elevi 
 Monitorizarea şi eficientizarea evaluării elevilor 
 Stimularea participării elevilor la concursuri şcolare 
 Participarea activă a cadrelor didactice la programele de formare continuă şi dezvoltare 

profesională 
 Dezvoltarea bazei didactico-materiale. Continuarea informatizării procesului de predare-

învăţare 
 Crearea condiţiilor optime de siguranţă a elevilor în unitatea de învăţământ 
 Creşterea rolului şcolii în prevenirea şi combaterea violenţei /agresivităţii şcolare; 
 Optimizarea relaţiei şcoală-părinţi, şcoală-comunitate 
  

MISIUNEA ŞCOLII 
 

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” – Oneşti îşi propune să ofere locuitorilor din Onești și 
din zonele limitrofe oportunităţi de educaţie accesibilă, instruire teoretică şi practică de înaltă calitate 
în domenii prioritare – tehnic, servicii, resurse naturale şi protecţia mediului, real – cu şanse sigure 
de inserţie pe piaţa muncii din România și Europa, ţinând seama şi de aspiraţiile individuale ale 
solicitanţilor. 
 

VIZIUNEA ŞCOLII 
 

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” – Oneşti doreşte să devină o instituţie educaţională 
complexă, modernă care să ofere valoare adăugată și valoare nou creată în specialitate și în plan 

IINNSSPPEECCTTOORRAATTUULL    ŞŞCCOOLLAARR    AALL    JJUUDDEEŢŢUULLUUII    
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moral, civic și antreprenorialelevilor care urmează studiile liceale și profesionale în domeniile: 
Informatică, Servicii, Protecția Mediului, Tehnic, astfel încât să devină prima opţiune pentru 
absolvenţii clasei a VIII- a  din zona Oneşti şi împrejurimi. 

 
 

RESURSE MATERIALE ȘI UMANE 
Spații școlare 

Biblioteca colegiului favorizează deschiderea şcolii spre lume, accesul la informaţie, 
pluridisciplinaritatea, munca autonomă, dar şi lucrul în echipă. Elevii și profesorii au acces la 
fondul de carte prin împrumut la domiciliu sau consultarea materialelor în sala de lectură. Fondul 
de 12 050 cultură general și 1001 cărți de cultură tehnică. Din dotarea bibliotecii fac parte un 
calculator, 2 imprimante, 5 dischete, un CD player, 25 casete video și 30 de casete audio. cultură 
tehnică. 
În urma proiectului de reabilitare al școlii prin Programul REGIO 2010-2012 spațiile școlare și 
dotările materiale s-au îmbunătățit foarte mult ajungând la standarde europene. 
Cabinet consiliere psihopedagogică: 

Cabinetul are o dotare modernă, cu mobilier ergonomic, intrând în programul de dotare a 
laboratoarelor de fizică, chimie, biologie şi cabinetelor de asistenţă psihopedagogică al MEDC 
prin OMEdC 4762/26.07.2006. 
 Din dotările cabinetului se pot aminti: 

- calculator şi imprimantă multifuncţională; 
- mobilier de birou, modern, ergonomic ( două birouri, 5 scaune, 2 fotolii, dulap, etajeră); 
- soft educaţional specific; 
- cărţi de specialitate; 

      -     baterii de teste de aptitudini  
 Cabinete 

Mecanică (1), construcţii şi instalaţii (1), electrotehnică - dotat cu  echipamente din resurse 
proprii (1), informatică - dotate din venituri proprii (3), AeL- dotat de MEC prin ISJ Bacău cu 
platforme informatice în cadrul programului SEI în sistem de leasing financiar (1), religie (capelă), 
protecţia mediului (1). În acest moment pentru uz didactic în şcoală există calculatoare 
performante. În  categoria cabinete intră şi firma de exerciţiu obţinută în urma câştigării unui 
proiect de Grant acordat de MEC prin contractul nr.10779 din 18.07.2007. 
Laboratoare 
  Scoala dispune de laborator de fizică, chimie și protecția mediului, moderne și dotate cu 
aparatura necesară.  
Ateliere  
Atelierele şcolare sunt: Construcţii şi lucrări publice (1), Instalaţii pentru construcţii (1) şi Mecanică 
(2).  
 

Nr. 
crt. 

Tipul de spaţiu Număr 
spaţii 

Suprafaţă 
(mp) 

1. Săli de clasă /grupă 36 2336,7 
2. Cabinete 6 382,3 
3. Laboratoare 3 139 
4. Ateliere 3 434 
5. Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport 2 2735 
6.  Spaţii de circulatie şi recreere ( curte , alei, spaţii verzi)  1 12707 
7. Alte spaţii-club elevi, bibliotecă, cancelarii, cabinet psiholog, 

cabinet medical, arhivă, anexe, holuri, etc)  
20 1392 
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Materiale şi resurse didactice 

Biblioteca: 

  
Nr. bucăţi 

Carte 
Cultura generală 12 050 
Cultură tehnică 1001 

Calculator - 1 
Imprimantă - 1 

CD-uri - 0 
Dischete  - 5 
Televizor - 1 
CD player - 0 

Casete video - 25 
Casete audio - 30 

Radiocasetofon - 0 
 
Materiale didactice pentru învăţare  
Elevii şi profesorii au la dispoziţie manuale care ajută la identificarea sarcinilor cheie, a abilităţilor şi 
a cunoştinţelor necesare. Pe lângă resursele didactice cu care sunt dotate laboratoarele şi cabinetele 
şcolare sunt incluse o serie de materiale didactice, precum: folii transparente, teste, materiale 
informative, fişe conspect şi formulare de autoevaluare, fişă de descriere a activităţii, fişă de feed-
back a activităţii. Foarte apreciate de elevi sunt materialele interactive care îi implică pe aceştia în 
utilizarea calculatorului (folosindu-se CD-uri educaţionale) şi a internet-ului.  
În perioada septembrie 2019 – octombrie 2020, în școală s-au făcut următoarele îmbunătățiri:  
1.S-au achiziționat 2 table inteligente (cu videoproiectoare incluse), 1 laptop, 1  
imprimantă multifuncțională, un videoproiector iar prin proiectul UNICEF - 1 laptop, 1 
videoproiector și 8 tablete.  
2. S-au efectuat lucrări de cablare a celor trei corpuri de clădire, asigurându-se internet în  
toate sălile de curs. 
  Resursa umană 

Statutul corpului didactic in anul școlar 2020-2021 

Statut Nr. profesorilor Procentaj 
Titulari 58 77,33% 
 Suplinitori 8 10,67 
Plata cu ora 
Personal asociat 

5 
4 
 

6,67 
5,33 

Total 75 100 
 
 

Calificarea Nr. cadrelor didactice Procentaj 
Calificat 75 100 
Necalificat 0 0 



 4 

 
 
Structura corpului didactic pe grade didactice 

Nr.crt. Categoria Număr cadre didactice Pondere (%) 

1 Număr cadre didactice  calificate 75 100 

2 Număr cadre didactice cu doctorat 1 1,33 

3 Număr cadre didactice cu gradul I 52 69,33 

4 Număr cadre didactice cu gradul II 7 9,33 

5 Număr cadre didactice cu definitivat 10 13,33 

6 Număr cadre didactice fără definitivat 5 6,67 

 Total 75 100 
 

 

Structura personalului didactic auxiliar    
Funcţia Număr persoane  Calificarea  (DA sau NU) 
Administrator financiar cu studii superioare 1 Da 
contabil 1 Da 
Secretar şef cu studii superioare 1 Da 
Secretar şcoală cu studii superioare  1 Da 
Administrator patrimoniu cu studii 
superioare 

1 Da 

Bibliotecar  1 Da 
Laborant  2 Da 
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Inginer sistem AeL studii superioare 1 Da 
Informatician cu studii superioare 1 Da 
total 10 Da  
 
Structura personalului nedidactic 
Funcţia Număr persoane  Calificarea  (DA sau NU) 
Muncitor  2 Da 
Îngrijitor  9 Da 
Paznic  3 Da  
total 14 Da 

 
 
 

ELEVII 
Distribuția elevilor după mediul de rezidență, in anul școlar 2020-2021: 

 
 

 Învăţământ liceal Învăţământ profesional Total liceu Procent din total elevi 

Urban 212 15 227 24 

Rural 579 144 723 76 

 
 
 

 
 
 
Distribuţia elevilor colegiului în funcţie de veniturile familiale 

 
Analizând veniturile familiale ale elevilor, reflectate de datele înscrise în următorul tabel, 

şcoala este preocupată de identificarea surselor de finanţare în vederea şcolarizării acestora şi 
prevenirea fenomenului de abandon. 
 Numărul de elevi Procentaj 
Sub venitul minim 186 18,90% 
Între venit minim şi mediu 547 55,59% 
Peste venit mediu 251 25,51% 
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Proiecte pentru sprijinirea elevilor care provin din familii cu venituri mici şi probleme sociale  

În anul şcolar 2020-2021 au fost acordate: 
-57 burse prin programul naţional de protecţie socială „Bani de liceu” în baza HG 410/2004  
-154 burse profesionale conform HG 1062/30.10.2012. 
-47 burse de merit,  8 de studiu, 20 burse sociale ( 13 pentru copiii orfani, 3 burse medicale, 4 pentru 
elevii cu venituri mici), conform Ordinului MECTS 55767 2011 
-3 burse UNICEF (în cadrul proiectului Educaţie incluzivă de calitate – facilitarea tranziţiei de la 
gimnaziu la liceu); 
-8 burse acordate deFundația Rotari; 

  
SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ ŞI DISCIPLINĂ 

 
Activităţile de învăţare din şcoala noastră sunt organizate şi planificate astfel încât să încurajeze 
învăţarea centrată pe elev. Profesorii au rolul de a orienta activităţile de instruire astfel încât acestea 
să fie adaptate într-un grad cât mai înalt stilului de învăţare şi tipului de inteligenţă al fiecărui elev. 
În organizarea lecţiilor sunt folosite metode şi procedee ce accentuează caracterul formativ al 
învăţării. Se remarcă o preocupare permanentă pentru formarea deprinderilor de activitate 
independentă a elevilor.  
Se crează fişe individuale cu sarcini de lucru al căror grad de complexitate creşte gradual iar nivelul 
de dificultate este stabilit de profesor în funcţie de potenţialul elevilor.  
Diferenţierea timpului necesar efectuării sarcinilor conduce la alegerea strategiilor de învăţare pe 
bază de resurse sau învăţarea pas cu pas, pentru ca elevii mai slabi să se bucure de succes, sprijin şi 
încredere de sine. Astfel, elevilor li se stabilesc criterii individuale privind rezultatele de învăţare, pe 
baza evaluării iniţiale .  
Pentru profesorii şcolii noastre este important să ofere o gamă largă de strategii didactice pentru ca 
procesul de învăţare să devină creativ, centrat pe elev şi să corespundă stilurilor de învăţare 
individuale.  
Planurile de lecţie sunt adaptate de către profesorii şcolii în funcţie de particularităţile de vârstă şi 
individuale ale elevilor şi concepute astfel încât sa asigure atât coerenţa educaţiei cât şi formarea 
capacităţii de transfer al cunoştinţelor la alte domenii de cunoaştere. 
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Medii generale la sfârșitul anului școlar  2020-2021 
 

Învăţământ Media generală cuprinsă între: 
5,00 – 6,99  7,00 – 8,99  9,00 – 10 

Liceal 78 619 84 
Scoala profesională 43 102 1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Situația scolară IX X XI XII 
IX 
ÎP 

X 
ÎP XI ÎP 

Total 

 la începutul anului şcolar  
(sept 2020) 197 207 219 168 59 50 50 

950 

 promovați la sfârșitul anului 197 206 211 167 52 48 46 927 

corigenti   3 6 0 0 1 0 0 10 

cu situația neîncheiată   4 2 2 0 6 3 5 22 

repetenti 4 2 2 0 6 3 5 22 

Retrași  

0 0 4 2 0 

1 
dec
eda

t 0 

7 

Plecați/ transferati 7 5 2 0 2 0 0 16 

Veniți  11 6 1 1 1 2 1 23 

 Exmatriculați  0 0 1 0 0 0 0 1 

cu note < de 7 la purtare 5 2 1  7 3 5 23 

Rămași la sfârșitul anului 201 208 213 167 58 51 51 949 
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Analiza absenteismului pe clase 
Invățamânt liceal 

  SEM I SEM II TOTAL 

  TOTAL NEMOTIVATE TOTAL NEMOTIVATE TOTAL NEMOTIVATE MOTIVATE 

IX A1 647 124 879 23 1526   1526 

IX A2 587 240 986 636 1573 876 697 

IX B1 107 20 213 22 347 44 303 

IX B2 211 0 297 11 507 11 496 

IX B3 264 132 1267 599 1558 752 806 

IX C1 192 60 716 306 908 366 542 

IX C2 282 91 702 307 984 398 586 

TOTAL 2290 667 5060 1904 7403 2447 4956 

  SEM I SEM II TOTAL 

  TOTAL NEMOTIVATE TOTAL NEMOTIVATE TOTAL NEMOTIVATE MOTIVATE 

X A1 77 50         0 

X A2 686 24 1618 247 2304 271 2033 

X A3 849 437 1275 560 2124 994 1130 

X B1 217 136 573 224 790 360 430 

X B2 464 280 850 413 1314 693 621 

X B3 195 104 632 204 827 308 519 

X C1 187 114 370 107 557 221 336 

X C2 347 169 566 170 913 339 574 

TOTAL 3022 1314 5884 1925 8829 3186 5643 

  SEM I SEM II TOTAL 

  TOTAL NEMOTIVATE TOTAL NEMOTIVATE TOTAL NEMOTIVATE MOTIVATE 

XI A1 194 92 396 153 590 245 345 

XI A2 385 111 1119 138 1504 249 1255 

XI A3 389 233 635 267 1024 500 524 

XI B1 172 62 518 166 690 228 462 

XI B2 81 50 178 95 259 145 114 

XI B3 365 175 1011 175 1376 350 1026 

XI C1 383 272 495       0 

XI C2 449 101 1070 389 1519 490 1029 

TOTAL 2418 1096 5422 1383 6962 2207 4755 

  SEM I SEM II TOTAL 

  TOTAL NEMOTIVATE TOTAL NEMOTIVATE TOTAL NEMOTIVATE MOTIVATE 

XII A1 543 246 565 258 1108 504 604 

XII A2 260 78 386 215 646 293 353 

XII A3 576 269 555 259 1131 528 603 

XII B1 240 104 463 166 703 270 433 

XII B2 205 47 424 106 629 153 476 

XII C1 585 149 628 240 1153 389 764 

XII C2 174 77 433 136 607 213 394 

TOTAL 2583 970 3454 1380 5977 2350 3627 
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Analiza absenteismului pe clase 

Invățamânt profesional 
 
 

PROF. TOTAL NEMOTIVATE TOTAL NEMOTIVATE TOTAL NEMOTIVATE MOTIVATE 

IX D 728 360 2212 1114 2943 1464 1479 

IX E 1686 628 2678 1661 4364 2289 2075 

X D 445 180 851 768     0 

X E  358 344 243 199 601 543 58 

XI D 875 335 1084 880 1959 1215 744 

XI E 487 198 517 283 1004 481 523 

TOTAL 4579 2045 7585 4905 10871 5992 4879 
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Principalele cauze ale absenteismului sunt: 
 - Copii provenind din familii monoparentale, respectiv cu unul sau ambii părinţi plecaţi în 
străinătate, lipsiţi de supraveghere; 
 - Lipsa motivaţiei pentru învăţare ;  
- Implicarea unor elevi în activităţi casnice şi gospodăreşti în detrimentul şcolii ;  
- Distanţa mare faţă de şcoală, dublată de absenţa mijloacelor de transport ;  
            Măsurile de prevenire şi diminuare a absenteismului sunt stabilite la nivelul fiecărui 
colectiv de elevi şi presupun : 
 - O mai bună colaborare între Consiliul clasei şi părinţii elevilor;  
- Desfăşurarea tuturor activităţilor şcolare şi extraşcolare astfel încât să prezinte interes şi 
atractivitate pentru elevi; 
 - Acordarea sprijinului financiar “Bani de liceu”, Burse profesionale, Burse sociale.  
- Desfăşurarea unor activităţi şi întâlniri privind consilierea psihopedagogică a copiilor aflaţi în 
dificultate; 
 - Proiectul ROSE, care are ca scop scaderea absenteismului. 
-Identificarea nevoilor specifice ale elevilor care sunt în risc de absenteism/ abandon – cu 
colaborarea consilierilor școlari, în octombrie2020; 
-Consilierea și monitorizarea elevilor cu risc de abandon; 
-Inițierea și desfășurarea programului de mentorat in colaborare cu fundașia HoltIS și cu UNICEF. 
 
Raport de activitate al Comisiei pentru Evaluare și Asigurarea Calității în  

Educație 
anul școlar (2020-2021) 

 
Comisia pentru evaluare și asigurare a calității de la Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi –Onești 

a fost înființată în anul 2009 în baza decizie inr. 69/11.10.2009  și funcționează în anul școlar 2019-
2020 în baza deciziei 264 nr. 4.12.2020. 
 
Obiectivele Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în anul şcolar 2020-2021 au fost următoarele: 

OBIECTIV FUNDAMENTAL 
1.Implementarea unui sistem de management al calităţii bazat pe o politică, o structură organizată  şi 
o documentaţie care să permită monitorizarea, evaluarea, intervenţia preventivă şi îmbunătăţirea 
continuă a calităţii.  
OBIECTIVE  GENERALE 
1.Corelarea politicii de asigurare a calităţii în educaţie cu orientările promovate la nivel 
naţional,european şi mondial; 
2.Asigurarea predării, învăţării şi cercetării de calitate în scopul dezvoltării personale şi 
profesionalea elevilor; 
3. Realizarea unui proces educativ de calitate; 
4. Dezvoltarea unei culturi a calităţii în unitatea de învăţământ atât la nivelul personalului didactic 
cât şi al elevilor; 
OBIECTIVE SPECIFICE 
1. Îmbunătăţirea continuă a procesului istructiv – educativ; 
 2. Buna relaţionare a actorilor procesului educative;  
3. Optimizarea calităţii ofertei educaţionale realizate de unitatea şcolară şi a nivelului standardelor 
educaţionale atinse de elevi;  
4. Optimizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;  
5. Asigurarea distribuirii informaţiilor privind cultura calităţii;  
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6. Stabilirea criteriilor şi iniţierea analizei şi evaluării pe baza criteriilor de calitate pe discipline, 
catedre, nivele;  
7. Asigurarea feed-back-ul din partea elevilor, părinţilor şi personalului şcolii; 
8. Asigurarea informării şi evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes (elevi, părinţi, 
cadre didactice, comunitate locală); 
9. Revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale la nivelul unităţii şcolare; 10. 
Propunerea măsurilor de optimizare a calităţii educaţiei oferite de unitatea şcolară. 
 
 
Numele unităţii de ÎPT Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”  Oneşti jud. Bacău 

 

Adresa unităţii de ÎPT 

telefon – fax – email 

Bulevardul Republicii nr. 45Tel fax 0234314477 

Perioada acestui raport de 

autoevaluare 

 

de la  1 septembrie 2020 până la 1  februarie 2021 

Numele directorului Mihai Ursachi 
Semnătura directorului  
Data raportului procesului de 
autoevaluare 

30 ianuarie 2021 

 
Activități organizatorice desfășurate de Comisia CEAC 
În luna septembrie s-a stabilit  componenţa CEAC; 

- S-a întocmit Planul de Îmbunătăţire; 
- S-au stabilit  strategii în vederea monitorizării interne lunare; 
- Actualizarea bazei de date  ale Comitetului CEAC; 
- Actualizarea datelor, Plan de activităţi, Matricea responsabilităţilor, Regulament CEAC, 

organigrame); 
- Transmiterea datelor către comisiile de lucru; 
- Alocarea unui program necesar nevoilor comisiei conform programului anunţat şi afişat la 

panoul CEAC; 
- Completarea documentelor CEAC (Proceduri); 
- Realizarea structurii documentelor;  
- Revizuirea Regulamentului de funcţionare CEAC;  

      -Stabilirea responsabilitătilor membrilor CEAC şi Comitetului CEAC şi constatarea necesităţii 
alocării de noi resurse umane pentru acoperirea nevoilor reale ale comisiei 

- În luna octombrie, responsabilul CEAC a realizat Raportul Anual de Evaluare Interna RAEI; 
- S-au prelucrat: Raportul de Autoevaluare al unităţii, Proceduri, Fişe de progres,  Exemple de 

bune practici, Rapoartele de activitate , Chestionare- feedback elevi, părinţi, profesori, comisii, roluri 
şi eficienţa în comisii, portofoliile profesorilor, catedrelor şi  comisiei CEAC. 
Activitatea comisiei a avut în vedere faptul că sistemul de asigurare a calităţii trebuie să devină un 
instrument fundamental al dezvoltării instituţionale si profesionale arătând unde se pot aduce 
îmbunătăţiri astfel încât acestea să devină ţinte strategice pentru dezvoltarea ulterioară a scolii. 
Pe parcursul anului școlar, membrii comisiei s-au preocupat de completarea dosarului comisiei 
urmărind documentaţia elaborată de A.R.A.C.I.P. si de cunoastere a acesteia, de elaborarea unor 
proceduri pentru diverse activităţi, de întocmirea raportului anual de evaluare internă a calităţii. 
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  REZULTATE                
Principiul Calităţii 1 –Managementul calităţii 
Conducerea instituţiei: 
Au fost realizate activități de monitorizare a activității manageriale: 
Rezultate: 
La nivelul unităţii de învăţământ s-au întocmit la început de an şcolar documentele de lucru pentru 
parcursul anului : - Plan managerial anual - Tematica şi graficul ședințelor Consiliului profesoral - 
Tematica şi graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie - Raportul privind starea învăţământului 
în anul şcolar 2020– 2021 - Orarul şcolii - Registrul de procese verbale ale profesorilor de serviciu 
pe şcoală - Organigrama unităţii şcolare - Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a unității de 
învățământ - Regulamentul intern etc. 
A fost promovat un climat de transparenţă în care să fie asigurată implicarea cadrelor didactice, 
reprezentanţilor comunităţii locale, elevilor şi părinţilor în actul decizional. Măsurile aplicate în acest 
sens au vizat în principal următoarele: a. Respectarea prevederilor legale în vigoare privind rolul 
Consiliului Profesoral şi al Consiliului de Administraţie în activitatea unităţii de învăţământ; b. 
Asigurarea reprezentării în Consiliul de Administraţie a cadrelor didactice desemnate de Consiliul 
Profesoral, inclusiv a reprezentanţilor Consiliului Local, Primarului Municipiului Câmpulung, 
părinţilor și elevilor. La toate şedinţele Consiliului de Administraţie a participat reprezentantul 
sindicatului din unitatea de învăţământ; c. Susţinerea şi promovarea activităţii Consiliului Școlar al 
Elevilor şi a Consiliului Reprezentativ al Părinţilor. : d)Respectarea măsurilor privind siguranța 
sanitară a elevilor și a cadrelor didactice și nedidactice din unitatea de învățământ conform normelor 
metodologice în vigoare. 
 Alte  rezultate: 
1.personalul de conducere se implică activ în asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii organizaţiei; 
2.obiectivele politicilor locale, regionale, naţionale şi europene se reflectă în scopurile/ţintele 
stabilite, 
3.personalul de conducere elaborează documentele de planificare strategică (PDI,Planul de Acţiune 
al Şcolii - PAS) şi operaţională şi le comunică prin mijloace adecvate factorilor implicaţi. Planul de 
acţiune al şcolii  (PAS) este actualizat şi reflectă corect şi obiectiv întreaga activitate a şcolii precum 
şi direcţiile de dezvoltare şi ţintele strategice stabilite pentru  următorii ani. 
4.personalul de conducere se asigură că valorile şi codurile de conduită ale organizaţiei sunt vizibile 
în practică şi este model al unei culturi a excelenţei. 
5.conducătorul organizaţiei este direct responsabil de calitatea organizaţiei şi a ofertei educaţionale 
iar managementul operaţional al calităţii este asigurat în condiții foarte bune  de către conducătorul 
instituţiei ; 
6.personalul de conducere se asigură că toţi membrii personalului şi  factorii interesaţi se implică în 
asigurarea calităţii organizaţiei şi a ofertei educaţionale 
7.s-a constatat împărţirea responsabilităţilor între echipa de conducere şi Comisia de Evaluare şi 
Asigurare a Calităţii (CEAC) și șefii de catedră; 
8.recomandările de îmbunătăţire a calităţii sunt dezbătute cu CEAC şi puse în aplicare, acolo unde 
acest lucru este posibil. 
9.organizaţia are o strategie de monitorizare internă a managementului calităţii unităţii şi a 
manualului calităţii 
10.procedurile şi politicile au fost  monitorizate şi evaluate în mod regulat pentru a se garanta că sunt 
eficiente şi respectate şi procesele sunt adecvate. 
     Dovezi-documente de analiză: 
Planul de acţiune al şcolii; regulamentul de ordine interioară; documentele Comisiei de asigurare a 
calităţii; rapoarte de monitorizare; planuri de îmbunătăţire; fişe de observare a lecţiilor;programul 
european  eco-şcoala,arotem ,rapoarte referitoare la activităţile extracurriculare şi extraşcolare; 
rapoarte de monitorizare; fişa postului, atribuţiile comisiei de curriculum, planul managerial, planul 
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managerial al catedrelor,procese verbale CEAC, planul de şcolarizare, pliant de promovare a ofertei 
educaţionale,dosare catedre, dosar consilier psihopedagogic,procedurile. 
 
PRINCIPIUL CALITĂŢII 2 – Responsabilităţile managementului 
Comisia CEAC a realizat activități de monitorizare și evaluare a responsabilităților 
manegementului. 
A fost analizat curriculumul școlar, s-a realizat corelarea conținutului activității de învățare, inclusiv 
online, cu rezultatele învățării, cu SPP, cu planurile de învățământ, cu prevederile programei școlare 
și numărul de ore aferente şi s-a ţinut cont de precizările transmise cadrelor didactice cu ocazia 
consfătuirilor pe discipline. 
 Planificările realizate de cadrele didactice au acoperit integral programele şcolare, a u inclus 
activităţile de evaluare și au fost adaptate situațiilor nclusiv activităților derulate online. Au fost 
elaborate planificări nclusiv pentru orele de pregătire suplimentară în vederea examenului național de 
bacalaureat şi pentru activităţile extracurriculare. 
Oferta educaţională.  
Stabilirea ofertei educaţionale s-a realizat prin consultarea și implicarea nclus a elevilor şi a 
părinţilor, sub coordonarea Comisiei pentru curriculum. Se poate aprecia că CDL-urile răspund 
solicitărilor agenților economici şi specificului unităţii de învăţământ. 
Rezultate: 
1.programele de învăţare / curriculum la decizia şcolii (CDS)/curriculum în dezvoltare locală (CDL) 
sunt aprobate de conducere şi alte autorităţi, conform reglementărilor în vigoare şi respectă 
obiectivele strategice   organizaţiei 

2.oferta educațională – diversificarea ofertei și afișarea la loc vizibil a fost realizată; 
3.personalul de conducere îşi evaluează cu regularitate performanţele; 
4.comunicarea în cadrul organizaţiei şi cu factorii interesaţi externi este eficientă; 
5.există proceduri eficiente care garantează că misiunea, obiectivele strategice, ţintele şi valorile 
organizaţiei sunt comunicate şi înţelese de către  toţi membrii personalului şi de către factorii 
interesaţi (inclusiv de către furnizorii de stagii de practică) 

6.rolurile, responsabilităţile, autoritatea şi răspunderile tuturor membrilor personalului sunt clar 
definite, alocate, comunicate şi înţelese de toţi factorii interesaţi (în special de către membrii 
personalului şi de către elevi; 
7.informaţiile despre rezultatele organizaţiei, ale elevilor şi ale membrilor personalului sunt 
disponibile şi/sau publicate în mod regulat. 
8.se colectează în mod sistematic informaţii în legătură cu nevoile, aşteptările, interesele şi 
caracteristicile tuturor factorilor interesaţi (ex. parteneri economici), şi  se folosesc aceste informaţii 
pentru a îmbunătăţi experienţa de învăţare şi a  dezvolta programe de învăţare  
9.se dezvoltă şi se monitorizează parteneriate cu alţi unităţi de ÎPT pentru îmbunătăţirea experienţei 
de învăţare 
10.serviciul secretariat , diriginţii şi profesorii asigură înregistrarea datelor , a rezultatelor învăţării şi 
a certificării lor în documentele şcolare şi păstrarea acestora . 
11.managementul financiar este asigurat de administratorul financiar şi de către directorul şcolii .Se 
respectă prevederile  legale privind finanţarea pe elev, plata salariilor, burselor, pentru procurarea de 
mobilier şi echipamente didactice, deconturi pentru elevii navetişti, noile prevederi legale ce decurg 
din proiectul de reabilitatre a colegiului. 
12.resursele financiare sunt cheltuite cu prioritate pentru îmbunătăţirea bazei materiale în 
concordanţă cu scopurile şi obiectivele şcolii şi pentru motivarea elevilor in invatare si performantă. 
     Dovezi-documente de analiză: 
State de plată pentru salarii, abonamente, burse şi alte documente contabile, Rapoartele de analiză 
semestrială , procesele –verbale ale şedinţelor CA. Rapoarte ,  Planuri manageriale, documente 
contabile şi ale administratorului, documentele Comitetului de părinţi, Planuri manageriale, 
procesele - verbale ale şedinţelor CA, documentele  Asociaţiei Părinţilor responsabili pentru viitor, 
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documente contabile şi ale serviciului de secretariat, documentele bibliotecii, portofoliile catedrelor 
şi documentele directorului educativ, documentele administratorului. 
 
PRINCIPIUL CALITĂŢII 3 – Managementul resurselor 
Comisia CEAC a realizat evaluarea și monitorizarea  gestionării resurselor unității de învățământ. 
Rezultate: 
1.se gestionează, se întreţin, se monitorizează, se evaluează şi se actualizează siguranţa, gradul de 
adecvare şi de utilizare a echipamentelor de specialitate, a resurselor de învăţare şi a spaţiului 
(inclusiv a spaţiilor administrative, auxiliare, a bibliotecii şi a centrului de documentare şi TIC). 
 S-au desfăşurat activităţi de evaluare privind:  existenţa,caracteristicileşi  funcţionalitateaspaţiilor 
administrative,auxiliare,dotarea spaţiilor şcolare:cataloagele, registru matricol, portofoliile 
diriginţilor, registrul de evidenţă elevi, documentele comisiei de burse, registrul. eliberarea acte de 
studii , documentele bibliotecii şi ale cabinetului medical)- spaţiile şcolare, administrative şi 
auxiliare, echipamentele, materialele, mijloacele de învăţământ dacă sunt accesibile tuturor factorilor 
interesaţi, membrilor personalului şi grupurilor de elevi, dacă sunt semnalate prin indicatoare şi sunt 
uşor de localizat şi dacă sunt accesicile tuturor elevilor :în perioada decembrie-ianuarie. 
Comisia CEAC a realizat evaluarea și monitorizarea  gestionării resurselor unității de învățământ 
(prof.Sovejanu Ecaterina și prof.Moisă Loreta). 
Spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele (inclusiv TIC) materialele, mijloacele de 
învăţământ sunt revizuite/înlocuite în mod regulat pentru a fi actualizate şi relevante nevoilor de  
educaţie şi formare profesională, diferitelor stiluri de învăţare, cerinţelor programelor de învăţare, 
standardelor de pregătire profesională . 
S-a constatat existenţa programului privind funcţionarea cabinetelor de lucru cu elevii şi a spaţiilor 
administrative. 
Au fost verificate documentele administraţiei privind existenţa protocolului funcţionării spaţiilor 
scolare ,autorizaţia sanitară,SSM-Securitatea si sănătatea în muncă pentru activ-înv.teoretic,tehnic 
sau profesional –emisă de Inspectia Muncii-Inspectoratul teritorial de Muncă Bacău. 
2.condiţiile de învăţare satisfac cerinţele privind siguranţa, sănătatea şi resursele fizice, precum şi 
orice alte condiţii prevăzute de lege acolo unde este cazul 
3.există resurse eficiente, gestionate astfel încât să sprijine procesul de învăţare, resurse care sunt 
însoţite de instrucţiuni de funcţionare clare, uşor de înţeles şi într-o varietate de formate 
4.condiţiile de lucru şi mediile de învăţare sunt eficiente, promovează practicile de siguranţă în 
muncă şi sunt revizuite periodic; elevii, membrii personalului şi alţi factori interesaţi se simt în 
siguranţă, iar orice comportament violent sau alte perturbări sunt evitate  
5.membrii personalului şi elevii au acces la serviciile medicale  
6.se elaborează procedurile de urgenţă şi pentru situaţii de criză; acestea sunt comunicate, simulate 
periodic şi înţelese de către toţi membrii personalului, de către elevi şi de către alţi factori interesaţi ; 
7.spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele (inclusiv TIC), materialele, mijloacele 
de învăţământ sunt adecvate specialităţii (unde este cazul) şi îndeplinesc standardele curente; 
8.elevii, inclusiv cei cu nevoi speciale, au acces la resurse de învăţare, spaţii şcolare şi auxiliare care 
răspund nevoilor lor, sunt adecvate atât studiului eficient în grup, cât şi celui individual şi sunt 
accesibile tuturor elevilor; 
9.spaţiile şcolare, administrative şi auxiliare, echipamentele, materialele, mijloacele de învăţământ 
sunt accesibile tuturor factorilor interesaţi, membrilor personalului şi grupurilor de elevi, sunt 
semnalate prin indicatoare şi sunt uşor de localizat. 
10.revizuirea programului de învăţare ia în considerare sugestiile elevilor, ale membrilor 
personalului şi ale altor factori interesaţi relevanţi, privind un mediu de învăţare îmbunătăţit 
11.există proceduri de monitorizare a progresului tehnologic şi se implementează inovaţiile 
importante, acolo unde este posibil. 
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12.personalul de conducere identifică cerinţele minime în ceea ce priveşte calificările şi experienţa 
personalului didactic în funcţie de profilul şi de specializările/calificările profesionale existente în 
oferta educaţională. 
13.toţi membrii personalului sunt angajaţi în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
14.toate rolurile şi responsabilităţile membrilor personalului sunt înţelese, iar poziţiile de autoritate 
sunt recunoscute. 
15.profesorii şi maiştrii sunt calificaţi  şi participă la  programe de perfecţionare.Personalul auxiliar 
şi administrativ a participat la cursuri de perfecţionare. 
Dovezi-documente de analiză: 
Procese verbale de la lectoratele cu părinţii  şi ale Consiliului de administraţie, procese verbale ale 
Comisiei pentru orarul şcolii, arhiva cu  atestate ale claselor terminale din domeniul tehnic şi servicii, 
conţinutul predării şi listele cu temele de la practica pe firma de exerciţiu, planificări calendaristice 
ale conţinuturilor şcolare şi activităţilor extraşcolare, referatele din concursurile AROTEM, 
fizică,chimie ,geografie,discipline tehnice,.procedura de completare a avizierelor, planul de 
management al şcolii, PAS, documentele administratorului , contabilităţii, ale comisiei pentru 
securitate şi protecţie, portofoliile profesorilor şi ale catedrelor,rapoartele comisiilor educative. 
 
PRINCIPIUL CALITĂŢII 4 – Proiectarea, dezvoltarea şi revizuirea proiectelordidactice 
În proiectarea și realizarea curriculum-ului s-au utilizat metode moderne, activ-participative, 
activități integrate, interdisciplinare, pe grupe, proiecte tematice. 
În perioada  martie-iunie 2020  au fost verificate  următoarele documente: Proiectarea 
activităţilor,fişele de observaţie, teste tip bacalaureat, atestate ,procedurile de revizuire a rez.învățării. 
Rezultate și concluzii 
1.programele de învăţare sunt proiectate pentru a pune elevii pe primul loc şi pentru a răspunde 
nevoilor lor într-un mod cât mai flexibil cu putinţă în ceea ce priveşte opţiunile şi accesul acestora 
2.programele de învăţare sprijină şi sporesc valoarea învăţării prin activităţi practice şi teoretice 
3.programele de învăţare includ procese eficiente de evaluare formativă şi sumativă şi de 
monitorizare a învăţării; 
4.programele de învăţare prevăd rezultate ale învăţării, criterii şi metode de evaluare sumativă care 
sunt adecvate scopului şi care sunt revizuite regulat; 
5.procedurile de evaluare a rezultatelor învăţării sunt revizuite periodic; 
6.informaţiile privind evaluarea învăţării şi rezultatele obţinute, inclusiv analiza performanţei 
diferitelor grupuri de elevi, sunt folosite ca punct de plecare pentru dezvoltarea programelor de 
învăţare 
7. există o gamă largă de activităţi practice bine proiectate şi evaluate  care sprijină valoarea învăţării 
şi o parte din  produsele realizate de elevi sunt expuse în  cabinete,Clubul elevilor , ateliere. 
         Dovezi-documente de analiză: 
Proiectarea activităţilor,fişe de observaţie, teste tip bacalaureat , atestate. 
 
PRINCIPIUL CALITĂŢII 5- Predarea, instruirea practică şi învăţarea 
Concluzii  
1.Cadrele didactice stabilesc şi menţin relaţii de lucru şi comunicare eficiente cu elevii, alte cadre 
didactice, alţi membri ai personalului şi ai echipei de conducere. 
2.Cadrele didactice  promovează egalitatea şanselor şi  evită discriminarea, astfel încât elevii să îşi 
poată atinge potenţialul. 
3.Cadrele didactice folosesc învăţarea centrată pe elev, învăţarea prin activităţi practice, prin 
proiecte, etc pentru a răspunde stilurilor de învăţare individuale, abilităţilor şi  motivării fiecărui elev.  
4.Cadrele didactice utilizează materiale didactice variate, auxiliare curriculare, pentru a oferi sprijin 
în funcţie de diferitele nevoi ale elevilor. 
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5.Evaluarea este ritmică, în acest sens existând o comisie care verifică ritmicitatea notării. Evaluarea 
se face riguros, just  şi exact, baremele de notare sunt cunoscute de către elevi astfel încât aceştia se 
pot autoevalua. 
6. Programele de învăţare respectă un proces sistematic de păstrare a înregistrărilor. 
7. Elevii sunt încurajaţi să îşi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare dar nu toţi 
sunt conştienţi de propriile puncte tari şi puncte slabe Cei mai mulţi acţionează conform feedback-
ului primit. 
8. Învăţarea individuală centrată pe elev, învăţarea în cadrul unui grup sau învăţarea în diferite 
contexte sunt metode utilizate de majoritatea profesorilor, dar nu toate activităţile de învăţare 
promovează şi încurajează aceste tipuri de învăţare. 
9. În general, elevii primesc în mod regulat feedback şi informaţii privind progresul realizat, dar nu 
întotdeauna este posibil ca fiecare elev să primească informaţii despre modul în care poate stabili noi 
criterii individualizate pentru a acoperi lipsurile în învăţare. 
10.Elevii sunt implicaţi în procesul de autoevaluare iar   evaluarea formativă şi feedback-ul sunt 
folosite  pentru monitorizarea progresului elevilor dar nu întotdeauna şi pentru planificarea învăţării 
11.Elevii cunosc planificarea activităţilor de evaluare şi sunt familiarizaţi cu diferite activităţi de 
evaluare formativă şi sumativă. 
Dovezi-documente de analiză: 
Portofoliul consilierului educativ, portofoliile profesorilor diriginţi, chestionare date elevilor, 
procedura intitulată „Planificarea eficientă a orelor de consiliere şi orientare’, Regulamentul de 
ordine interioara şi  procedurile  “Sancţionarea abaterilor elevilor”, „Acordarea învoirilor pentru 
elevi”, , chestionare aplicate,Procese-verbale de la şedinţele cu părinţii,  Rapoarte ale comisiei de 
disciplină. 
 
PRINCIPIUL CALITĂŢII 6-Evaluarea şi certificarea învăţării 
Referitor la evaluarea elevilor, principalele preocupări au vizat extinderea metodelor şi tehnicilor de 
evaluare şi planificarea raţională a evaluărilor pe parcursul anului școlar. Pentru situațiile nclusi 
(perioada suspendării cursurilor) privind evaluarea elevilor la sfârșitul semestrului II au fost 
respectate modificările și completările Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a 
unităților de învățământ preuniversitar, cf. ordinului MEC nr. 4249/13.05.2020.  
În privinţa metodelor şi tehnicilor de evaluare au fost combinate metode/tehnici tradiţionale 
(preponderent evaluări scrise) cu metode/tehnici alternative (proiecte, lucrări experimentale, 
portofolii). În ansamblu se poate aprecia că există o pondere echilibrată a diferitelor metode şi tehnici 
de evaluare la majoritatea disciplinelor, iar rezultatele evaluărilor reflectă în mod obiectiv calitatea 
pregătirii elevilor.  
Această constatare se bazează pe analizele interne realizate De Comisia CEAC privind evaluarea şi 
progresul elevilor. Planificarea raţională a procesului de evaluare la clasă a dat rezultate acceptabile 
– constatându-se o mai bună ritmicitate în evaluarea şi notarea elevilor, precum şi o dozare relativ 
bună a efortului acestora pe parcursul semestrului I.  
Pe parcursul semestrului II, pe perioada desfășurării activității online, cadrele didactice s-au adaptat 
specificului clasei de elevi respectând noile prevederi legislative privind evaluarea elevilor, inclusiv 
consultarea părinților. În semestrul II notarea și încheierea Raport privind starea și calitatea 
învăţământului preuniversitar  
Alte constatări: 
1.Rezultate bune la examenul de bacalaureat(sesiunea iulie 2020); 
2.Profesorii deţin în portofolii SPP-uri şi curricula care conţin detalii privind evaluarea sumativă şi 
evaluarea internă.  
          Profesorii comunică din timp procedurile şi graficul evaluărilor. 
3.Sunt identificaţi elevii cu CES şi pentru aceştia sunt elaborate programe speciale de evaluare. 
4.Elevii sunt informaţi de către profesori asupra progresului realizat. 
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5.Conform metodologiei de evaluare,  elevii pot fi reevaluaţi într-o altă sesiune de evaluare pentru 
competenţele neîndeplinite; elevii pot participa la evaluări organizate de fundaţii specializate . 
6.Evaluarea sumativă (împreună cu toate celelalte tipuri de evaluări) respectă cerinţele:adecvată, 
riguroasă, corectă, exactă şi efectuată în mod regulat;standardele naţionale şi legislaţia în vigoare 
sunt respectate                                                   
7.Prin rezultatele obţinute de elevi la examenele de sfârşit de ciclu şcolar se demonstrează nivelul de 
cunoştinţe, competenţa şi experienţa cadrelor didactice. 
Dovezi-documente de analiză: 
Rezultate la examenele de sfârşit de ciclu,rezultate la simulări,grafic de perfecţionare,dosar comisia 
CES. 
 
PRINCIPIUL CALITĂŢII  7– Evaluarea şi îmbunătăţirea calităţii 
1.Pe parcursul semestrului I şi II membrii comisiei au  realizat și alte activităţi de evaluare şi 
monotorizarea activității desfășurate în instituția de învățământ. 
       a) au fost desfăşurate activităţi de monotorizare şi de verificare a portofoliilor cadrelor didactice 
(comisia CEAC) şi a altor documente şcolare   iar rezultatele au fost centralizate ; 
        b) membrii comisiei au aplicat chestionare standard ARACIP  părinţilor (rezultatele au fost 
centralizate -responsabil Ecaterina Sovejanu); 
       c) rezultate au fost completate pe platforma Aracip-responsabil Şorgot Virgil; 
 d) în perioada decembrie-ianuarie- Kelemn Pal-Gabriela,Şorgot Virgil,Moisa Loreta,Ecaterina 
Sovejanu; 
e) s-au desfăşurat activităţi de evaluare privind dotarea cu mijloacedeînvăţământși cu auxiliare 
Curricular, în perioada ianuarie-februarie-prof.Şorgot Virgil; 

  f) a fost realizat Raportul de Autoevaluare pentru anul şcolar 2019-2020 şi a Planul deîmbunătăţire pentru 
anul şcolar 2020-2021 (Comisia CEAC) 
g) au fost verificate și postate pe platform Aracip documentele: statistica privind elevii,frecvența 

scolară,documente de management instituțional,caracteristicile spatiilor scolare,modul de completare a 
documentelor școlare etc);   

2.politica clară privind autoevaluarea este comunicată tuturor factorilor interesaţi  şi este înţeleasă de 
aceştia. 
3.membrii Comisiei CEAC au realitat activități de monitorizare a modului de asigurare a securității 
sanitare în timpul pregătirii elevilor pentru examenul de bacalaureat.  
4.membrii comisiei CEAC au desfășurat activități privind modul de asigurare a activității de predare-
evaluare online (prin analiza aplicației classroom și discuții cu elevii): 

   5.membrii comisiei CEAC au desfășurat activități de monitorizare cu privire la modul de  aplicare şi 
revizuire a  procedurilor existente şi a elaborării de proceduri noi - impuse de contextul în care se desfăşoară 
activitatea în şcoală(prof.Sorgot V,prof.Kelemen Pal Gabriela). 

          Rezultate: 
-au fost utilizate  strategii didactice/inclusiv online  ce asigură caacterul aplicativ al cunoștințelor  
-cadrele didactice au aplicat diferite  modalități de susținere a activității pentru cazuri speciale (elevi 
care nu dispun modalități de lucru online); 
-au fost realizate activități de proiectare  extracurriculară/inclusiv online adaptate la nevoile şi 
interesele educabililor în cadrul orelor de dirigenţie /activ.din școala altfel; 
-s-a constatat  realizarea activităților online conform orarului  stabilit,crearea  situațiilor de învățare 
pe clasă online prin interactive/sesiune online,aplicarea modelelor de bune practici (fișe de lucru)  de 
pe situl ISJ,RED sau alte surse  în predare,învațare online; 
- s-a constatat promovarea utilizării  în învățare a biliotecii online (2 activități postate pe platforma 
classroom), includerea în lecții a resurselor educaționale oferite de mediul on line și/ sau a unor 
instrumente de lucru online (Google forms, google docs, slides, drowings, scheets); 
-realizarea unor ore de comunicare directă cu elevii pe platforme de tipul Zoom/Classroom. 
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Concluzii 
În final putem reține următoarele concluzii: 
-Calitatea nu este un rezultat întâmplător, ci este obligatoriu respectarea unor principii; 
-Calitatea este rezultatul unei activități bine făcute din start și îmbunătățită permanent; 
-Calitatea se obține printr-un process de comunicare și colaborare. 
 -Cadrele didactice sunt resursele umane principale ale dezvoltării școlii, ele precizează 
-Schimbarea și progresul în organizarea școlară, care se definește ca o ,,organizație care învață”. 
 S-a produs o schimbare a perspective asupra evoluției profesionale prin cursuri de formare 
continuă și prin acest process complex se ajunge la autoperfecționare. Educația trebuie făcută de 
educatori cu o foarte bună pregătire științifică, motivați, cu spirit organizatoric și practice, care vor 
constitui modele de urmat pentru cei care trebuie educați. 
 

Comisia de elaborare a Planului de Acțiune a Școlii 
Responsabil comisie, prof. Cosma Ionel 

 
În urma stabilirii membrilor Comisiei pentru elaborare PAS, membrii acesteia s-au întâlnit în 

vederea identificării modalităților de actualizare a PAS anterior și a modului de implementare a 
acestuia. 

Au fost stabilite sarcinile fiecărui membru, s-a întocmit graficul de actualizare a PAS și au 
fost identificate modalități de dezvoltare a colaborării cu comunitatea locală și cu agenții economici 
parteneri. 

Planul a fost realizat respectând Ghidul de elaborare PAS, fiind scris într-un limbaj clar și 
accesibil, conține analiza nevoilor din perspectivă externă dar și autoevaluarea mediului intern, 
identificând punctele tari,punctele slabe și oportunitățile existente în vederea îmbunătățirii rețelelor 
școlare și a parteneriatelor. Actualizarea PAS a avut în vedere corelarea acestuia cu obiectivele PRAI 
și PLAI. 

În urma discutării acestuia în Consiliul Profesoral, s-a înaintat un exemplar către ISJ Bacău. 
 

ACTIVITATEA PERFECŢIONARE/FORMARE CONTINUĂ 
A CADRELOR DIDACTICE 

2020-2021 
Responsabil, prof. Poanca Mihaela 

 
 Personalul didactic şi auxiliar a participat la diferite programe de formare continuă, ceea ce 
demonstrează faptul că şcoala este un mediu de învăţare deschis, în care oricine poate deveni subiect 
al propriei formări. În urma intervievării personalului didactic şi nedidactic, printre alte concluzii s-a  
desprins nevoia clară de perfecţionare continuă.  

In vederea înscrierii la grade didactice şi-au depus cerere  2 cadre didactice  pentru gradul II  
iar  3 cadre didactice au sustinut  inspectia finala pentru gradul I. 
 În acest sens s-au desfăşurat următoarele activităţi:  
             - participarea la şedinţele de instruire a cadrelor didactice,la şedinţele de catedră şi cercurile 
metodice zonale,  la cursuri de perfecţionare oferite de CCD Bacău şi de alte instituţii prin proiecte; 

- organizarea de lecţii demonstrative; 
- conceperea şi implementarea instruirii centrate pe elev; 
- includerea strategiilor de predare diferenţiată corespunzătoare stilurilor de învăţare ale 

elevilor şi a celor care răspund nevoilor elevilor cu probleme de comportament şi cu nevoi speciale; 
-  evaluarea activităţii profesorilor prin chestionare adresate elevilor; 
- îmbunătăţirea accesului la informaţie prin folosirea eficientă a cabinetelor de mecanică, 

electrotehnică, informatică şi a laboratoarelor de electrotehnică, chimie, fizică; 
- elaborarea materialelor didactice pentru evaluarea elevilor la diferite discipline şi adaptarea 

lor la nevoile individuale ale elevilor,  sprijinind astfel învăţarea intensivă în şcoala noastră. 



 20 

- în şcoală funcţionează un centru ECDL, Academia CISCO, Academia ORACLE; 
In vederea echivalarii cu credite profesionale transferabile a rezultatelor învăţării în urma obţinerii 
gradului didactic I  si absolvirea cursurilor postuniversitare, urmatoarele cadre didactice au depus 
solicitari in acest sens:Zahra Margareta, Nutu Crina si Pantelimon Delia. 

Cadrele didactice din Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” au participat la  activităţile 
desfăşurate la şedinţele de catedră şi cercurile metodice zonale,  la cursuri de perfecţionare oferite de 
CCD Bacău şi de alte instituţii, la simpozioane locale, judeţene, naţionale, internaţionale, acumulând 
un bagaj mare de metode moderne de predare-evaluare, instrumente de evaluare, având schimburi de 
experienţă şi de bune practici cu colegii din zonă şi din ţară.Activitatile s-au desfasurat in mediul 
online. 

Cursurile de perfecţionare absolvitede cadrele didactice ale colegiului  în anul şcolar 2020-
2021 au fost: 
 

Denumire curs 

nr. cadre 
didactice 
 care au 
absolvit 
cursul 

Management modern in educatie: Impactul scolii online asupra relatiei dintre profesor-elev-parinti 
(edumanager.ro) 

27 

Educatie online fara hotare (DGETS Chisinau) 1 

Formarea competenţelor sociale şi emoţionale Mentor in invatamantul preuniversitar (PROFEDU) 1 

Educaţie şi performanţă în învăţământul profesional şi tehnic 3 

3D Printing 1 

Mentor in invatamantul preuniversitar (PROFEDU) 8 

Utilizarea softurilor educaționale în era digitală (Eduland Digital Learning SRL) 2 

Google Classroom (ASQ.ro) 4 

 EDUCAȚIE ȘI PERFORMANȚĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC 4 

PROGRAM DE CONVERSIE PROFESIONALĂ- domeniul IND. ALIMENTARĂ- 
SPECIALIZAREA CEPAB- 2019-2021 

1 

Managementul Instituțiilor de Educație 1 

PROFESOR  ÎN ONLINE- EXPRES 1 

Profesor în Online 11 

Curs Instruire eficienta in mecanica (FESTO Romania) 1 

Formal, nonformal și informal în didactica modernă 2 

TIC în procesul educațional 25 

Managementul clasei de elevi (PROFEDU 20 

Particularitatile proiectarii si predarii simultane la nivel primar si gimnazial 1 

Competente -cheie prin activitatile nonformale si extracurricul are. 1 

Interdiscipli naritatea scolara-opor tunitati metode si aplicatii 3 

EDUCAȚIE NOFORMALĂ ȘI TEHNICI ALTERNATIVE DE ÎNVĂȚARE 2 

SESIUNE DE FORMARE ONLINE: PRINCIPII DE LUCRU ÎN COMUNICAREA CU ELEVII 
AI CĂROR PĂRINȚI SUNT PLECAȚI ÎN STRĂINĂTATE 

1 

Strategii didactice de predare -invatare-evaluare 1 
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Educatie pentru sanatate si tehnici de acordare a primului ajutor 1 

Competențe- cheie prin activitățile nonformale și extracurriculare 1 

Cunoaștere Educație Sprijin- Campanie de informare și sprijin pentru integrarea școlară acopiilor 
cu CES 

1 

Folosește manualele 3D și instrumentele interactive pentru a susține lecții la distanță 1 

Voluntariat județean, național și internațional 1 

Mentor în  învățământul preuniversitar 15 

Instrumente digitale pentru planificare, predare la distanță și la clasă (sincron și asincron) și 
evaluare 

1 

Integrarea tehnologiei cloud în designul educațional 3 

Interventie si metode de lucru pentru copiii cu dificultati de invatare,, 1 

Managementul stresului în context educațional 1 

Curs de formare profesori UNICEF Modele„Ce vrei să te faci când vei fi mare 1 

Educație incluzivă de calitate – facilitarea tranziției de la gimnaziu la liceu 1 

Activitatea educationala online SELLification: Secretele Zoom-ului- Tot ce trebuie sa stii despre 
ZOOM pentru a-l folosi la maxim! - 2 ore, mai 2020 

1 

Evaluarea cadrelor didactice in invatamantul preuniversitar 2 

Strategii de abordare a copiilor cu CES din invatamantul preuniversitar 1 

ECDL Profil cerificat 1 

Educatia pentru cetatenie activa 1 

Informatica si TIC pentru gimnaziu prin jocuri si aplicatii colaborative 1 

Cum devenim mentori pentru elevii noștri 1 

Foi de lucru interactive în Wizer.me 1 

Creează fișe de lucru digitale cu ușurință 1 

Profesor REAL în școala VIRTUALĂ 1 

Practica utilizării GSuite în activitatea didactică 1 

Cum susții o LECȚIE de NOTA 10’’ 1 

Excelența  în cariera de dascăl 1 

Creează si editează documente ca un PROfesionist în MSWord și Google Docs 1 

Cum poti face evaluarea cu instrumente digitale în 2021 1 

Tehnici digitale esențiale 1 

Utilizarea platformei de design grafic în educație’’ 1 

Cum sa creezi lecții fascinante și să predai interactiv în mediul online 1 

Strategii de evaluare în mediul ONLINE 1 

Inteligența emotională în actul de Predare 1 

Elevul tău este un geniu 1 

Jocuri didactice la școală, în tabară și în online 1 

Programul de formare pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru examenele și 
concursurile naționale (CPEECN) (60 ore, 15 credite, furnizor Centrul Național de Politici și 
Evaluare în Educație) 

5 
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Valorificarea softului educațional de concepție proprie în studiul disciplinei predate 1 

CERN Online Romanian Teacher Programme 1 

Abilitarea corpului de metodiști pentru realizarea inspecției de specialitate – FIZICĂ 1 

Creativitate, reziliență și inovare în școală 1 

Dezvoltarea competentelor de prevenire si combatere a bullyngului in scoala 7 

ECDL Profil cerificat 1 

ECDL 3D PRINTING 1 

. 
În ceea ce priveşte participarea la simpozioane, sunt menţionate următoarele în documentele 

comisiei:  
Profesor  Participari simpozioane /conferinte 

Articole publicate in publicatii cu si fara 
ISSN/ISBN 

titlu lucrare 
grad did. I 

carti publicate 

Cioclu 
Anina 
Ramona 

Cambridge -Unibersity Press ,CAMBRIDGE DAYS 
ROMANIA 2021- 10 February 2021 (2.5 hours) 
Cambridge -Unibersity Press, CAMBRIDGE DAYS 
ROMANIA 2021-11 February 2021 (2.5 hours) 
Shakespeare Scool, CELTA Training Division, 
Cambridge Assessment English – 5 Feb 2021 ( 2 ore) 
Cambridge Assessment English, More ideas: How to 
teach an exam class for B2 First for Schools and C1 
Advanced, 2 February 2021, 1 ora 
Cambridge Assessment English, Ideas to manage 
social distancing in the language classroom, 8 
Septembrie 2020 
Cambridge Assessment English ‘The Great Reset’: 
Obstacle or opportunity?, 8 Sept 2020 
Cambridge Assessment English,Tips for parents and 
families supporting young children learning English 
at home,  8 sept 2020 
Cambridge Assessment English, Warmer activities for 
the socially distanced classroom,  8 sept, 1h 
Cambridge Assessment English, What makes for a 
positive learning environment?Optimising learning 
both at home and in school, 8 sept 2020 
Cambridge Assessment English, A sense of purpose: 
How exam preparation helps with goal setting,and 
motivating learners to fulfil their potential, 10 sept 
2020 
Cambridge Assessment English, Keeping your 
learners physically distanced but socially engaged, 10 
sep 2020 
Cambridge Assessment English, Reimagining 
learning and assessment – shaping education, 10 sept 
2020 
Cambridge Assessment English, Exemple de bună 
practică în organizarea examenelor în contextul 
pandemiei de covid, 2 martie 2121. 1,5h 
National Geographic Learning, Fisher International, 
Young Learners Event Romania, 2021, 18 martie 
2021, 2h, 15 min 
Cambridge Assessment English,  Mock Test Toolkit - 

  
 



 23 

our new guide to advise how, why and when to run 
mock tests, Thursday, 15 aprilie 2021, 1h 
Cambridge -Unibersity Press, Teaching grammar and 
vocabulary in the socially-distanced classroom, 
Aprilie 22, 1 h 
Webinar Training I: Eroii Internetului-Siguranță 
online pentru elevi/ Distribuie cu prudență- 
27.04.2021, 1 h 
Webinar Training II: Eroii Internetului-Siguranță 
online pentru elevi/ Securizează-ți secretele, Nu te 
lăsa păcălit- 28.04.2021, 1 h 
Webinar Training III:  E cool să fii amabil- Dacă ai 
îndoieli, întreabă, 30.04.2021, 1 h 
Cambridge Assessment English, Preparing learners 
for success in Cambridge English Qualifications: new 
information for Candidates, 13 mai 2021, 1h 
Edumi Asociația Europeană a Profesioniștilor din 
Educație EDUMI-Educația la timpul prezent-Webinar 
II 03.06.2021, 1 h 
Fisher International:14-18 iunie 2021 
Tableta grafică în educaţia online 
Mijloace si soluţii digitale pentru un proces 
educaţional modern şi actual 
Lecţie demonstrativă-mozabook 
SIMPOZIOANE: 
- Simpozion : On line - conectat cu viitorul, 
SIMPOZION NIVEL NATIONAL:  PREVENIREA 
ŞI COMBATEREA ABANDONULUI ŞCOLAR ÎN 
MEDIUL ONLINE, PREVENIREA ŞI 
COMBATEREA ABANDONULUI ŞCOLAR ÎN 
MEDIUL ONLINE   
- Simpozion National EDUCAȚIA ÎN FAMILIE „ 
CEI 7 ANI DE ACASĂ” 
- Conferință internatională- On line school: From Innovation 
and Creativity to Performance, 3 Martie 2021 
- Simpozionul European „ Profesor vizibil, profesor 
invizibil;portret de dascăl”, 31.01-01.02. 2021-
participare, organizare și coordonare. 
- Participare cu comunicare științifică la 
SIMPOZIONUL NAȚIONAL „ PREVENIREA ȘI 
COMBATEREA ABANDONULUI ȘCOLAR ÎN 
MEDIUL ONLINE„ 15 MARTIE 2021,organizat de  
Asociația Yougsters of Europe- 15 martie 2021 
-Participare Proiect Național „ PREVENIREA ȘI 
COMBATEREA ABANDONULUI ȘCOLAR ÎN 
MEDIUL ONLINE„ 15 MARTIE 2021, Asociația 
Yougsters of Europe 
- Conferința Internațională „ Educație timpurie online și 
offline”, 2-4 martie 2021, Asociatia Obsteasca Centrul de Reabilitare 
si Integrare Sociala a Copiilor cu Dizabilitati de Intelect Cultum 
- Conferinta Internationalà Online school.From Innovation and 
Creativity to Performancè -9 Martie 2021 
- The World Voice International Romanian Team Conference: 
“Education New Normal”-10 mai 2021 

Bibire 
Dana 

Brandingul Personal pentru profesori, în predarea la 
clasă și online 

 Coautor-Culegere 
probleme de 
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Predarea online și motivarea elevilor 
Bune practici în predarea online de la școală și de 
acasă 
Profesor real intr-o scoala virtuala 
Evaluarea cu instrumente digitale în 2021 
Microsoft Teams 
Google classroom 
50 aplicatii Teams si ClassroomWebinar  
Cum poti face evaluarea cu instrumente digitale in 
2021? 
Predarea online si motivarea elevilor 
Managementul atentiei elevilor 
Evaluarea PISA pentru scoli 
Bune practice in predarea online de la scoala si de 
acasa 
Bullyng-ul in spatiile destinate invatamantului,fie in 
mediul online, fie in scoala 

matematicǎ M2, 
Ed. Campion (M. 
Burtea) 

Fechet 
Daniela 

- Coautor Suport de curs Strategii de evaluare în 
mediul online,  ISBN 978-606-95152-9-73, Editura 
Eduland București, 2021; 
- Coautor Suport de curs Creșterea randamentului 
școlar prin activizarea elevilor , ISBN 978-606-
95152-9-7, Editura Eduland București, 2021; 
-Articolul Școala tradițională și educația în mediul 
online, în revista online Educație și noi orizonturi, 
ISSN 2734-5491 și ISSN-L 2734-5491, Academia 
ABC, sept. 2020 
- Articol Evaluarea în învățământul online, în cartea 
Metode și tehnici de evaluare în învățământul online, 
vol I, Editura D’Art, dec. 2020, ISBN 978-606-8842-
81-3 
-Coautor Ghid metodologic Educația digitală - o 
necesitate în sistemul de învățământ actual, ISBN 
978-606-95291-0-2, Editura Eduland București, 2021. 
 
 

  

Stupu 
Luminita 

Webinar Exemple de buna practica in organizarea 
examenelor in contextul pandemiei de Covid-1,5 ore 

  

Gidioi-
Calinescu 
Raluca-
Catalina 

29 august 2020-SIMPOZION INTERNAŢIONAL 
2020: METODE DIDACTICE CLASICE ŞI 
MODERNE- ORGANIZAT DE S.C. TRAINING 
CARIERE S.R.L 
26-27 SEPTEMBRIE 2020-CONGRESUL 
INTERNAŢIONAL AL DASCĂLILOR ROMÂNI, 
EDIŢIA A II-A:-ORGANIZAT DE ASOCIAŢIA 
DASCĂLI EMERIŢI, BACĂU 
CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ: MANAGERII 
EDUCAŢIONALI-STRATEGII, INOVAŢII ŞI 
BUNE PRACTICI DEZVOLTATE ÎN CADRUL 
UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
PREUNIVERSITARE 
LANSARE DE VOLUM INTERNAŢIONL CU 
REFRENT ŞTIINŢIFIC: MANAGEMENT 
EDUCAŢIONAL LA NIVEL EUROPEAN 
CURS DE FORMARE INTERNAŢIONAL (8 
ORE):DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR 
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MANAGERIALE ALE CADRELOR DIDACTICE 
ÎN CONTEXTUL SOCIETĂŢII MODERNE DIN 
ANUL 2020 
 

Voicu 
Mihaela 

Simpozion European ,,Profesor vizibil, profesor 
invizibil, portret de dascăl’’ 
SIMPOZION NAȚIONAL,,Eficient și modern în 
învățământul românesc actual’’,ediția IV 
Simpozion Internațional,,Creativitate și inovație în 
procesul instructiv-educativ- 
,,Scoala online de la tradițional la modern’’ 
-Workshop  ,,Jocul didactic în școala incluzivă” 
-Masă rotundă,,Educație interculturală. Educație 
incluzivă“, 
CONFERINTE 
Conferinta ,,Leadership în Educație ’’ 
Conferința natională –,,Educația în era digitală’’ 
Conferința Științifică nationala ,,Educația specială în 
pandemie’’ 
Conferința Internatională ,,Educația timpurie online și 
offline’’ 
Conferința Internațională ,,Noul Normal’’ 
Conferința națională online ,,BUNE PRACTICI în 
școala proactivă’’,ediția a-VI-a 
Conferința transnațională ,,Educație online fără 
hotare’’ 
Conferința Europeană DIGITAL EDUCATION ed 15 
Conferința Internațională online   ,,Zilele Europene-
Familia și copilăria în perioada pandemiei’’ 

 

  

Pantelimo
n Delia-
Cristina 

Brandingul Personal pentru profesori, în predarea la 
clasă și online organizat de Fisher International, 
Academia de Inovare şi Schimbare prin Educaţie 
- Predarea online și motivarea elevilor - 
Managementul atenției elevilor, cum îi fac pe elevii 
mei sa învețe atunci când suntem online și nu în clasă 
organizat de Fisher International, Academia de 
Inovare şi Schimbare prin Educaţie 
- Bune practici în predarea online de la școală și de 
acasă- Bullying-ul în spațiile destinate 
învățământului, fie în mediul online, fie în școală  
 Evaluarea PISA pentru școli  Videoconferinta „ 
Educatie fara bullying”-octombrie 2020, on line 

 

  

Kelemen-
Pal 
Gabriela 

Am coordonat  activitățile din Proiectul Învățăm de 
la o salcie din Programul Internațional LeAF, în 
colaborare cu CCDG-București. 

 

  

Şorgot 
Ioan 
Virgil 

1 Europa-problema limitelor geografic, Aplicații –
bazinul hidrografic (clasa a IX-a), Impactul antropic 
asupra calității apei localității Păltinata(jud.Bacău)-
Rev.prof.de geografie, Nr.14, ISSN  2065-8095. 
2 Simpozion internațional Clik  pe informație-C.N.D. 
Cantemir Onești,2020; 
3 Schiturile de pe valea Trotușului,Utilizarea 
terenurilor din comuna Răcăciuni,Fișe de 

  Metodica  
predării 
geografiei 

-aplicații 
practice,Edit.Roti
po Iași ISBN 
978-606-94587-
6-1 
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lucru,Rev.prof.de geografie, Nr.14, ISSN  2065-8095. 
4. Simpozionul Național "Priorități și perspective 
pentru un mediu durabil!"CAER,,1577,Baia Mare. 

 Atracții 
turistice cultural 
religioase din 
baz.hidro.al 
Trotușului,Edit.Et
nos,Brașov,ISBN 
978-606-712-
518-4 
 Orașul 
Siret- monografie 
geografică, 
Edit.Etnos, 
Brașov,ISBN  
978-606-712-
708-9 

Volmer 
Adina-
Mihaela  

Certificat de participare la The 2020 Annual 
Conference for English Language Teachers, 
organizată de Fisher International – 3-4 septembrie 
2020; 
Certificat de participare la seria de webinare 
WebDidactica, organizate de Fundația Dan 
Voiculescu pentru Dezvoltarea României în 
parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului 
București, Centrul de Carte Străină Fisher 
International și Academia de Inovare și Schimbare 
prin Educație – 5 septembrie 2020; 
Participare la Conferința SuperTeach – 19 
septembrie 2020; 
Participare la Zilele Școlii Băcăuane, eveniment 
organizat de CCD Bacău – 3.10.2020, webinar cu 
tema „Proiectarea lecției în contextul instruirii 
online” –  prof. univ. dr. Sorin Cristea și prof. 
univ.dr. Ovidiu PÂNIȘOARĂ – Universitatea 
București; 
Acord încheiat cu Institutul Internațional al 
Holocaustului Yad Vashem – Departamentul 
expozițiilor itinerante privind Expoziția ȘOAH, 
prezentată elevilor clasei a XIB3-a, în octombrie 
2020; 
Certificat pentru participarea la INSTRUIREA 
mozaLearn ICT, oferit de Mozaik education – 28 
octombrie 2020; Certificat de participare la Worlds 
largest Lesson and supporting the Global Goals 
for Sustainable Development, în parteneriat cu 
Ministerul Educației și Cercetării Unicef-România – 
22 noiembrie 2020; 
Adeverință de participare la activitatea de formare și 
perfecționare susținută online cu titlul „Cum să susții 
o lecție de nota 10” – 3H-15.11.2020; 
Participare  la Webinarul Drug PreventIT destinat 
cadrelor didactice și specialiștilor în educație din 
județul Bacău, în data de 25 noiembrie 2020, pe 
platforma WEBEX.COM; 
Adeverință de participare la activitatea de formare și 
perfecționare susținută online cu titlul „Excelența în 
cariera de dascăl” – 3H – 7.12.2020; 
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Adeverință de participare la evenimentul de follow-up 
– EU, un adăpost de traume, webinar susținut de 
Radovici Mihai Christopher, organizat de Fundația 
„M.C.M”, Craiova – 9.12.2020; 
Certificat  - „Conferința internațională „Soluții 
inovatoare în predarea online folosind mozaWeb și 
mozaBook” – 15 ore de curs și aplicații în format 
eLearning și Webinar – 18 decembrie 2020; 
Certificat –  „Evaluează elevii online eficient” – curs  
eLearning cu 12 ore de curs și aplicații în format 
eLearning și Webinar – 19.01.2021; 
Participare la Webinar-ul  având ca 
tematică Prevenirea traficului de 
persoane organizat de Asociația HoltIS. Evenimentul 
este organizat în cadrul proiectului „Improving 
parenting and child participation: facilitating 
transition from lower to upper secondary education - 
National Parenting Level”, desfășurat în parteneriat 
cu Reprezentanța UNICEF în România, pe 
platforma ZOOM – 26.01.2021; 
Participare la webinar-ul din cadrul 
programului Management Modern în 
Educație, dedicat directorilor, directorilor 
adjuncți și cadrelor didactice din învățământul 
preuniversitar. Tema acestei ediții este impactul școlii 
online asupra relației profesor-elev-părinte – 29 
ianuarie 2021; 
În perioada 15-16 iulie 2021, am participat la 
Conferința Internațională online „Zilele Europene: 
Familia și copilăria în perioada pandemiei”, 
organizat de Asociația HoltIS și Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza”, în cadrul proiectului „GIFT” 
finanțat prin Programul ERASMUS+; 
În perioada ianuarie-februarie 2021, am participat la 
Proiectul Național „Utilizarea softurilor 
educaționale în era digitală”; 
Am parcurs Cursul Strategii de evaluare în mediul 
online, în luna februarie. Cursul a însumat 20 de ore 
de formare (10 ore de pregătire teoretică și 10 ore de 
pregătire practică);  
Am utilizat platforma educațională digital-
learning.ro pentru susținerea progresului școlar. Tot 
aici am publicat o resursă educațională cu titlul Test – 
Moștenirea culturală a Antichității; 
 

Sarca-
Jugaru 
Lavinia 

Webminarul „Management modern in educatie: 
Revenirea la scoala: oportunitati si provocari” 
organizat de edumanager.ro 
Am participat la Webminarul Google Classroom 
(ASQ.ro) 
Am participat la Webminarul „Management modern 
in educatie: Impactul scolii online asupra relatiei 
dintre profesor-elev-parinti” organizat de 
edumanager.ro 
Am participat la Webminarul „Starea de bine a 
profesorului: Importanta actului predarii” organizat de 
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edumanager.ro 
Am participat la Webminarul „Academia europeană 
pentru asistenți medicali” organizat de edumanager.ro 
 
În perioada 15-16 iulie 2021, am participat la 
Conferința Internațională online „Zilele Europene: 
Familia și copilăria în perioada pandemiei”, 
organizat de Asociația HoltIS și Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza”, în cadrul proiectului „GIFT” 
finanțat prin Programul ERASMUS+; 
În perioada ianuarie-februarie 2021, am participat la 
Proiectul Național „Utilizarea softurilor 
educaționale în era digitală”; 
Am parcurs Cursul Strategii de evaluare în mediul 
online, în luna februarie. Cursul a însumat 20 de ore 
de formare (10 ore de pregătire teoretică și 10 ore de 
pregătire practică);  
Am utilizat platforma educațională digital-
learning.ro pentru susținerea progresului școlar. Tot 
aici am publicat o resursă educațională cu titlul Test – 
Moștenirea culturală a Antichității; 
 
 

Moisa 
Loreta 

Webminar Bullying-ul in spatiile destinate 
invatamantului, fie in mediul online, fie in scoala 
(Fisher International, Academia de Inovare şi 
Schimbare prin Educaţie) 
Webminar Evaluarea PISA pentru scoli (Fisher 
International, Academia de Inovare şi Schimbare prin 
Educaţie) 
Management modern in educatie: Revenirea la scoala: 
oportunitati si provocari (edumanager.ro) 
Strategii de evaluare in mediul online (Eduland 
Digital Learning SRL) 
Starea de bine a profesorului: Importanta actului 
predarii (edumanager.ro) 
Webminar Tableta grafică în educația online (Fisher 
International, Academia de Inovare şi Schimbare prin 
Educaţie) 
Webminar Mijloace și soluții digitale pentru un 
proces educațional modern și actual (Fisher 
International, Academia de Inovare şi Schimbare prin 
Educaţie) 
Webminar Lecție demonstrativă de utilizare a 
conținuturilor și instrumentelor digitale mozaBook 
(Fisher International, Academia de Inovare şi 
Schimbare prin Educaţie) 
Programul de formare pentru constituirea Corpului de 
profesori evaluatori pentru examenele și concursurile 
naționale (CPEECN) (Centrul Național de Politici și 
Evaluare în Educație) 
 

  

Neneciu 
Rodica 

Conferința internațională – 21ST CENTURY 
COMPETENCES FOR TEACHER AND 
STUDENTS; 
WORKSHOP ONLINE – ”Inspecția școlară – Formă 
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de evaluare aperformanțelor profesionale ale cadrelor 
didactice”; 
VIDIOCONFERINȚĂ ”EDUCAȚIA FĂRĂ 
BULLYNG ÎN SECTORUL 3 BUCUREȘTI”; 
Webminarul Drug PreventIT; 
Webinar-ul tematic "Instruire eficientă in mecanică 
"; 
Curs online despre platformene WORDWALL și 
QUIZIZZ; 
CONFERINȚĂ TRANSDICIPLINARĂ – 
”Educație online fără hotare”; 
Curs ”Masterclass Microsoft Teams” ; 
Curs - G. Suite, Wordwall, Quizizz, Storyjumper; 
Curs „Utilizarea softurilor educaționale în era 
digitală”; 
Curs –” Metode de predare – evaluare de succes pe 
Classroom și Teams”; 
Curs – Google Classroom; 
Webinarului  - ”Management Modern în Educație”; 
Webinarului  - ”Starea de bine a Profesorului – 
Importanța în actul predării”; 
Webinarului  - ”Management Modern în Educație”. 
 
 

 
Poanca 
Mihaela 

Participare la Webinar-ul  având ca 
tematică Prevenirea traficului de 
persoane organizat de Asociația HoltIS. 
Participarea la Sesiunea  Nationala de Parenting 
Apreciativ Cum abordezi pozitiv comportamentele 
copilului. ,eveniment organizaat de Asociatia HoltIS. 

  

Roman 
Adina 

 Conferinta Internationala GO DIGITAL - Good 
Practices ERASMUS- Universitatea Vasile 
Alecsandri, septembrie 2019 
-Conferinta Internationala - Voluntarii- Solutia pentru 
incluziunea Sociala!- februarie 2020 
- Conferinta Nationala ,, Activitati extrascolare- Ghid 
de bune practici", Centrul de Excelenta Eurotrading 
SRL, martie 2020 
- Simpozionul International ,, Volunteering, the most 
important source of kindness", desfasurat in cadrul 
Seminarului Didactic International ,,Dezvoltarea 
competentelor sociale prin intermediul 
voluntariatului", Bucuresti, 4 aprilie 2020 
- Simposion International ,,Effective teaching, 
effective teachers with the work", Asociatia Eu-Care, 
iunie 2020 

 

  

Zahra 
Margareta 

   Les documents 
authentiques au 
service de 
l'enseignement-
apprentissage du 
français langue 
étrangère 

 

Boicu  Metode moderne  
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Irina de predare-
evaluare la studiul 
tranzistoarelor 
bipolare si 
aplicatiilor 
acestora 

Nutu 
Crina 

 Inventarierea 
activelor,datoriilo
r si capitalurilor 
proprii 

 

Buca 
Mihaela 

Webinarii 
Maraton „G Suite, Wordwall, Quizizz, StoryJumper” 
(Domnul Trandafir Teach-ital)- 10.01.2021- 4 ore 
 

  

Bancila 
Mirela 

conferința internațională ”La francophonie à lʼère 
numerique”, Colegiul Național ,,Vasile Alecsandri” 
Bacău 
- conferința "La BD francophone : un miroir de la 
société", Institut Francais de Paris 
-conferința transnațională ,,Educație online fără 
hotare”, Asociația Educație online 
-conferințe SuperTeach Online Inspirație pentru 
educație 
-webinarul ,,Approches de la chanson francaise et 
francophone en classe de francais”, Institut francais, 
IFprofs 
-evenimentul internațional ”World largest lesson” în 
parteneriat cu UNICEF 
-webinarul ”Improving the digital competences and 
social inclusion”, European distance and e-learning 
network 
-webinarul ,,Cum aflu ce mi se potrivește în carieră?”, 
AtelieR de Cuvinte 
-webinarul ”School education for traveller 
communities across Europe”, School Education 
Gateway 
-Sesiunea Națională „Dezvoltarea abilităților de viață 
independentă”, Asociația HoltIS în cadrul proiectului 
„Împreună pentru viitor” în parteneriat cu Reprezența 
UNICEF în România 
-cursurile ”Creativitate, reziliență și inovare în 
școală”, ,,INVATARE VIZIBILA SI COMUNICARE 
EFICIENTA IN SCOALA ONLINE” Asociația 
pentru educație și formare ASEF 
-cursul ,,Educație interculturală”, Agenția de 
dezvolatre comunitară ÎMPREUNĂ 
-cursurile ,,Jocuri didactice”, ,,Tehnici de motivare a 
elevilor prin NLP”, ,,Starea de bine a educatorului”, 
,,Susține lecții captivante la orice materie” organizate 
de SELLification 
-evenimentele dezbatere online ,,Cum dezvoltăm 
inteligența emoțională a elevilor?”, ,,Cum arată 
manualul școlar al viitorului? Abordare creativă a 
manualului școlar” Grupul editorial Corint 
-webinarul ”Why should we care about 
biodiversity?”, FEE 

   Articolul 
,,Lʼenseignement 
du FLE dans lʼere 
numerique” în 
revista Revue 
Internationale des 
professuers de 
francais cu ISSN 
2784 – 1154 ISSN 
– L2784 și 
articolul ,,Utiliser 
les courts-métrages 
dans la classe de 
FLE” Revista 
CONFERINȚEI 
INTERNAȚIONA
LE ,,ONLINE 
SCHOOL. FROM 
INNOVATION 
AND 
CREATIVITY TO 
PERFORMANCE
“, organizată de 
CENTRUL DE 
RESURSE 
EDUCAȚIONALE
, cu sprijinul 
Asociației ,,RO 
EDUCAȚIE” 
ISBN 978-973-0-
34175-1 
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-webinarul ,,Education in time of a pandemic” EDEN 
- webinarul ,,Management Modern în Educație”, 
Edumanager.ro 
 

Ionita 
Sorina 

Conferința internațională,,21ST Century 
Competences for teachers and students” 
Webinar ,,Cum poți face evaluarea  
cu instrumente digitale în 2021?” 
Conferința internațională 21ST CENTURY 
COMPETENCES FOR TEACHERS AND 
STUDENTS 10 septembrie 2020 
-participare la webinarul ,,Cum poți face evaluarea cu 
instrumente digitale în 2021?”-organizat de 
rețeauaEDU.ro -8.01.2021 
-participare Proiectul Național,,Utilizarea softurilor 
educaționale în era digitală”(ianuarie-februarie 2021) 
-participare platforma educațională digital-learning.ro 
pentru susținerea progresului școlar și publicare 
resursă educațională pe platforma educațională 
digital-learning.ro cu titlul,,Țesuturi”-test sumativ 
clasa a Xa 
 

  

Olteanu 
Roxana 

Simpozion-seminar: School at the crossroads-portrait 
of an online teacher 

  

 
 Au fost actualizate fişele individuale de formare continuă ale cadrelor didactice titulare pe 
baza documentelor depuse la secretariatul şcolii de acestea şi pentru profesorii nou veniţi au fost 
întocmite fişe noi. 
 Toate anunţurile făcute de ISJ Bacău au fost trimise pe mail întregului corp profesoral, au fost 
afişate la avizierele din cele două cancelarii, a fost întocmit câte  dosar cu documentele respective 
pentru  a putea fi studiate în amănunt. 

La cererea ISJ Bacău au fost întocmite diferite documente statistice şi a fost întocmită 
documentaţia însoţitoare dosarelor de înscriere la grade didactice ale profesorilor. 
 
 

COMISIA DE MARKETING EDUCAȚIONAL ȘI INSTITUȚIONAL 
Responsabil prof. Cristina Mitrofan 

În cadrul Comisiei de Marketing Educaţional şi Instituţional , în acest an şcolar, s-au desfăşurat 
următoarele activităţi : 
 realizarea  ,,Ghidului bobocului ,,  în format ppt  și distribuit pe platforma classroom.google 
 realizarea materialului de prezentare a Colegiului pentru Lectoratul cu părinţii; 
 s-a reactualizat  pagina web a colegiului; 
 realizare bannerelor de promovare şi amplasarea lor în diverse spaţii: piaţă, gară, liceu. 
 Elaborare Protocol de colaborare cu Şcolile generale 
 Redactare şi printare Afişe oferta educaţională pentru anul scolar 2021/2022  
 Redactare şi printare pliante ofertă educaţională, pentru anul scolar 2021/2022 
 s-au stabilit 15 echipe (corespunzătoare celor 15 trasee) pentru promovarea ofertei educaţionale a 

anului scolar 2021/2022; 
 Afișele și pliantele au fost distribuite școlilor generale  
 Echipele de promovare au ținut legătura cu diriginții claselor a VIII-a, astfel încât informațiile să 

ajungă la elevi 



 32 

 A fost realizat un material ppt cu oferta educațională ce a fost postat pe pagina de facebook a 
liceului și distribuit prin mijloace electronice directorilor de școli gimnaziale din zonă și 
diriginților claselor a VIII-a de la școlile gimnaziale arondate 

 Marketingul educaţional a vizat și analiza perspectivei pentru viitorii absolvenţi: relaţia cu agenţii 
economici pentru identificarea locurilor de muncă ( ex. CHIMCOMPLEX.SA Onești), relaţii cu 
instituţii de învaţământ superior: Univ. Politehnică ,,Gh.Asachi” Iași, UPB 
Puncte tari: 

 Echipele de promovare s-au mobilizat chiar și în condiții speciale (de pandemie) și au promovat 
oferta educațională 

 S-au realizat cele 6 clase la liceu și 1 clasă la învățământul profesional, din care 2 clase  cu 2 
specializări. 

 Existența contractelor de colaborare cu agenți economici din zonă; 
 Derularea proiectelor:,,Practică europeană în utilizarea softurilor de specialitate pentru gestiunea 

financiară, economică și administrarea afacerii”- proiect european și ,,Activ în practică - Activ pe 
piața muncii!” 
Puncte slabe: 

 Am pierdut din planul de școlarizare clasa de matematica-informatică, profil real 
 Nerealizarea planului de școlarizare nici la învățământul liceal (6 din7) și nici  la învățământul 

profesional (s-a realizat doar 1 clasă) 
Amenințări 

 Scăderea numărului de elevi de clasa a VIII-a din zona arondată 
 Existența unor specializări și la alte licee din zonă 

Oportunități:  
 Optimizarea comunicării cu comunitatea apelând la TIC. 
 
 
 

COMISIA DE DISCIPLINĂ  ŞI  PREVENIRE A VIOLENŢEI IN MEDIUL  ŞCOLAR 
Responsabil comisie , prof. Roman Adina 

 
Violenţa în şcoală poate fi definită ca orice formă de manifestare a unor comportamente 

violente: exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, 
ameninţare, hărţuire; bruscare, împingere, lovire, rănire; comportamentul şcolar neadecvat: 
întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, fumatul în şcoală şi oricare comportament care 
contravine flagrant regulamentului şcolar în vigoare. 
 La nivelul şcolii a existat o permanentă preocupare pentru rezolvarea  imediată  a tuturor 
tipurilor de conflicte care apar pe parcursul desfăşurării procesului instructiv- educativ  şi nu numai, 
existând o comunicare optimă între toţi factorii care pot avea un rol în rezolvarea conflictelor (elevi-
părinţi- cadre didactice-poliţie). 
  In acest sens, Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi “, Onesti se bucură de parteneriatul cu Poliţia 
Municipiului Oneşti, cu obiective ce vizează prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau 
de altă natură care pot apărea în cadrul şcolii. 

Pe tot parcursul anului școlar 2021-2022,  membrii Comisiei de Disciplină  au desfaşurat o 
serie de activităţi in format fizic dar si online de informare si prevenire a violenţei in școală, activităţi 
la care au participat deopotrivă elevi si profesori. Din cauza situatiei pandemice, elevii au fost nevoiți 
să desfășoare cursurile online, în acest fel determinându-i pe membrii Comisiei de disciplină să-i 
prevină pe elevi și să le aducă acestora la cunoștință despre pericolele care pot exista în mediul 
online prin diverse activități de informare și prevenire a violenței online. De asemenea, profesorii din 
cadrul Comisiei au urmat cursuri de perfectionare online cum ar fi ,,Dezvoltarea competențelor de 
prevenire și combatere a bullying-ului în școală” fiind preocupați continuu ca elevii să aibă un 
comportament civilizat si adecvat și în mediul online. 



 33 

 Conform ROI al Colegiului ,,Gh. Asachi” s-au implementat la nivelul școlii o serie de măsuri 
de întărire a disciplinei: 

 Revizuirea și respectarea procedurilor privind motivarea absentelor (referitoare la necesitatea 
biletului de voie și a cererilor de învoire pentru elevi), realizarea serviciului pe școală (elevi și 
profesori), solicitarea serviciilor specializate (jandarmi, poliție, salvare); 

 Implicarea profesorilor în supravegherea elevilor in curtea scolii, în pauze, conform 
graficelor stabilite; 

 Restricționarea părăsirii campusului în pauze; 
 Realizarea și continuarea parteneriatelor cu Jandarmeria Onești și Politia Onești; 
 Realizarea planului de activități din cadrul Comisiei de disciplină și prevenirea violenței in 

școală ; 
 Susținerea unei lecții de dirigenție/ semestru despre disciplina școlară(cu prezenta 

reprezentanților Politiei /Jandarmeriei Onești); 
 Îmbunătățirea supravegheriivideo  a campusului școlar prin creșterea numărului de camere 

video; 
 Implicarea elevilor în activitățiextrașcolare, sportive, competiționale etc.; 

 
COMISIA DE VERIFICARE A RITMICITĂŢII NOTĂRII 

Responsabil, prof. Berilă Anamaria 
 

Membrii comisiei – prof. Adina Volmer, prof. Anina-Ramona Cioclu, prof. Ionela Agafiţei, prof. 
Mihaela Bucă, prof. Lavinia Sarca-Jugaru, prof. Gabriela Maşala – au verificat ritmicitatea notării pe 
semestrul I al anului şcolar 2019-2020. Au analizat cataloagele şi au transmis raportul evaluării în format 
electronic responsabilului comisiei, prof. Anamaria Berilă. Raportul conţine numele profesorului, disciplina 
cu număr insuficient de note, disciplina cu peste 50% note mai mici de 5, disciplina la care peste 50% din 
elevi au avut regres şcolar. În această activitate au fost implicaţi membrii comisiei pentru verificarea 
ritmicităţii notării, precum şi toţi profesorii şi maiştrii instructori.  

În urma analizei, s-a constatat că 8 profesori nu aveau, în momentul verificării ritmicităţii notării, un 
număr suficient de note la disciplina predată, iar 2 dintre profesori aveau discipline cu peste 50% din note mai 
mici de 5. 

Directorul adjunct, prof. Oana-Paula Zaharia, a solicitat cadrelor didactice aflate în situaţia menţionată 
rapoarte privind metodele şi instrumentele de evaluare utilizate, feedback şi propuneri de măsuri de remediere.  

În semestrul al II-lea, în contextul pandemiei, comisia nu a mai putut verifica ritmicitatea notării. 
 

 
COMISIA PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

Responsabil, prof. Zaharia Oana-Paula 
 

Pe parcursul anului şcolar 2020-2021, au fost realizate următoarele activităţi:  
Organizarea Comisiei pentru situații de urgență, în luna Sept – 2020, responsabil Director, 
Ursachi Mihai; 
Instruirea PSI a personalului didactic al școlii, periodic, oct 2020, responsabil Director, Ursachi 
Mihai; 
Instruirea PSI a personalului nedidactic al școlii, lunar, administrator, responsabil Omota Neluța; 
Instruirea PSI a elevilor, în perioada sept- oct 2020 de către profesorii de specialitate și maiștrii 
instructori; 
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ACTIVITĂŢILE METODICE  DESFĂȘURATE LA NIVEL DE UNITATE DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

 
Anul şcolar 2020-2021 

 
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 Responsabil, membru comisie curriculum,prof. Anamaria Berilă 
 

 
În anul școlar 2020-2021, în cadrul catedrei de limba şi literatura română de la Colegiul Tehnic 

„Gheorghe Asachi” – Oneşti s-au desfăşurat o serie de activităţi: 
- prof. Anamaria Berilă a participat la Consfătuirea profesorilor de limba și literatura română, 
desfășurată online; 
- toți membrii catedrei au pregătit elevii și i-au asistat pentru cursurile online; 
- toți membrii catedrei au efectuat ore de pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat; 
- au fost întocmite fișe de observație a progresului individual al elevilor pregătiți pentru examenul de 
bacalaureat; 
- prof. Raluca-Cătălina Gâdioi-Călinescu a pregătit și organizat proiectul „Vocea cărților” pentru 
trecerea în online;  
- prof. Ionela Agafiţei, prof. Anamaria Berilă, prof. Raluca-Cătălina Gâdioi-Călinescu, prof. Elena-
Mihaela Cheșcheș au participat, în calitate de experţi pe termen lung, în cadrul proiectului R.O.S.E. 
(pregătirea elevilor pentru bacalaureat);  
- prof. Elena-Mihaela Cheșcheș și prof. Mirabela Iștoan au propus CDŞ pentru anul şcolar 2021-
2022, la clasele a XI-a A1 şi a XII-a A1; 
- toţi membrii catedrei au desfăşurat o serie de activităţi specifice în comitetele şi comisiile din care 
fac parte la nivelul liceului;  
-  prof. Raluca-Cătălina Gâdioi-Călinescu a realizat activități extrașcolare: a prezentat fragmente 
tematice integrate pe următoarele teme: Tradiții și obiceiuri de Crăciun și De ziua lui Mihai 
Eminescu, a pregătit constant și continuu elevii pentru redactarea articolelor din revista școlii, a 
organizat și participat șa Proiectul Eco-Școala de Ziua Mediului; 
- prof. Raluca-Cătălina Gâdioi-Călinescu a realizat un parteneriat de colaborare pentru proiectul  
Tărâmul verde, a inițiat și redactat proiectele educaționale Clubul meu pentru lectură – Vocea  
Cărților și Trupa de teatru Iris și a participat la proiectul Cartea de care m-am îndrăgostit (organizat 
de Biblioteca Municipală „Radu Rosetti”); 
- prof. Mirabela Iștoan  a organizat activități în cadrul proiectului „Vocea cărților – clubul meu 
pentru lectură”, dar și activități dedicate Zilei Naționale a României – 1 Decembrie sau sărbătoririi 
Zilei lui Mihai Eminescu (Dor de Eminescu), realizând și un tur virtual al unor case memoriale; 
- prof. Mirabela Iștoan a participat la cursul de conversie PIPP, la Universitatea „Vasile Alecsandri” 
din Bacău (130 de credite); 
- toți membrii catedrei au participat în calitate de evaluatori la simularea națională a examenului de 
bacalaureat din martie 2021; 
- prof. Elena-Mihaela Cheșcheș a participat la următoarele cursuri de perfecționare: „Managementul 
clasei de elevi”, „Mentor în învățământul preuniversitar”, „Dezvoltarea competențelor de prevenire 
și combatere a bullyingului în școală”, „Evaluarea elevilor în învățământul preuniversitar”; 
- prof. Ionela Agafiței a participat la un curs de perfecționare: „Managementul clasei de elevi”; 
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- prof. Anamaria Berilă  a participat la următoarele cursuri de perfecționare: „Managementul clasei 
de elevi”, „Mentor în învățământul preuniversitar”, „Programul de formare pentru constituirea 
Corpului de profesori evaluatori pentru examenele  și concursurile naționale (CPEECN)”, 
 „Abilitarea corpului de metodiști pentru realizarea inspecției de specialitate”; 
- prof. Raluca-Cătălina Gâdioi-Călinescu a participat la următoarele cursuri de perfecționare: 
„Managementul clasei de elevi”, „Combaterea bullyingului în școală”, „Profesor în online”, 
„Dezvoltarea competențelor manageriale ale cadrelor didactice în contextul societății din anul 2020”, 
„Învățarea vizibilă și comunicarea eficientă în școală”; 
- membrii catedrei au participat cu elevii la activități în „Săptămâna educației globale”; 
- prof. Anamaria Berilă a participat cu elevii la activitatea „Hai să dăm mână cu mână”, dedicată 
Unirii Principatelor Române; 
- toți membrii catedrei au participat la ședința de cerc metodic organizată de Liceul Tehnologic 
Onești și desfășurată în luna februarie 2021, online; 
- prof. Raluca-Cătălina Gâdioi-Călinescu a publicat articole în reviste/lucrări de specialitate cu ISSN/ 
ISBN: articol despre mijloace WEB în revista Info TIC a Colegiului Economic Bacău și în volumul 
internațional Management Educațional la Nivel European; 
- prof. Anamaria Berilă a coordonat trei elevi care au participat la proiectul Cartea de care m-am 
îndrăgostit, organizat de Biblioteca Municipală „Radu Rosetti”, doi dintre ei obținând mențiuni; 
- prof. Elena-Mihaela Cheșcheș a făcut parte din Comisia pentru burse profesionale; 
- prof. Ionela Agafiței, prof. Anamaria Berilă și prof. Elena-Mihaela Cheșcheș au fost profesori 
evaluatori În Comisia de bacalaureat 2021, competențele de comunicare orală (echivalarea 
rezultatelor elevilor), iar prof. Anamaria Berilă a participat în calitate de evaluator și la proba scrisă a 
examenului de bacalaureat. 

Membrii catedrei au realizat activităţi online folosind platforma educațională Google 
classroom,  au utilizat resurse IT în elaborarea planificărilor, proiectărilor, testelor, fişelor de lucru 
etc., au realizat proiectarea unor activități de sprijin pentru elevi privind utilizarea platformelor 
educative. De asemenea, având în vedere situația impusă de pandemie, au fost create grupuri de 
comunicare cu elevii și părinții pe WApp, facebook, pentru a menține cât mai mult legătura cu 
beneficiarii direcți și indirecți ai educației. Au fost găsite modalități de a lua legătura și cu elevii care 
nu dispuneau, la un moment dat, de modalități de lucru online. S-a colaborat permanent cu diriginții 
tuturor claselor, dar în special cu diriginții claselor a XII-a, elevii având de pregătit examenul de 
bacalaureat. Activitățile de predare-învățare-evaluare au fost adaptate contextului pandemic, în 
încercarea de a găsi soluții optime.  
 
Puncte tari: 
- cadrele didactice s-au implicat într-o serie de activităţi, achitându-se cu succes de sarcinile pe care  
le-au avut de îndeplinit;  
-  majoritatea elevilor din clasa a IX-a şi-au făcut fişă de lectură la biblioteca liceului; 
- lecţiile ţinute au urmărit utilizarea unor metode, strategii şi mijloace moderne de învăţământ; 
- în cadrul orelor desfășurate cu prezență fizică s-au utilizat, unde a fost posibil, laptopul, 
videoproiectorul, conexiunea la internet; 
- membrii catedrei au colaborat şi au comunicat eficient la toate activităţile desfăşurate; 
- adaptarea metodelor și mijloacelor la învățământul online; 
- realizarea unor lecții din perspectivă transdisciplinară, cu utilizarea altor platforme educative și a 
instrumentelor TIC; 
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- participarea la cursuri de perfecționare. 
Puncte slabe:  

- dezinteresul unor elevi pentru pregătirea examenului de bacalaureat la limba şi literatura română 
(absenţe de la şedinţele de pregătire); 
- nu toți elevii s-au implicat corespunzător în activitățile online, din diferite motive: lipsa 
dispozitivelor IT, semnal slab la internet, dezinteres, lipsa motivației, lipsa unui control, ceea a dus la 
obținerea unor rezultate mai slabe față de anul trecut la examenul de bacalaureat; 
- varianta lecțiilor hibrid nu a fost eficientă pentru elevii de-acasă, iar la pregătirea online au 
participat puțini elevi; 
- din cauza pandemiei nu s-au putut desfășura corespunzător activități extrașcolare (diferite cercuri, 
vizite la muzee, participarea la spectacole de teatru, expoziții etc.).  

 
MATEMATICĂ 

Responsabil, membru comisie curriculum, prof. Bibire Dana 
 

În anul şcolar 2020-2021, foarte multe din activitǎţile profesorilor de matematicǎ s-au 
desfǎşurat online. 

o Activitați metodice 
S-au  realizat  grupuri de comunicare cu elevii și părinții  pe rețele de socializare (Messenger, 
WhatsApp, Google Classroom). S-au identificat modalități eficiente de proiectare ținând cont de 
specificul învățării elevilor în online (tipuri de învățare, ritm de învățare, modalități de depășire a 
obstacolelor în învățare etc). Pentru elevii  care nu dispuneau de  modalități de lucru online, s-au 
identificat, proiectat și aplicat modalități de susținere a activității didactice. Toţi profesorii au 
întocmit planificǎrile proiectarea pe unităţi de învăţare la termen  şi au adaptat  proiectările didactice 
pentru pentru elevii proveniţi din grupurile dezavantajate (elevi cu situaţia materială precară, elevi cu 
părinţi plecaţi în străinătate care sunt în grija bunicilor sau a altor rude, elevi din familii 
monoparentale) şi în funcţie de stilurile de învăţare. S-au elaborat testele iniţiale pentru anul şcolar 
2020-2021, la disciplina matematicǎ. 
În luna martie, toţi profesorii de matematicǎ au fost implicaţi în desfǎşurarea simulǎrii examenului de 
bacalaureat, participȃnd la corectarea lucrǎrilor. 
Toţi profesorii au participat la şedinţele de cerc, care s-au desfǎşurat online. În cadrul celui din 
19.05.2021, doamna profesoarǎ Berescu Diana Nicoleta a prezentat situația statistică a rezultatelor 
obținute de elevii din acest colegiu la simularea examenului de bacalaureat, pe domenii de studiu, 
profile , clase și profesori, analizând cauzele acestor rezultate. Doamna prof. Sovejanu Ecaterina a 
prezentat referatul „Planul de mǎsuri remediale”, întocmit dupǎ aceastǎ simulare. Doamna profesoarǎ 
Bibire Dana a prezentat metode clasice de evaluare şi metode de evaluare în mediul online.  
Permanent am fost preocupaţi de pregǎtirea elevilor pentru examenul de bacalaureat,  drept pentru 
care am organizat atȃt programe de pregǎtire gratuitǎ, la nivel de şcoalǎ, cȃt şi în cadrul programului 
„Rose”.  

Doamna profesoarǎ Sovejanu Ecaterina s-a implicat in ședința din 18.01.2021 cu tema  ”Discuția 
planurilor cadru pentru învățământul liceal, la matematică ” – filiera tehnologică, invățământ liceal, a 
corectat lucrările elevilor la Simularea națională pentru examenul de bacalaureat 2021 şi a fost 
inclusă in comisia județeană  de evaluare , bacalaureat 2021, sesiunea din iunie-iulie , organizata la  
Școala ” Mihai Drăgan ”-Bacau. 

Doamna profesoarǎ Berescu Diana a susținut lecție demonstrativă online la clasa a XI-a A2 (profil 
tehnic, 17.11.2020) monitorizată de dl inspector de matematică Cosma. 
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Doamna profesoarǎ Bibire Dana a susținut lecție demonstrativă online la clasa a XI-a C1 (profil 
tehnic, 18.11.2020) monitorizată de dl inspector de matematică Cosma. 

o Formarea continuă –cursuri 
Profesorii şcolii sunt mereu preocupaţi de îmbunǎtǎţirea clitǎţii actului didactic şi de perfecţionare. În 
acest sens, au participat la cursuri, conferinţe şi webinare, astfel: 

Doamna profesoarǎ Sovejanu Ecaterina: 
 Digital Nation și FSLI România–Profesor în online   , 64 ore,  16 credite 
 Managementul clasei de elevi  20 credite-Asociația PROFEDU 
 Participare la webinarul WEBDIDACTICA  organizat de Fundația Dan Voiculescu 

pentru Dezvoltarea României, ISJM București, Centrul de Carte Străină -Fischer 
Internațional și Academia de Inovare și Schimbare prin Educație. 

Doamna profesoarǎ Berescu Diana: 
 „Managementul clasei de elevi” , 80 de ore , 20 credite transferabile 
 „Mentor în învățământul preuniversitar” , 80 de ore,  20 credite transferabile 
 „Evaluarea cadrelor didactice din perspectiva contextelor profesionale didactice și a 

inspecției școlare” (30 credite) 
Doamna profesoarǎ Bibire Dana: 

 „Evaluarea cu instrumente digitale”-ianuarie 2021 
 „Microsoft teams”-ianuarie 2021 
 „Evaluarea formativǎ online”-februarie 2021 
 „Profesor real într-o şcoalǎ virtualǎ”- noiembrie 2020-februarie 2021   
 „50 aplicatii Teams si Classroom”-ianuarie 2021 
 „Mentor in invatamantul preuniversitar”(20 credite),  
 „Managementul clasei de elevi”(20 credite) 
 „Dezvoltarea competentelor de prevenire si combatere a bullyingului in scoala”(20 

credite) 
o Activitați extracurriculare 

Doamna profesoarǎ Sovejanu Ecaterina: 
1. Activitațile de simulare incendiu  
2. Activitati ale Atelierului de creație și educație creștina ” Omenia ”: Hramul Capelei și Ziua 
Eroilor 

3. Am organizat și realizat activități în proiectul educativ din Școala Altfel ; 
4. Am realizat o donație pentru copii din centrul Social ” Alexandra”. 

5. Am implicat colectivul de elevi în activitățile proiectelor propuse  din școală . 
Doamna profesoarǎ Berescu Diana: 
A realizat lecții privind prevenirea și combaterea violenței și a comportamentelor nesănătoase în 
cadrul orelor de dirigenție. Am instruit elevii privind cunoaşterea şi aplicarea procedurilor in scopul 
prevenirii și combaterii infectării cu SARS-CoV-2. 

Doamna profesoarǎ Bibire Dana: 
A organizat cu clasa a XII-a A1 activitatea „Ziua Naţionalǎ fǎrǎ tutun (15.11.2020)” şi activitǎţi de 
orientare în carierǎ. 
La sfârşitul anului şcolar 2020-2021, rezultatele la învăţăturӑ arată un real progres, atât în ceea ce 
priveşte numărul elevilor corigenţi cât şi al mediilor pe clase, comparativ cu mediile obţinute la 
testele iniţiale. 
Puncte tari: 



 38 

- proiectarea pe unităţi de învăţare a devenit o practică curentă, un element generator al 
planificarii calendaristice realizate de cadrele didactice; 
- se respecta şi se asigură caracterul ştiinţific al lecţiilor; 
- limbajul folosit este accesibil elevilor,respectându-se rigurozitatea limbajului ştiinţific; 
- accentul se pune pe partea aplicativă a noţiunilor predate prin rezolvări de exerciţii şi probleme 
adecvate; 
- se folosesc materiale şi resurse adecvate nevoilor elevilor. 
- diversificarea metodelor şi tehnicilor de evaluare; 
- s-a realizat evaluarea iniţială si s-au întocmit studii asupra rezultatelor; 
- valorificarea testarii initiale ; 
- notarea satisface principiul obiectivităţii; 
- interes pentru formarea-perfectionarea continuă şi implicarea în acţiuni variate la nivelul 
liceului şi al judeţului; 
- profesorii manifestă perseverenţă în atingerea standardelor educaţionale; 
- temele pentru acasa sunt bine dozate, nu s-au semnalat excese privind volumul lor şi gradul de 
dificultate; 
- interes pentru pregatirea suplimentara a elevilor pentru bacalaureat şi concursuri şcolare; 
- receptivitate la solicitările conducerii şcolii. 

Puncte slabe: 
- nu s-au ţinut prea multe  ore AEL,  
- Elevii nu acordă o atenţie deosebită studiului individual, considerând suficiente informaţiile 

dobândite la clasă.; 
- indulgenţă crescută faţă de elevii ce nu răspund cerinţelor programei; 
- neutilizarea în activităţile de predare a unor metode noi, de grup, interactive, care presupun o 

implicare mai mare a elevilor; 
- ponderea înca mare a strategiilor şi mijloacelor clasice. 
- elevii nu sunt interesaţi de realizarea performantelor; 
Oportunităti  
- Colaborarea interdisciplinară (matematică , fizică, chimie). 
- Colaborare foarte bună cu conducerea liceului şi cu consilierul educativ. 
- Receptivitate şi implicare în actiunile organizate de comisiile metodice la nivel judeţean, la 

solicitările conducerii liceului. 
- Mijloace de finanţare cu material didactic, fond de carte, etc. 

 
 

LIMBI MODERNE 
Responsabil, membru comisie curriculum, prof. Roman Adina 

 
Activitatea desfășurată la nivelul catedrei de limbi străine în anul școlar 2020-2021 s-a desfăşurat în 
conformitate cu planurile manageriale. Astfel, s-au întocmit planificările în concordanţă cu 
rezultatele înregistrate la acestea, s-au organizat la nivel de clasă activități suplimentare în vederea 
obținerii unor bune rezultate la evaluarile scrise si orale. 
       Proiectarea unităţilor de învățare s-a făcut în concordanţă cu programele şcolare în vigoare. În 
lecţiile desfăşurate la clasă, profesorii au aplicat tehnici de implicare individuală sau în grup a 
elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a tuturor 
elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, 
de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a iniţiativei. 
        Membrii catedrei au participat la activitățile metodice și științifice organizate în cadrul comisiei 
metodice, a catedrei și a cercului pedagogic. În ceea ce privește activitatea didactică, s-au realizat 
următoarele: 
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- întocmirea planificărilor anuale / semestriale / pe unități de învățare 
- elaborarea testelor de evaluare (inițiale, sumative, finale)  
- elaborarea fişelor de lucru (pe clase, pe nivel de performanţă vizat)  
- programarea consultaţiilor cu elevii si a ședințelor de pregătire bacalaureat  
- desfăşurarea şedinţelor de catedră și cerc și participarea membrilor catedrei la acestea 
         Având in vedere condițiile pandemice si imposibilitatea de a fi prezenți fizic la scoala 
majoritatea activitatilor scolare s-au desfasurat in mediul online asa încat menționam implicarea 
membrilor catedrei de limbi străine în coordonarea și participarea la următoarele activități școlare și 
extrașcolare online: 
1. Ziua limbilor europene, 26.09.2020:  ,,Plaisir des mots, amour des langues” prof.Băncilă Ana-

Mirela, “Cuvantul meu preferat intr-o limba straina” prof. Zahra Margareta, prof. Stupu 
Luminita, “European Day of Languages”- prof. Roman Adina, ”Importanța studierii limbilor 
străine”-prof.Cioclu Anina-Ramona, ”Different countries, different stereotypes”, ”We are 
different, but united”-prof.Stupu Luminița, ”My favourite country, my favourite foreign 
language” –prof.Vasiloiu Florin, ”Ziua limbilor straine, concurs de cultura generala”-prof.Savin 
Beatrice 

2. Doamnele profesoare  Roman Adina şi Zahra Margareta fac parte din Comisia “Bani de liceu” iar 
prof.Savin Camelia-Beatrice face parte din Comisia de acordare a burselor profesionale şi au 
informat dirigintii in legatura cu actele ce trebuiesc aduse de catre elevi la dosare, le-au 
centralizat si s-au asigurat de corectitudinea acestora 

3. Ziua Mondială a Educației-prof.Zahra Margareta şi prof.Savin Camelia-Beatrice – au organizat 
activităţi specifice au prezentat PPT-uri şi dezbateri asupra rolului educatiei in formarea 
personalitatii  

4. coordonarea activităților online  În cadrul Săptămânii Educației Globale coordonarea activităților  
,,Specii pe cale de dispariție”, ,,Planeta strigă după ajutor”, ,,Terra cea grea încercată”de către 
prof. Băncilă Ana-Mirela 

5. coordonarea activității ,,Bullying-ul școlar” în cadrul proiectului educațional ,,Campania 19 zile 
de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor”, prof. Roman Adina 

6. World Largest Lesson – prof.Băncilă Ana-Mirela 
7. 16 Octombrie 2020 – Ziua Alimentatiei; referat, prezentare PPT si dezbateri pe tema alimentatiei 

sanatoase. prof.Zahra Margareta, activitatea,,Ziua Fructelor”,clasa participante: XC1, 
prof.Roman Adina 

8. Bullying versus educația fără constrângeri- prof. Cioclu Anina Ramona, proiect desfășurat la 
clasa XIC2 în semestrul I 

9. 1 Noiembrie 2020 -“La Toussaint” – PPT-uri, dezbateri, cl. a X-a C2, online, prof.Zahra 
Margareta, 

10. Activitățile în cadrul diferitelor comisii: Coordonare activităţi în calitate de responsabil 
Comitetul Eco-Școala şi responsabil Comisia de Informare și Documentare  Proiecte Europene și 
Educarea Spiritului Românesc în Context European și Mondial- prof. Băncilă Ana-
Mirela,prof.Roman Adina, pe tot parcursul semestrului I si II a postat si diseminat informatiile si 
activitatile scolare si extrascolare ale colegiului nostru, pe pagina de facebook a CT “Gh. 
Asachi”, in calitate de responsabil al Comisiei mass-media şi a centralizat procesele-verbale ale 
profesorilor care au desfasurat activitati atat in cadrul Comisiei pentru Activitati cultural-artistice 
cat si in cadrul Comisiei mass-media. -prof. Zahra Margareta ,”Sa fiu in siguranta in scoala 
mea!”, ”Prevenirea  delicventei juvenile si a victimizarii minorilor. Siguranta in mediul on-line”- 
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prof.Savin Beatrice în cadrul Comisiei de Disciplina si Prevenirea Violentei in Scoala, participare 
online la Cerc metodic , activitate în cadrul Comisiei diriginţilor«  Identificarea drepturilor 
omului și libertăților fundamentale »  prof.Savin Beatrice, coordonarea activității ,,Tradiții 
românești de toamnă” în cadrul Comisiei pentru Sănătate- prof. Băncilă Ana-Mirela 

11.   Activități desfășurate pentru formarea profesională în colaborare cu alte instituții: 
     - Conferinta Internationala`Online school.From Innovation and Creativity to Performance`- 
prof. Cioclu Anina Ramona 9 martie 2021 
- The World Voice International Romanian Team Conference: “Education New Normal”- 
       prof. Cioclu Anina Ramona 10 mai 2021 
    - Participare cu comunicare științifică la SIMPOZIONUL NAȚIONAL „ PREVENIREA ȘI    
      COMBATEREA ABANDONULUI ȘCOLAR ÎN MEDIUL ONLINE„ 15 MARTIE    
      2021,organizat de  Asociația Yougsters of Europe- 15 martie 2021 Webinars - prof. Cioclu Anina  
      Ramona 
   - Cambridge Assessment English, Reimagining learning and assessment – shaping education, 10 
sept  
     2020 prof. Cioclu Anina Ramona 
   -Cambridge Assessment English, Exemple de bună practică în organizarea examenelor în contextul  
     pandemiei de covid, 2 martie 2121. 1,5h prof. Cioclu Anina Ramona 
     Cursuri cu credite profesionale: 
     Managementul clasei de elevi, 20 credite , prof. Roman Adina, prof. Zahra Margareta, prof. 
Cioclu      
     Anina 

D-na profesoara Bancila Ana Mirela pe parcursul anului şcolar 2020-2021, a coordonat 
activitățile legate de Ziua Limbilor europene - ”Journée Européenne des Langues”  și Ziua 
Francofoniei - ,,Journée Internationale de la Francophonie”. A coordonat elevi ai colegiului care au 
participat la diverse concursuri și festivaluri, la care am câștigat premii: 
- ,,Vive la Francophonie” – concurs județean – premiul I, elev Ruxandu Răzvan, clasa a XI-a C1- 
,,Trasee în alb-negru și color”- concurs național – premiul III, elev Ruxandu Răzvan, clasa a XI-a 
C1.De asemenea, am participat cu elevii la:-activități de voluntariat la Comisia pentru voluntariat, 
-activitățile de educație pentru mediu din planul de activități Eco-Școala, 
-activitățile din Campania ,,Luna Plantării arborilor” organizate de Primăria Municipiului Onești, 
-activitățile din cadrul Săptămânii Altfel. În cadrul Comisiei pentru sănătate a desfășurat activitățile 
,,Ziua mondială a alimentației sănătoase”, ,,Ziua mondială a drepturilor omului”, ,,Ziua mondială 
fără tutun”. A coordonat activitatea de prevenire și intervenție timpurie în dependența de substanțe și 
comportamente la elevi, Asociația Preventis Cluj-Napoca. A coordonat articolul pentru revista on-
line a școlii: ”De ce educație ecologică? De ce Eco-Școala?” scris de eleva Drug Ștefania. A propus 
și coordonat Cercul de lectură, în colaborare cu doamna profesor Gâdioi-Călinescu Raluca-Cătălina. 
În cadrul cercului metodic a susținut materialul ,,Comment utiliser les médias en classe de FLE?”. A 
participat și la: 
-conferința internațională ”La francophonie à lʼère numerique”, Colegiul Național ,,Vasile 
Alecsandri” Bacău 
- conferința "La BD francophone : un miroir de la société", Institut Francais de Paris 
-conferința transnațională ,,Educație online fără hotare”, Asociația Educație online 
-conferințe SuperTeach Online Inspirație pentru educație 
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-webinarul ,,Approches de la chanson francaise et francophone en classe de francais”, Institut 
francais, Ifprofs 
-evenimentul internațional ”World largest lesson” în parteneriat cu UNICEF-webinarul ”Improving 
the digital competences and social inclusion”, European distance and e-learning network 
-webinarul ,,Cum aflu ce mi se potrivește în carieră?”, AtelieR de Cuvinte 
-webinarul ”School education for traveller communities across Europe”, School Education Gateway 
-Sesiunea Națională „Dezvoltarea abilităților de viață independentă”, Asociația HoltIS în cadrul 
proiectului „Împreună pentru viitor” în parteneriat cu Reprezența UNICEF în România 
-cursurile ”Creativitate, reziliență și inovare în școală”, ,,INVATARE VIZIBILA SI COMUNICARE 
EFICIENTA IN SCOALA ONLINE” Asociația pentru educație și formare ASEF-cursul ,,Educație 
interculturală”, Agenția de dezvolatre comunitară ÎMPREUNĂ 
-cursurile ,,Jocuri didactice”, ,,Tehnici de motivare a elevilor prin NLP”, ,,Starea de bine a 
educatorului”, ,,Susține lecții captivante la orice materie” organizate de SELLification 
-evenimentele dezbatere online ,,Cum dezvoltăm inteligența emoțională a elevilor?”, ,,Cum arată 
manualul școlar al viitorului? Abordare creativă a manualului școlar” Grupul editorial Corint 
-webinarul ”Why should we care about biodiversity?”, FEE 
-webinarul ,,Education in time of a pandemic” EDEN 
- webinarul ,,Management Modern în Educație”, Edumanager.ro 
-cursurile ,,Dezvoltarea competențelor de prevenire și combaterea bullyingului în școală”, 
,,Managementul clasei de elevi”, Asociația PROFEDU 
-cursul ,,Mentor în învățământul preuniversitar”, Asociația CNDRU Eurostudy. 
In semestrele I si  II, membrii catedrei au realizat activităţi online folosind platforma educațională 
Google classroom și aplicația ZOOM, au utilizat resurse IT în elaborarea planificărilor, proiectărilor, 
testelor, fişelor de lucru etc., au realizat proiectarea unor activități de sprijin pentru elevi privind 
utilizarea platformelor educative. De asemenea, având în vedere situația impusă de pandemie, au fost 
create grupuri de comunicare cu elevii și părinții pe WApp, facebook, pentru a menține cât mai mult 
legătura cu beneficiarii direcți și indirecți ai educației. Au fost găsite modalități de a lua legătura și 
cu elevii care nu dispuneau, la un moment dat, de modalități de lucru online. S-a colaborat 
permanent cu diriginții tuturor claselor, dar în special cu diriginții claselor a XII-a. Activitățile de 
predare-învățare-evaluare au fost adaptate contextului pandemic, în încercarea de a găsi soluții 
optime.  
Analiza SWOT  
    Puncte tari (S) - toate cadrele didactice calificate;  
- cadre didactice perfecţionate prin stagiile de formare;  
- cadre didactice formate prin programe naţionale;  
- exploatarea eficientă a resursei de timp în respectarea programelor şcolare;  
- existenţa reţelei de informatizare la nivelul şcolii; 
       Puncte slabe (W)  
- absenteismul în rândul elevilor;  
- ineficienta colaborare a unor părinţi cu şcoala;  
- necorelarea fondului de carte al bibliotecii cu noile programe şi manuale şcolare; 
      Opotunităţi (O)  
- deschiderea faţă de internaţionalizare;  
- lărgirea ofertei de formare continuă a personalului didactic prin multiple forme;  
- existenţa multiplelor posibilităţi de informare (Internet) şi de formare a cadrelor didactice;  
- încheierea contractelor-cadru de colaborare între şcoală şi diverși agenţi economici;  
- accentuarea rolului parteneriatului în dezvoltarea unităţii şcolare. 
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Ameninţări ( T)  
- posibilitatea creşterii ratei abandonului şcolar în condiţiile socio-economice actuale;  
- lipsa abilităţii de a lucra în grup şi în echipă, manifestate la unele cadre didactice;  
- scăderea populaţiei şcolare, cu implicaţii asupra normării personalului didactic şi a reţelei şcolare;  
- trimiterea din partea autorităţilor centrale şi locale a unor solicitări/ situaţii cu termen de realizare 
nerealist;  
- lipsa unui cabinet de limbi străine; 
- lipsa fondurilor financiare necesare pentru achiziţionarea de materiale şi mijloace informative. 
 

 
ISTORIE,RELIGIE  MUZICĂ ȘI EDUCAȚIE PLASTICĂ 

Responsabil, membru comisie curriculum, prof. Volmer Adina- Mihaela 
 

Prezentăm mai jos rapoartele de activitate: 
 
Volmer Adina-Mihaela, profesor de istorie 
 Certificat de participare la The 2020 Annual Conference for English Language Teachers, 

organizată de Fisher International – 3-4 septembrie 2020; 
 Certificat de participare la seria de webinare WebDidactica, organizate de Fundația Dan 

Voiculescu pentru Dezvoltarea României în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al 
Municipiului București, Centrul de Carte Străină Fisher International și Academia de Inovare 
și Schimbare prin Educație – 5 septembrie 2020; 

 Participare la Conferința SuperTeach – 19 septembrie 2020; 
 Participare la Zilele Școlii Băcăuane, eveniment organizat de CCD Bacău – 3.10.2020, 

webinar cu tema „Proiectarea lecției în contextul instruirii online” –  prof. univ. dr. Sorin 
Cristea și prof. univ.dr. Ovidiu PÂNIȘOARĂ – Universitatea București; 

 Acord încheiat cu Institutul Internațional al Holocaustului Yad Vashem – Departamentul 
expozițiilor itinerante privind Expoziția ȘOAH, prezentată elevilor clasei a XIB3-a, în 
octombrie 2020; 

 Certificat pentru participarea la INSTRUIREA mozaLearn ICT, oferit de Mozaik education 
– 28 octombrie 2020; 

 Adeverință promovare programului de formare continuă  „Profesor în online”, având 64 de 
ore și 16 credite profesionale transferabile – 10.09.13.10.2020, seria IA; 

 Certificat de participare la Worlds largest Lesson and supporting the Global Goals for 
Sustainable Development, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării Unicef-
România – 22 noiembrie 2020; 

 Adeverință de participare la activitatea de formare și perfecționare susținută online cu titlul 
„Cum să susții o lecție de nota 10” – 3H-15.11.2020; 

 Participare  la Webinarul Drug PreventIT destinat cadrelor didactice și specialiștilor în 
educație din județul Bacău, în data de 25 noiembrie 2020, pe platforma WEBEX.COM; 

 Adeverință de participare la activitatea de formare și perfecționare susținută online cu titlul 
„Excelența în cariera de dascăl” – 3H – 7.12.2020; 

 Adeverință de participare la evenimentul de follow-up – EU, un adăpost de traume, 
webinar susținut de Radovici Mihai Christopher, organizat de Fundația „M.C.M”, Craiova – 
9.12.2020; 

 Certificat  - „Conferința internațională „Soluții inovatoare în predarea online folosind 
mozaWeb și mozaBook” – 15 ore de curs și aplicații în format eLearning și Webinar – 18 
decembrie 2020; 

 Certificat –  „Evaluează elevii online eficient” – curs  eLearning cu 12 ore de curs și 
aplicații în format eLearning și Webinar – 19.01.2021; 
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 Participare la Webinar-ul  având ca tematică Prevenirea traficului de persoane organizat de 
Asociația HoltIS. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Improving parenting and 
child participation: facilitating transition from lower to upper secondary education - 
National Parenting Level”, desfășurat în parteneriat cu Reprezentanța UNICEF în 
România, pe platforma ZOOM – 26.01.2021; 

 Participare la webinar-ul din cadrul programului Management Modern în 
Educație, dedicat directorilor, directorilor adjuncți și cadrelor didactice din învățământul 
preuniversitar. Tema acestei ediții este impactul școlii online asupra relației profesor-elev-
părinte – 29 ianuarie 2021; 

 Am absolvit Cursul „Mentor în învățământul preuniversitar”, organizat de Asociația 
PROFEDU, acreditat prin O.M.E.N, nr. 3088/16.01.2019 – 80 de ore online, 20 de credite 
transferabile, desfășurat în perioada 02.12-30.01.2021(adeverință și certificat); 

 Participare la Evenimentul Național „Prevenirea Traficului de Persoane”, organizat de 
Asociația HotiIS în cadrul programului Appreciative Alchemy în Parenting. Am organizat 
activități cu un grup de 20 de părinți și 28 de elevi, în data de 12.02.2021; 

 În data de 19.02.2021, am organizat cu elevii clasei a XIB3, Evenimentul de celebrare a 
165 de ani de la dezrobirea romilor. Împreună am contribuit la cunoașterea (r)omului de 
lângă noi și am promovat istoria romilor ca istoria noastră, a tuturor,în vederea construirii 
unei societăți incluzive. Evenimentul a fost organizat de Fundația Agenția de Dezvoltare 
Comunitară Împreună în parteneriat cu Asociația HoltiIS; 

 În perioada ianuarie-februarie 2021, am participat la Proiectul Național „Utilizarea 
softurilor educaționale în era digitală”; 

 Am parcurs Cursul Strategii de evaluare în mediul online, în luna februarie. Cursul a 
însumat 20 de ore de formare (10 ore de pregătire teoretică și 10 ore de pregătire practică);  

 Am utilizat platforma educațională digital-learning.ro pentru susținerea progresului școlar. 
Tot aici am publicat o resursă educațională cu titlul Test – Moștenirea culturală a Antichității; 

 În cadrul Comitetului Eco-Școala, am coordonat elevii clasei a IXC2 în activitatea intitulată 
„Mărțișorul și Copacul gândurilor bune”, în data de 1.03.2021; 

 În perioada 12.02-15.03.2021, am urmat și absolvit Cursul „Locul și rolul S.U.A în lume. 
Politica externă și relațiile internaționale”, organizat de Casa Corpului Didactic „Grigore 
Tăbăcaru”, Bacău și Centru de informare şi documentare American Corner Bacău; 

 Am finalizat în 26 martie 2021 programul de perfecționare „Managementul clasei de elevi”, 
cu durata de 80 de ore/20 de credite profesionale transferabile, organizat de Asociația 
ProfEdu; 

 Am coordonat elevii clasei XIIB2 la activitatea intitulată „27 Martie – Unirea Basarabiei 
cu România”, desfășurată la Biblioteca Municipală Radu Rosetti, în parteneriat cu Primăria 
Municipiului Onești și Asociația Pro Basarabia, Filiala Onești; 

 În cadrul EC Project Number: 2020-1-RO01-KA102-078926 Practica europeană în 
utilizarea softurilor de specialitate pentru gestiunea financiară, economică și 
administrarea afacerii, am coordonat pregătirea cultural-istorică a elevilor în vederea 
plecării lor în Spania; 

 Am coordonat elevii claselor XA1 și IXC2 la activitățile dedicate Zilei Eroilor, în data de 
10.06.2021, în colaborare cu Parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena și Atelierul de 
creație și educație creștină Omenia; 

 Am participat ca profesor asistent la Examenul de Bacalaureat 2021, 2 zile în centrul de 
examen Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”, Onești (28-29.06.2021); 

 Am participat ca profesor evaluator la Examenul de Bacalaureat 2021, desfășurat la Școala 
Gimnazială „Al. I. Cuza”, Bacău (30.06-01.07.2021); 

 Am coordonat pe Suditu Mădălina, elevă în clasa a IXC2,  în realizarea articolului intitulat 
„La istorie învățăm cu drag, mai rapid și mai simplu. Soluții inovatoare în predarea 
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online folosind mozaWeb și mozaBook”, publicat în revista colegiului Anotimpul 
adolescenței, iulie 2021; 

 În perioada 15-16 iulie 2021, am participat la Conferința Internațională online „Zilele 
Europene: Familia și copilăria în perioada pandemiei”, organizat de Asociația HoltIS și 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, în cadrul proiectului „GIFT” finanțat prin Programul 
ERASMUS+; 
 

POANCA PETRONELA-MIHAELA, profesor discipline socio-umane 
În anul şcolar 2020-2021 am funcţionat ca profesor titular, pe catedra de SOCIO-UMANE, la 

Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi”  fiind dirigine la  la clasa a IX-a B2.  
Am arătat o deosebită atenţie întocmirii proiectărilor didactice conform noilor standarde 

curriculare- pe unităţi de învăţare, în funcţie de rezultatele la testele iniţiale, de achiziţiile anterioare 
ale elevilor, de particularităţile şi stilul de învăţare ale fiecăruia dintre aceştia, respectând planul-
cadru şi programele şcolare în vigoare.  

Ţinând cont de învăţământul centrat pe elev, am îmbinat, pentru transmiterea noilor cunoştinte, 
diferite metode de învăţare - cele clasice ( lucrul cu manualul, conversaţia euristică, problematizarea, 
ş.a. ) cu metode moderne (cubul, mozaic,etc.) , am folosit strategii şi limbaj adecvat nivelului de 
înţelegere al fiecărui elev. La sfârşitul fiecărei unităţi de învăţare am rezervat ore de aplicaţii 
practice, urmate de evaluarea cunoştinţelor, informând elevii de progresul realizat şi de atingerea 
obiectivelor curriculare propuse. În perioada scolii online, am realizat activitǎţile conform orarului 
stabilit, prin aplicarea de bune practici: fişe de lucru, folosirea diferitelor site-uri, cum ar fi Google 
forms, YouTube, Lecţii virtuale, Messenger, WhatsApp.. Am realizat ore de comunicare directǎ cu 
elevii pe platforma Zoom.  

Am efectuat, începȃnd din octombrie 2020, ore de pregǎtire suplimentarǎ cu elevii clasei a XII-a 
B1 si XII B2,  care au obtinut un procent de peste 90% la  examenul de bacalaureat la disciplina 
LOGICA, ARGUMENTARE SI COMUNICARE. 

Evaluarea a fost făcută iniţiala, continuă, conform graficului, şi finală, sub forma testelor 
semestriale. Am folosit moduri de evaluare diferite, respectând criteriile stabilite, conform cu 
principiile docimologice (scris, oral, autoevaluare, portofolii). Fiecare notă a fost comunicată şi 
argumentată elevilor. În perioada scolii online, în evaluarea elevilor, am folosit diverse metode: 
corectarea temelor, autoevaluare şi site-uri, precum Brie şi My School Online. 

Preocupată mereu de pregătirea profesională, am participat la toate activităţile metodice şi 
ştiinţifice organizate în cadrul catedrei, consiliului profesoral, cercului pedagogic.  

Am participat, în calitate de profesor realizator de subiecte si corector impreuna cu  prof. Isaic 
Lavinia  la evaluarea internǎ din decembrie, la clasele a XII-a.   

Pe parcursul anului scolar am participat si am finalizat cursul “Managementul clasei de elevi”, 
“Mentor in invatamantul preuniversitar” si “Dezvoltarea competentelor de prevenire si combatere a 
bullyingului in scoala”. 

În permanenţă am studiat şi am utilizat resurse informaţionale (cărţi de specialitate, internet).  
Din punct de vedere extracurricular, am făcut parte din Comisia pentru educaţie pentru sănătate, , 

din Comisia diriginţilor şi din Comitetul pentru problemele elevilor cu părinți în străinătate. 
În anul şcolar 2020- 2021 am fost responsabila in comisia pentru perfectionarea cadrelor 

didactice.  
Ca dirigintă, am condus colectivul elevilor clasei a IX-a B2,  am organizat şedinţe cu pǎrinţii, am 

monitorizat permanent situaţia şcolarǎ şi comportamentalǎ a acestora, ţinȃnd în permanenţǎ legǎtura 
cu pǎrinţii. 

 
Popescu Gabriela, profesor de discipline socio-umane:  
- a planificat, organizat și participat alături de elevi la activități extracurriculare cum ar fi:  

 “APM Bacau - Ziua Apei - 22 martie 2021” (Clasa 10 A1);  
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 “Bursa pentru începători” (Clasa 10 C2),  
 "Educație financiară-Cum să economisești eficient" (Clsa 10 A1),  
 “Gestionarea bugetului personal” (Clasa 10 C2)  
 “Comerțul online și balanța de plăți” (Clasa 11 B1); 

 
- a organizat și coordonat activitățile extracurriculare organizate în cadrul programului “Școala 

Altfel”: 
 "Educație financiară și comerțul online" (Clasa 10 C2);  
  "Inființarea și gestionarea afacerilor" (Clasa 11 B1); 

 
- a participat la următoarele cursuri de formare din surse alternative:  
 “Folosirea instrumentelor Google in educatie: Formare despre notiunile de bază”, oferit de 

formare.eduapps.ro, Google for Education-Teacher Center;  
 cursul “LinkedIn Learning”, oferit de Junior Achievement România,  
 “Webminar proiectul Job Incubator” -Junior Achievement România,  
 cursul “MIE Teacher Academy”-Junior Achievement România,  
 “Webminar Microsoft Learn”-Junior Achievement România; 

 
- este  membru în cadrul comisiilor “Educaţia  antreprenorială, civică, juridică  şi protecţia 

consumatorului” și “Sărbătorirea evenimentelor istorice, cinstirea neamului și activități 
religioase”. 

Bogatu Liliana și Panțîru Sorin, profesori de religie ortodoxă: 
- au participat la proiectul eparhial: ,,Lăsați copiii să vină la Mine” ; ,,Hristos împărtășit 

copiilor”,apoi la conferințele: ,,Dumnezeu cetatea noastră”; ,,Crucea libertății duhovnicești”; 
,,De la rutină la Înviere”; ,,Eroi și martiri”; 

Răducu Marinela, profesor de religie romano-catolică: 

-a realizat  proiectarea unor activitati   extracurriculare in saptamana “altfel” si anume: activitati  
culturale (vizionari de filme, teatru, vizite virtuale la muzee); activitati de informare privind 
siguranta pe internet CIBERBULLYNG; comunicarea despre pasiuni si hobby-uri; activitati care 
privesc protejarea mediului inconjurator; 
- a proiectat activitati didactice online care asigura caracterul aplicativ al cunostintelor; 
- pregatirea pentru diferite sarbatorii religioase ( Sfantii Arhanghelii, Sacramentul Euharestiei , 
Regele David , Nasterea Domnului, insemnatatea Sarbatorii Pascale. 
-proiecti de filme educative; 
-concurs de colinde si cantece de Paste (intre grupele de religie); 
-participarea la doua cursuri de formare continua/ perfectionare: “Managementul clasei de elevi “ si “ 
Mentor in invatamantul preuniversitar”; 
-a participat la Seminarul National “ Scoala Biblica Nazaret- Bucuresti”; 
-Conferinta “Educatie fara bullyng”; 
-Webinar DRUG PREVENTIT “ Fii Liber”; 
-Conferinta – program educational de prevenire si gestionare a violentei de gen in scoala; 
-Webinar- prevenirea si combaterea violentei in scoala; 
-Conferinta Internationala “ Educatia timpurie online si offine”; 
-webinar- “Managementul modern in educatie”; 
-webinar- “Scoala online-un pas inainte catre Pedagogia digitala”; 
-“Provocari ale invatamantului religios catolic in perioada invatarii online”; 
-“Utilizarea mijloacelor TIC in procesul de predare – evaluare” 
-Conferinta “Digitalizarea  spiritualitatii”; 
-webinar- “Educatia digitala continua in “noul normal””; 
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-Conferinta internatională “Solutii inovatoare in educatie”; 
 
 

BIOLOGIE – GEOGRAFIE –  PROTECŢIA MEDIULUI-ED.FIZICĂ ȘI SPORT 
Responsabil, membru comisie curriculum, prof. Bucă Mihaela 

 
În anul şcolar 2020-2021 grupul de lucru pentru disciplinele biologie-geografie-protecția 

mediului-educație fizică și sport a fost format din profesorii: Ioniţă Sorina, Motea Violeta-Mirela, 
Şorgot Ioan-Virgil, Kelemen Pal Gabriela, Bucă Mihaela, Rusu Georgeta, Munteanu 
Marinela,Pantelimon Delia, Stanciu Victor Sorin, Curelea Cosmin, Jercălău Vasile, Iancu 
Cosmin. 

Toţi profesorii de biologie, geografie, protecţia mediului, educație fizică și sport au realizat 
corect și în termenul prevăzut proiectarea didactică(anuală/semestrială, pe unităţi de învăţare). Au 
fost adaptate proiectările didactice realizate pentru lucrul în online.  

S-au întocmit CDL-urile pentru profilul resurse naturale și protecția mediului, anul școlar 
2021-2022, astfel: 

 pentru clasa a IX-a, prof. Ioniță Sorina – „Impactul antropic asupra ecosistemelor naturale” 
 pentru clasa a X-a, prof. Rusu Georgeta – „Gestionarea deșeurilor de ambalaje” 
 pentru clasa a XI-a, prof Bucă Mihaela – „Chimie aplicată” 
 pentru clasa a XII-a, prof Pantelimon Delia – „Poluarea aerului - efecte și consecințe” 
Pentru domeniul „chimie industriala” clasa a IX-a prof. Pantelimon Delia a propus CDL- 

„Aplicaţii ale operaţiilor mecanice şi hidrodinamice-utilaje specifice în industria chimică” 
Profesorii de biologie, protecția mediului şi geografie au conceput teste pe care le-au aplicat la 

clasele la care predau atât pentru evaluarea inițială cât și pentru cea sumativă. S-a asigurat 
transparenţa criteriilor şi procedurilor de evaluare. Utilizându-se diferite instrumente de evaluare s-a 
urmărit promovarea în rândul elevilor a autoevaluării şi interevaluării. 

Pentru perioada de învățare online profesorii de educație fizică și sport au propus claselor de 
elevi diverse filme didactice pentru realizarea în condiții cât mai bune a exercițiilor fizice. 

În timpul activităților față în față s-au folosit metode diverse, inclusiv metode de activizare a 
elevilor și s-au organizat secvente didactice cu caracter practic aplicativ. S-au utilizat mijloacele 
didactice din dotarea cabinetelor/laboratoarelor cu respectarea regulilor impuse pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor.  

Profesorii au participat cu lucrări (Șorgot Virgil, Rusu Georgeta, Pantelimon Delia, Bucă 
Mihaela) la ședințele de cerc metodic organizate online.  

 
 

I. PARTICIPAREA-ORGANIZAREA DE CONCURSURI, CONFERINȚE, OLIMPIADE: 
Dna prof. Motea Mirela a fost coordonator elevi pentru realizarea de bune practici în educaţie 

la Expoziţia internaţională –Concurs „Învingător prin artă” - 20.12.20; la Concursul Internaţional 
„Învingător prin artă” a obţinut Premiul I cu elevi ai cls. XI B1 şi XI C1. 

Dna prof. Rusu Georgeta a pregătit elevele Ursu Celine Ioana, Neicu Anca si Cazacu 
Alexandra Ioana pentru concursul „Mesajul meu antidrog”. Eleva Cazacu Alexandra Ioana (X C1) 
a obtinut locul III la sectiunea Pictură. De asemenea dna prof. a pregătit eleva Ursu Celine Ioana  
pentru a participa la Concursul național „Să păstrăm un mediu sănătos”  

Prof. Kelemen Gabrielaa pregătit elevele Bucur E., Palaghiță M. –cls. XI C1 și Ursu C. – 
cls. X C1 pentru Concursul online din Festivalul Național ARCADE, organizat de C.N.Costache 
Negri – Galați.  

 
II. PARTENERIATE: 

Prof. Șorgot Virgil a încheiat acord parteneriat cu C.N. C. Negri Tg.Ocna și parteneriate cu 
Colegiul Tehnic „Miron Costin” Roman și C.N. „Dimitrie Cantemir” Onesti. 



 47 

Prof. Bucă Mihaela a încheiat parteneriat cu S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzești. 
Prof. Motea Mirela a încheiat un Proiect de parteneriat cu Asociaţia cultural-ştiinţifică 

„Vasile Pogor” Iaşi. 
Prof. Rusu Georgeta a încheiat protocol  de colaborare cu Asociatia „Sfânta Familie din 

Nazaret” nr. 1994/25.V.2021 
 

III. PROIECTE INTERNAȚIONALE, NAȚIONALE, JUDEȚENE, LOCALE: 
Prof. Șorgot V.a participat ca membru și coordonator în cadrul proiectului VET-Spania și a 

organizat colectivul de elevi ai clasei a IX-a C1 pentru realizarea unor proiecte educaţionale 
extracurriculare (proiectul Etwining în colaborare cu Italia, Portugalia și Polonia pe platforma 
Etwinning, proiecte cu Societatea de Geografie-filiala Bacău). 

Prof. Bucă Mihaela a coordonat 8 elevi cu specializarea tehnician ecolog și protecția calității 
mediului în participarea la proiectul POCU „Activ în practică-Activ pe piața muncii”. Elevii au 
realizat cele 5 săptămâni de practică comasată la S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzești și la Agenția 
pentru Dezvoltare Intercomunitară Bacău.  

Prof. Kelemen Gabriela a conceput și participat  cu elevii la proiectul pentru Săptămâna 
Educației  Globale. 

 
 
IV. ACTIVITĂȚI DE VOLUNTARIAT: 

Prof. Rusu Georgeta a coordonat activitățile Comisiei de Voluntariat din cadrul școlii. În 
cadrul comisiei a iniţiat încheierea protocolului  de colaborare cu Asociatia „Sfânta Familie din 
Nazaret” nr. 1994/25.V.2021. De asemenea a initiat, redactat si pus in practica  proiectul educational 
„ Impreuna de 1 Iunie”. 

Prof. Pantelimon Delia a desfășurat activitati de voluntariat in cadrul parteneriatului de 
colaborare cu „Asociatia Sfanta Familie din Nazaret”, a implementat proiectul „Impreuna de 1 Iunie” 
în colaborare cu Asociatia Sfanta Familie din Nazaret, a organizat actiunea de colectare fonduri 
pentru copii proveniti din familii  defavorizate. 

Prof. Kelemen Gabriela a coordonat activitățile organizate în cadrul Atelierului de creație și 
educație creștină Omenia:(3 activități pentru Ziua de ctitorire a Capelei, Hramul Capelei, Ziua 
Eroilor; activități de plantare la Parcul Troiței de Ziua Mondială a Mediului, în colaborare cu elevii 
cls. IXC1, IXC2).  

Prof. Motea Mirela a obținut unCertificat de voluntariat pentru promovarea culturii şi 
artelor în cadrul Expoziţiei Internaţionale  „Învingător prin artă” - 20.12.20 și a realizat activitate 
de voluntariat cu clasa a IX-a C2 pentru strângerea de DEEE. 

Prof. Bucă Mihaela  a participat cu elevii clasei a X-a C2 la colecta pentru copiii 
defavorizaţi. 
 
V. ALTE ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: 

Prof. Kelemen Gabrielaa coordonat  activitățile din Proiectul „Învățăm de la o salcie” din 
Programul Internațional LeAF,în colaborare cu CCDG-Bucureștiși a întocmit Raportul anual de 
activitate din proiect.  De asemenea d-na profesor a realizat activități în cadrul Proiectului Eco-
Şcoala, activități dedicate  Zilei Mondiale a Apei, Zilei Mondiale a Mediului și a colaborat cu 
APM –Bacău în acest sens. 

Prof Ioniță Sorina a coordonat activitatea Comisiei de sănătate (activități desfășurate în 
cadrul comisiei:,,Alimente-minune și minunile din alimente”(IXE); ,,Prevenirea consumului de 
substanțe nocive organismului” (IXB2); ,,Antibioticul din grădină” (IXC1);). De asemenea a 
participat în cadrul Atelierului de creație și educație creștină Omeniala activitățile dedicate Hramului 
Capelei și Zilei Eroilor. În cadrul proiectului Eco-școala a realizat activități dedicate Zilei Mondiale 
a Apei și Zilei Mondiale a Mediului.  
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Prof. Motea Mirela a organizat activitățile „Importanţa apei în natură” de Ziua Mondială 
a Apeicu elevi ai claselor a IX-a C1 şi a IX-a C2, „Cele mai spectaculoase păsări din lume” cu 
ocazia Zilei internationale a păsărilor” cu elevi ai claselor IX B3 şi IX C2. De asemenea a organizat 
activități (cu clasa a IX-a C2) despre Bullying şi toleranţă în rândul elevilor. 

Prof. Rusu Georgeta a organizat activitățile: „Siguranța alimentară” (cu elevii clasei XC1),  
„De ce sa fiu voluntar”  (cu elevii clasei a X-a C1),  „Ziua Mondiala a apei”  (cu elevii clasei a IX 
C2), „ Reciclare creativă” cu elevii clasei XC1, „Bullyingul în școală” (cu elevii clasei a X-a C1), 
activitate SSM împreună cu membrii Comisiei de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de 
urgență, responsabilul SSM din şcoală (s-a stabilit modul de completare a fiselor de SSM pentru 
elevi-clasa XC1). 

Prof. Bucă Mihaela a organizat activitățile „Ziua mondiala a apei” (cu elevii claselor a IX-a 
C1 și a X-a C2),  „Fructe românești sau de import” (cu elevii clasei a X-a C2), a coordonat  elevii 
claselor a X-a C2 și a IX-a C1 pentru realizarea unor machete cu tema „Ecosisteme”, cu ocazia Zilei 
Mondiale a Mediului  

Prof. Pantelimon Delia a organizat activitatea „Sarea în alimentație - medicament sau 
otravă?” cu elevii clasei XI C2, a participat cu elevii la proiectul „Colectarea selectivă a 
deşeurilor de hârtie şi carton” din cadrul programului ECO-ŞCOALA. 

 
Prof. Ioniță Sorina, Pantelimon Delia, Rusu Georgeta, Bucă Mihaela, Motea Mirela au 

participat la Campania de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice 
(activitate în parteneriat cu Primăria Municipiului Onești, ADIS, Consiliul Județean). 

 
 

VI-PREGATIREA PENTRU EXAMENE NATIONALE  
Profesorii de geografie și biologie au realizat activități de pregătire suplimentară a elevilor în 

conformitate cu planificările realizate (prof. Șorgot Virgil, prof. Kelemen Pal Gabriela, prof. Ioniță 
Sorina, prof. Motea Violeta). 

S-au desfășurat activități de pregătire suplimentară în cadrul proiectului ROSE (în vederea 
susținerii examenului de bacalaureat). 

Profesorii ce predau și discipline de specialitate (protecția mediului) au coordonat elaborarea 
lucrărilor pentru susținerea examenului de certificare a calificării profesionale nivel IV, calificarea 
tehnician ecolog și protecția calității mediului (Rusu Georgeta, Bucă Mihaela, Pantelimon Delia, 
Munteanu Marinela, Motea Mirela, Ioniță Sorina, Șorgot Virgil). 

Prof. Bucă Mihaela și Pantelimon Delia au întocmit variante de subiecte pentru suplinitori 
calificați și necalificați (domeniul protecția mediului). 

Prof Șorgot Virgil a fost membru în comisia de titularizare a cadrelor didactice și a realizat 
activități de evaluare în cadrul probelor practice a cadrelor didactice pentru susținerea examenului de 
titularizare 

 
 
VII. ACTIVITĂŢI DE PERFECŢIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ, PUBLICAŢII 

Prof. Șorgot Virgil a desfășurat activități la solicitarea M.E., în cadrul Comisiei Naţionale de 
specialitate, al unor comisii tehnice/grupuri de lucru pentru elaborarea unor acte 
normative/administrative sau al unor comisii de evaluare constituite la nivel naţional/al M.E., în 
calitate de reprezentant desemnat de către comisiile naţionale de organizare. 

Prof. Pantelimon Delia a susținut  inspecție la clasă  în vederea pregătirii examenului pentru 
obținerea gradului didactic II . 

FORMARE CONTINUĂ 
Profesorii de biologie-geografie-protecția mediului și educație fizică și sport au participat la 

numeroase cursuri de formare:  
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- „Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele 
și concursurile naționale (CPEECN)”-15 credite- Bucă Mihaela, Șorgot Virgil, 

- Profesor în online (FSLI) – Bucă Mihaela, Ioniță Sorina, Pantelimon Delia, Rusu Georgeta, 
Kelemen Gabriela, Motea Mirela  

- Mentor în învățământul preuniversitar – Bucă Mihaela, Motea Mirela 
- Managementul clasei de elevi – Ioniță Sorina, Motea Mirela 
- Profesor în online expres (Digital Nation) – Bucă Mihaela, Pantelimon Delia 
- Strategii de evaluare în mediul online (Eduland Digital Learning SRL) -  Bucă Mihaela, 

Ioniță Sorina 
- Google classroom (ASQ) – Ioniță Sorina 
- Cum aducem energie la ore (ASQ) – Ioniță Sorina 
- Evaluare pe ASQ-Funcționalități  noi (ASQ) – Ioniță Sorina 
- Learning Apps  și Wizer.me (ASQ) – Ioniță Sorina 
- Dezvoltarea  competențelor de prevenire și combatere a bullyingului în școală (PROFEDU) 

Ioniță Sorina 
- „Educație interculturală”  Pantelimon Delia 
- Digital edu- 20 ore- Șorgot Virgil 
- Proiectare activității didactice pe suport digital - 40 ore- Șorgot Virgil 
Prof. Pantelimon Delia Cristina – a finalizat cursul de conversie profesională la Universitatea 

„Vasile Alecsandri” Bacău, specializarea Controlul și expertiza produselor alimentare și 
biotehnologice (durata 2 ani 2019-2021). 

De asemenea, profesorii au participat la simpozioane/conferințe/work-shopuri naţionale şi 
regionale, atât personal cât şi ca îndrumător ai unor elevi. 

În ceea ce priveşte participarea la simpozioane, sunt menţionate următoarele: 
Profesor  Participari simpozioane /conferinte/articole publicate  
Șorgot 
Virgil 

- 5 articole de specialitate în revista profesorilor de geografie 
- lucrare publicată „JUDEŢUL BACĂU- REPERE GEOGRAFICE ACTUALE”-ISBN 

Ioniță 
Sorina 

- Conferința internațională 21 ST CENTURY COMPETENCES FOR TEACHERS 
AND STUDENTS 10 septembrie 2020 
-webinar ,,Cum poți face evaluarea cu instrumente digitale în 2021?” 
- Proiectul Național,,Utilizarea softurilor educaționale în era digitală”(ianuarie-
februarie 2021) 
-participare platforma educațională digital-learning.ro pentru susținerea progresului 
școlar și publicare resursă educațională pe platforma educațională digital-learning.ro 
cu titlul,,Țesuturi vegetale și animale”-test sumativ clasa a Xa 

Rusu 
Georgeta 

„ Educatie fara bullying”-octombrie 2020, on line 

Pantelimon 
Delia 

- Brandingul Personal pentru profesori, în predarea la clasă și online organizat de 
Fisher International, Academia de Inovare şi Schimbare prin Educaţie 
- Predarea online și motivarea elevilor - Managementul atenției elevilor, 
cum îi fac pe elevii mei sa învețe atunci când suntem online și nu în clasă  organizat 
de Fisher International, Academia de Inovare şi Schimbare prin Educaţie 
- Bune practici în predarea online de la școală și de acasă - organizat de Fisher 
International, Academia de Inovare şi Schimbare prin Educaţie 
- Bullying-ul în spațiile destinate învățământului, fie în mediul online, fie în școală
  organizat de Fisher International, Academia de Inovare şi Schimbare prin 
Educaţie 
- Evaluarea PISA pentru școli organizat de Fisher International, Academia de Inovare 
şi Schimbare prin Educaţie 
- videoconferinta „ Educatie fara bullying”-octombrie 2020, on line 

Bucă -workshopul “Oportunitățile mediului economic pentru absolvenții cu pregătire în 
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Mihaela domeniile inginerie chimică, ingineria mediului, inginerie și management” (SC 
Chimcomplex SA, Facultatea ICPM “C. Simionescu” Iași) 
-am participat cu elevi ai claselor a X-a C2 și a XI-a C1 la proiectul „Stai acasă - 
Experimente chimice” CHEMGENERATION, organizat de către Universitatea Babeș 
Bolyai Cluj 

 
 
VIII. Analiza SWOT asupra activității desfășurate: 
 
Puncte tari: 

- profesori foarte bine pregătiți metodico-științific; 
- implicarea laborantei în pregătirea şi desfăşurarea  lucrărilor de laborator; 
- dotarea laboratorului de analize fizico-chimice (achiziția de mijloace didactice prin proiectul 

„Activ în practică-Activ pe piața muncii”) 
- pregătirea elevilor pentru bacalaureat prin programul ROSE 
- elevii au reuşit să promoveze examenul de certificare a calificării profesionale în procent de 

100% 
Puncte slabe: 

- lipsa manualelor pentru profilul resurse naturale și protecția mediului  
- desfășurarea online a orelor a dus la o mai slabă formare a deprinderilor de lucru în laborator 

a elevilor  
Propuneri pentru îmbunătățirea activității: 

- realizarea unui cerc de protecția mediului în care elevii să realizeze experimente interesante; 
- preocuparea permenentă pentru dezvoltarea la elevi a deprinderilor de lucru individuale și pe 

echipe; 
- colaborarea permanentă între membrii catedrei și cu părinții.  

Amenințări: 
- activitatea online privează elevul de formarea deprinderilor practice 
- slaba comunicare cu familiile unor elevi, foarte mulți având părinții plecați în străinătate 
- lipsa de interes și superficialitate manifestată în pregătirea zilnică. 

 
 

INFORMATICĂ ŞI TIC 
Responsabil, membru comisie curriculum, prof. Diana Arghire 

 
În anul școlar 2020-2021 profesorii de Informatică și TIC au avut planificate următoarele 

activități: 
 Elaborarea planificărilor calendaristice în concordanţă cu noile programe şcolare. 
 Planificarea orelor în strânsă corelaţie cu competenţele generale şi specifice prevăzute în 

programă. 
 Implicarea membrilor catedrei in proiecte şi activităţi extra-curriculare 
 Stabilirea tematicii şedinţelor de catedră pentru acest an şcolar 
 Stabilirea strategiei de pregătire a elevilor pentru concursurile şcolare - faza locală; selectarea 

elevilor; conceperea unui plan de pregătire pe ani de studiu; 
 Stabilirea tematicii pentru atestatele la informatică şi pentru tehnică de calcul; 
 Stadiul de realizare a evaluării ritmice 
 Stadiul parcurgerii planificărilor – măsuri ce se impun în cazul unor rămâneri în urmă 
 Discuţii privind programele olimpiadelor şi stabilirea CDȘ – urilor pentru anul şcolar 2021-

2022 
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 Susținerea lucrărilor de atestare profesională la specializările Matematică - Informatică 
intensiv informatică și Tehnician operator tehnică de calcul 

 Rezultate bune la examenul de Bacalaureat la disciplina Informatică 
Concluzii: 

 Toți membrii catedrei au realizat planificările calendaristice incluzând metode moderne de 
predare – învățare - evaluare pentru a încuraja și stimula creativ elevii; 

 Membrii catedrei au participat la toate ședințele catedrei si ale cercului pedagogic; 
 De câte ori membrii catedrei au fost solicitați pentru activități  extrașcolare si extra-

curriculare, aceștia au răspuns cu promptitudine si seriozitate. 
 Fiind mereu interesați de calitatea muncii lor, membrii catedrei sunt preocupați permanent de 

implementarea oricărei metode sau mijloc didactic nou/modern în activitatea lor zilnică la 
clasa; 

 Am răspuns pozitiv la toate solicitările conducerii si ne-am implicat creativ si cu seriozitate in 
toate sarcinile primite in comisiile din care facem parte; 

 Ne dorim o atragere a unui număr mai mare de elevi la competițiile din domeniu si la 
examenul de bacalaureat, asta pentru ca rezultatele obținute anterior ar trebui sa-i încurajeze; 

 Procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat disciplina informatică în ambele 
sesiuni a fost de 50%; 

Ne dorim continuarea activității in cadrul parteneriatului cu ECDL, cu CISCO și cu ORACL 
 

FIZICĂ ŞI CHIMIE 
Responsabil, membru comisie curriculum, prof. Mitrofan Cristina 

 
În anul școlar 2020-2021 activitatea profesorior de chimie și fizică s-a desfășurat conform 

planurilor manageriale. Aceștia au desfășurat următoarele activități: 
- au elaborat și aplicat la clasă teste inițiale 
-au întocmit planificările calendaristice în concordanţă cu rezultatele înregistrate la testele inițiale;s-a 
ținut cont de stilurile de învățare ale elevilor, au proiectat activități – suport pentru invățarea online. 
- Profesorii de chimie și fizică au participat la consfătuirile județene pe discipline, care s-au 
desfășurat online, pe Google Meet, astfel:  joi, 24.09.2020, ora 15.00 – chimie  și miercuri, 
23.09.2020, ora 15.00- fizică 
- Au participat la Cercurile metodice pe discipline desfășurate online. 
- au făcut parte din comisiile de simulare a bacalaureatului dar și din comisiile de  bacalaureat 
(sesiune vară/toamnă), atât ca profesori evaluatori cât și ca asistenți; 
- evaluarea elevilor s-a realizat, în general, ritmic, iar metodele de evaluare folosite au fost adaptate 
la învățământul online. 
 
Dna profesoară Fechet Daniela 

- în anul scolar 2020-2021 a  realizat soft educațional/ resurse educationale deschise (RED), 
publicate pe platformele digital.learning.ro, didactic.ro și  pe platforma academiaabc.ro 

-  În data de 23 sept. 2020 a susținut o lecție demonstrattiva cu o grupa de elevi in clasa si o 
grupa online ("online asincron") la clasa a X-a A1 iar participarea profesorilor a fost online 

- A participat ca organizator de activitate aplicativă la Proiectul Educațional Național „Metode 
și tehnici de evaluare în învățământul online” cu cls a IX-a A2. 

Dna profesoara Mitrofan Cristina 
- a propus CDS Chimie-aprofundare pentru clasa a XII-a A1 
- a participat la workshop-ul ,,Oportunitățile mediului economic pentru absolvenții cu pregătire în 

domeniile inginerie chimică, ingineria mediului, inginerie și management” organizat de 
Chimcomplex SA, Fac. de Inginerie chimică Iasi- 26.05.2021 
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- A organizat  activități extracurriculare cu elevii clasei IXC1: ,,Ziua mondiala a apei” , ,, 
Împreună - împotriva traficului de persoane” – realizare afise A4; activitati de voluntariat 
SNAC; eco-școala. 

Dna profesoara Acsinia Anca Valentina 
- a prezentat referatul  „Formarea și perfecționarea competențelor la disciplina chimie prin 

portofolii și proiecte realizate de elevi” -18.03.2021, Cercul Pedagogic nr.4, Onești 
- a participat la elaborarea subiectelor pentru ediția a VIII-a a Concursului ”Academician 

CRISTOFOR SIMIONESCU” online 21 noiembrie 2020 organizat de Facultatea de Inginerie 
chimică și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” , Universitatea Tehnică „Gheorghe 
Asachi”, Iași- 26.05.2021 

- a participat la workshop-ul ,,Oportunitățile mediului economic pentru absolvenții cu pregătire 
în domeniile inginerie chimică, ingineria mediului, inginerie și management” organizat de 
Chimcomplex SA, Fac. De Inginerie chimică Iasi 

Profesorii de chimie-fizică au fost implicați în proiectul ROSE - pregătirea suplimentară a 
elevilor de la clasele a XI-a și a XII-a la disciplinele de bacalaureat astfel: la fizică dna Fechet 
Daniela și dna Ciobotar Adriana, iar la chimie: dna Roșca Zornia – chimie organică și dna Mitrofan 
Cristina-chimie anorganică. 

După 9 noiembrie 2020, profesorii de chmie și fizică au realizat activităţi online folosind 
platforma educațională Google classroom, au utilizat resurse IT în elaborarea planificărilor, 
proiectărilor, testelor, fişelor de lucru etc., au realizat proiectarea unor activități de sprijin pentru 
elevi privind utilizarea platformelor educative.  
Având în vedere situația impusă de pandemie, profesorii au creat grupuri de comunicare cu elevii și 
părinții pe WApp, facebook, pentru a menține cât mai mult legătura cu beneficiarii direcți și indirecți 
ai educației. Au fost găsite modalități de a lua legătura și cu elevii care nu dispuneau, la un moment 
dat, de modalități de lucru online.  
Activitatea grupelor din cadrul proiectului ROSE s-a desfășurat online dar și fizic.  S-a colaborat 
permanent cu diriginții tuturor claselor, dar în special cu diriginții claselor a XII-a, elevii având de 
pregătit examenul de bacalaureat în condiții cu totul speciale.  

Pregătirea elevilor pentru examenul de bacalaureat s-a desfășurat online, iar dîn sem. al II-lea 
membrii catedrei au fost prezenți la școală, unde au efectuat, conform orarului stabilit, ore de 
pregătire.  
Activitățile de predare-învățare-evaluare au fost adaptate contextului pandemic, în încercarea de a 
găsi soluții optime.  

Profesorii au participat la cursuri de perfecţionare online, atȃt pentru a dobȃndi abilitǎţi în 
lucrul cu platformele online, cȃt şi pentru îmbunǎtǎţirea activitǎţilor de predare-învǎţare-evaluare, 
astfel: 

- D-na prof Mitrofan Cristina a urmat cursul de perfecționare: Managementul clasei de elevi 
furnizat de Asociatia Profedu (80 ore/20 credite) și cursul  „Programul de formare pentru 
constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale 
(CPEECN)”, acreditat prin OMEC Nr. 6081/2020. – 60 ore/15 credite 

- D-na prof Acsinia Anca Valentina a participat la cursul  „Programul de formare pentru 
constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale 
(CPEECN)”, acreditat prin OMEC Nr. 6081/2020. – 60 ore/15 credite 

- D-na prof Ciobotar Adriana a participat la programul „Valorificarea soft-ului educaţional 
de concepţie proprie în studiul disciplinei predate”,  cursul”Managementul clasei de elevi”, 
program de dezvoltare profesională în concordanță cu politicile și strategiile MEN , conform 
art. 244(5) literele e si f din Legea 1/2011, acreditat conform OM. NR. 3161/13.02.2019, cu 
durata de 80 de ore/20 credite profesionale transferabile, cursul ”Mentor in invatamantul 
preuniversitar”, program de dezvoltare profesională în concordanță cu politicile și strategiile 



 53 

MEN , conform art. 244(5) literele e si f din Legea 1/2011, acreditat conform OM. NR. 
3088/16.01.2019, de către Asociația CNDRUE, cu durata de 80 de ore/20 credite profesionale 
transferabile, a urmat programul Expert formare ciclul gimnazial fizică în cadrul proiectului 
POCU “CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ, pentru toți” – CRED, cod 
SMIS 2014+:118327 și programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori 
evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN), acreditat prin OMEC 
6081/2020 ca program de tip blended learning, cu durata de 60 de ore, formă de învățământ 
reorganizată conform OMEC 6081 din 2020 pentru anul școlar 2020-2021 online - 60 ore 
(online meeting 30 de ore, online learning 30 de ore, cu respectarea prevederilor OMEC 5767 
din 15.10.2020.) 

Analiza SWOT asupra activitatii desfășurate:  
   Puncte tari: 
- profesori foarte bine pregatiti metodico-stiintific; 
- interes pentru pregatirea suplimentara a elevilor care sustin la bacalaureat proba E(d) la 
chimie si fizica; 
- existența unui laborant de specialitate. Implicarea laborantei în pregătirea şi desfăşurarea  
experimentelor de laborator; 
- pregătirea elevilor pentru bacalaureat prin programul ROSE 
- comunicarea intre profesori: discutarea aspectelor metodice in procesul de predare-invatare si 
realizarea de proiecte didactice si de diferite tipuri de itemi la evaluarea initiala a elevilor; 
- efectuarea de interasistențe cu intocmirea “Fișei de observație” colegilor din catedră; 
- receptivitate la solicitările conducerii școlii. 
   Puncte slabe: 
- număr mic de elevi care susțin bacul la disciplina fizică, ținând cont că suntem un liceu 
tehnologic și mulți absolvenți optează pe viitor pentru inginerie, unde au nevoie de FIZICĂ 
- numărul mic de ore de chimie cuprinse în planul cadru in special la Protecția mediului  
- necorelarea cunoştinţelor de chimie şi fizică cu cele de matematică 
-          Nu s-au organizat concursuri și olimpiade de către Ministerul Educației 
Propuneri pentru imbunătățirea activității: 
- stabilirea  țintelor individuale de învățare pentru recuperarea elevilor cu rezultate slabe; 
- preocuparea permenenta pentru dezvoltarea la elevi a deprinderilor de lucru individuale și 
pentru responsabilizarea în procesul instructiv educativ; 
- colaborarea permanentă cu profesorii și cu părinții.  
    Amenințări: 
- lipsă dispozitive, lipsă internet, semnal slab pentru desfășurarea activității didactice online 
- scăderea numărului de elevi care susțin bacalaureat la chimie: programa de bacalaureat fiind 
comună pentru teoretic și tehnic dar numărul de ore diferit! 
- absenteismul elevilor la pregatirile suplimentare pentru bacalaureat; 
- absenteismul de la orele de curs; 
- slaba comunicare cu familiile unor elevi, foarte mulți având părinții plecați în străinătate 
- lipsa de interes si superficialitate manifestată în pregătirea zilnică. 
 

 
DISCIPLINE ECONOMICE 
Responsabil, membru comisie curriculum, prof. Maşala Gabriela 

În anul şcolar 2020 – 2021, activitatea profesorilor de Discipline economice din cadrul 
Colegiului Tehnic “Gheorghe  Asachi” a urmărit să eficientizeze şi modernizeze procesul instructiv-
educativ. 



 54 

 Activitatea catedrei a avut la bază planificarea riguroasa a materiei, la fiecare clasă, prin 
valorificarea programei de specialitate;  
  Se cunosc în profunzime  programe le la modulele de specialitate; 
 S-a efectuat testarea predictivă, prilej cu care s-au constatat unele deficienţe în exprimarea 

scrisă a elevilor dar şi la nivelul de cunoştinţe, prilej cu care  s-a realizat un plan de activităţi privind 
ameliorarea procesului instructiv- educativ;  
 S-auaplicat metode moderne de predare online; 
Punctual, membrii catedrei au desfăşurat următoarele activităţi: 
Maşala Gabriela 
 Îndrumarea elevilor pentru realizarea atestatelor profesionale; 
 Desfăşurarea de activităţi în laboratorul firmei de exerciţiu;  
 Întocmirea CDŞ –Monografii contabile; 
 Realizarea activităţii de promovare a colegiului; 
 Activităţi de perfecţionare – curs evaluatori; 
 Organizarea concursului tematic pe secţiuni în cadrul Simpozionului Asachi; 
 Încheiere a de parteneriate cu agenţii economici; 
 Încheiere contracte de practică și realizarea activității privind Firma de exercițiu în cadrul 

proiectului MYSmish. 
 
Predoiu Mihaela 

 Îndrumarea elevilor pentru realizarea atestatelor profesionale; 
 Activităţi de perfecţionare; 
 Desfăşurarea de activităţi în laboratorul firmei de exerciţiu;  
 Întocmire CDŞ la clasele de Tehnician în turism; 
 Realizarea activităţii de promovare a colegiului; 
 Încheiere a de parteneriate cu agenţii economici; 

 
Sandu Ionela 

 Îndrumarea elevilor pentru realizarea atestatelor profesionale; 
 Încheiere a de parteneriate cu agenţii economici; 
 Desfăşurarea de activităţi în laboratorul firmei de exerciţiu;  
 Înfiinţare firma de exerciţiu şi participarea la Târguri ale firmelor de exerciţiu; 
 Derularea proiectului de mobilitate ”Practică europeană în utilizarea softurilor de 
specialitate pentru gestiunea financiară, economică și administrarea afacerii” 
 Întocmire CDL  Venituri publice 
 Realizarea activităţii de promovare a colegiului; 
 Activităţi de perfecţionare(participare la cursul „Managementul clasei de elevi” cu 
credite - am participat la cursul „Strategii de prevenire a discriminării și violemnței asupra 
copiilor” (24 ore) și la cursul „Incluziunea școlară de la teorie la pșractică” (24 ore); 
 A organizat activitatea „Să ne debarasăm responsabil de măști” desfăşurată cu 
participarea clasei a XI a B2 
 A organizat o activitate privind combaterea bullyingului cu elevii claei a XI-a B2 și am 
dezbăturu împreună cu ei acțiunea derulată în ecranizarea „I`m not ashamed” despre atacul 
elevilor din școala Columbine, SUA 
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Pricopie Lăcrămioara Maria 
 

 Îndrumarea elevilor pentru realizarea atestatelor profesionale; 
 Desfăşurarea de activităţi de promovare a colegiului; 
 Participare cursuri de perfecţionare; 
 Desfăşurarea de activităţi în laboratorul firmei de exerciţiu;  
 Întocmire CDL  Venituri publice 

 
Nuţu Crina 

 Îndrumarea elevilor pentru realizarea atestatelor profesionale; 
 Realizare CDL clasa a IX a Gestionarea unităţii comerciale 
 Activităţi de promovare a şcolii; 

 
Dascălu Mioara 

 
 Activităţi de promovare a şcolii; 
 Participare cursuri de perfecţionare; 

 
Ca PUNCTE TARI, ale activităţii catedrei menţionez: 
 Calitatea activităţii de proiectare didactică. 
  Structurarea planificărilor şi a proiectelor pe unităţi de învăţare s-a realizat conform 

principiului predării integrate. 
 S-au evidenţiat frecvent utilizarea unor modele de instruire bazate pe interacţiunea profesor-

elev şi a unor strategii eficiente pentru optimizarea predării–învăţării–evaluării. Centrarea 
scenariilor didactice pe elev a fost  realizată şi prin practicarea unui management activ al 
colectivului de elevi, concretizat în participarea la activităţi în grupe sau ateliere de lucru 
urmate de studii de caz şi dezbateri sau de realizarea şi susţinerea unor proiecte etc. 

 În sfera evaluării, s-a optimizat relaţia dintre evaluarea formativă şi cea sumativă, dintre 
evaluarea internă şi cea externă prin proiectarea unui sistem modern de evaluare a 
cunoştinţelor şi a competenţelor.  

 Elevii claselor a XII a au primit teme pentru atestatele profesionale, cinci din membrii 
catedrei fiind îndrumători. 

 Încheierea de parteneriate în privinţa vizitelor de lucru şi a instruirii practice; 
 Participarea crescută la concursuri şi olimpiadă. 

Cu toate acestea, se menţin PUNCTE SLABE, ca: 
 Interactivitatea elevilor în mediul online 
 Întreruperea activității Firma de exercițiu din motive de învățare online. 

Măsuri de redresare a punctelor slabe: 
 Realizarea unui program de activităţi cu firmele de exerciţiu: 
 Implicarea în proiecte de specialitate; 

 Catedra de discipline economice a avut o activitate bogată şi cu rezultate şcolare dintre cele 
mai bune ceea ce demonstrează că toţi membrii acestei catedre au ştiut şi au reuşit să creeze climatul 
propice dezvoltării şi manifestării intelectuale a elevilor;  ea a realizat o serie de activităţi educative 
curriculare şi extracurriculare menite să lărgească şi să completeze cadrul formativ şi informativ al 
procesului educativ. 
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DISCIPLINE TEHNICE 
Responsabil, membru comisie curriculum, profprof. Moisă Loreta 

Cadrele didactice care predau discipline tehniceşi-au desfăşurat activitatea 
conform documentelor de proiecție individuale și a celor adoptate la nivel de colegiu. 

Conţinutul programelor şcolare pentru disciplinele tehnice din trunchiul comun şi opţionale, 
modul de întocmire a planificărilor calendaristice au fost temele de discuție la începutul anului 
școlar.Fiecare a expus modul personal în care şi-au  îmbunătăţit aceste planificări, s-a discutat modul 
de abordare a disciplinelor pe care le vor preda în acest an şcolar din punct de vedere ştiinţific şi 
metodic, astfel încât activitatea didactică la clasă să fie cât mai eficientă.  

S-au întocmit, aplicat şi corectat testele iniţiale, iar la sfârşitul anului  școlar s-a înregistrat 
progresul învăţării. S-austudiat metodologiile pentru susţinerea examenului de certificare a calificării  
profesionale la clasa a XII-a învățământ liceal, a XI-a învăţământ profesional. S-au ales  temele 
pentru examenul  de certificare a calificării  profesionale al acestor clase, s-au stabilit măsuri de 
organizare a laboratoarelor, cabinetelor de specialitate şi atelierelor. S-au întocmit CDL-urile pentru 
clasele a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a învățământ liceal, a  IX-a, a X-a şi a XI-a învăţământ 
profesional.  

Cadrele didactice care predau discipline tehnice au participat la: 
 cursuri de formare: Managementul clasei de elevi; Curs Instruire eficienta in mecanica; 

Educatie online fara hotare; Mentor in invatamantul preuniversitar; Utilizarea softurilor 
educaționale în era digitală; Management modern in educatie: Impactul scolii online asupra 
relatiei dintre profesor-elev-parinti; Management modern in educatie: Revenirea la scoala: 
oportunitati si provocari; Strategii de evaluare in mediul online; Programul de formare pentru 
constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale(prof. 
Moisă Loreta); Unelte pentru dascalul digital; Managementul clasei de elevi; Dezvoltarea 
competentelor de prevenire si combatere a bullyingului in scoala; Managementul calității în 
instituțiile școlare; Strategii didactice inovative adaptate și aplicate în procesul de predare-
învățare-evaluare în sistem online; Cunoaștere,educație, sprijin-Campanie de informare și sprijin 
pentru integrarea școlară a copiilor cu CES(prof. Iordan Antonela); Managementul clasei de 
elevi; Cum devenim mentori pentru elevii noștri; Instruirea mozaLearn ICT; Foi de lucru 
interactive în Wizer.me; Creează fișe de lucru digitale cu ușurință; Profesor REAL în școala 
VIRTUALĂ; Practica utilizării GSuite în activitatea didactică; Cum susții o LECȚIE de NOTA 
10; Excelența  în cariera de dascăl; Creează si editează documente ca un PROfesionist în 
MSWord și Google Docs; Cum poti face evaluarea cu instrumente digitale în 2021; Tehnici 
digitale esențiale; Utilizarea platformei de design grafic în educație; Cum sa creezi lecții 
fascinante și să predai interactiv în mediul online; Strategii de evaluare în mediul ONLINE; 
Inteligența emotională în actul de Predare; Elevul tău este un geniu; Jocuri didactice la școală, în 
tabară și în online (prof. Voicu Mihaela); 

 webminarii: Bullying-ul in spatiile destinate invatamantului, fie in mediul online, fie in scoala;  
Evaluarea PISA pentru scoli; Tableta grafică în educația online;  Mijloace și soluții digitale 
pentru un proces educațional modern și actual; Lecție demonstrativă de utilizare a conținuturilor 
și instrumentelor digitale mozaBook(prof. Moisă Loreta); Educația pozitivă. Încredere, 
dezvoltare,valorizare; Managementul clasei. Soluții de lucru la distanță cu elevii; Seria de 
webinarii  organizate de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României(prof. Iordan 
Antonela);   

 conferițe: Conferinta Leadership în Educație; Conferința natională –,,Educația în era digitală’’; 
Conferința Științifică nationala ,,Educația specială în pandemie’’; Conferința Internatională 
,,Educația timpurie online și offline’’; Conferința Internațională ,,Noul Normal’’; Conferința 
națională online ,,BUNE PRACTICI în școala proactivă’’,ediția a-VI-a; Conferința 
transnațională ,,Educație online fără hotare’’; Conferința Europeană DIGITAL EDUCATION ed 
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15; Conferința Internațională online,,Zilele Europene-Familia și copilăria în perioada 
pandemiei’’ (prof. Voicu Mihaela); 

În ceea ce priveşte participarea la simpozioane, sunt menţionate următoarele în documentele 
comisiei de curriculum:Simpozionului Național ,,Eficient și modern în învățământul românesc 
actual’’,ed IV- chestionar de evaluare în Wordwall; Simpozion Internațional „Creativitate și Inovație 
în procesul instructive educativ” – proiect educativ; Simpozion European ,,Profesor vizibil, profesor 
invizibil, portret de dascăl”; Simpozion Național „Eficient și modern în învățământul românesc 
actual”,ediția IV; Simpozion Internațional,,Creativitate și inovație în procesul instructiv-educativ-
,,Scoala online de la tradițional la modern’’; Workshop  ,,Jocul didactic în școala incluzivă”; Masă 
rotundă,,Educație interculturală. Educație incluzivă“(prof. Voicu Mihaela). 

De asemenea au participat la concursuri naţionale şi regionale, atât personal cât şi ca 
îndrumător ai unor elevi, aceştia obţinând diferite premii, au organizat activități cu elevii. 

 
Profesor  Activități desfășurate cu elevii 
Sarca-
Jugaru 
Lavinia 

1.Concurs  Național“SĂ PĂSTRĂM UN MEDIU SĂNĂTOS”ediția a VIII-a, 
aprilie – iunie 2021 cu lucrarea” CASE ECOLOGICE”-prof.Sarca-Jugaru 
Lavinia;lucrarea “Deşeuri din construcţii”-elev:Mititelu Vlăduț-Ștefănel 
2. Concurs Național “O VIAŢĂ FĂRĂ RISCURI! SECURITATEA ŞI 
SĂNĂTATEA MEA ”-  Ploieşti - prof.Sarca-Jugaru Lavinia;elev: Ardeleanu 
Andrei-Dănuț 
3. Activitate – ”Știu ce inseamnă BULLYING?” –  clasa a XI -a E 
4. Activitate „Sănătatea şi securitatea muncii” la Comisia de activităţi de creaţie 
ştiinţifică şi tehnică cls. XI A3, XD 
5. Proiectul „Colectarea selectivă a deşeurilor de hârtie şi carton” din cadrul 
programului ECO-ŞCOALA 
6. Concurs ,,CREATIVITATE ŞI TEHNOLOGIE” - elev: Mititelu Vlăduț-
Ștefănel – a XII a A3 – premiul II;  
7.“Sesiune de referate și comunicări tehnico- științifice pentru elevi” – COMISIA 
DE ACTIVITĂȚI ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE,elev:Afrentoaie Marius-Vlad-a XI-
a E,elev:Domocos Cristian -a XI-a E,elev:Mihai Ioan -a XI-a E. 
8. Proiect Educațional ”COMBATE BULLYING-UL ÎN ȘCOALĂ” – Fetești - 
elev: Ardeleanu Andrei-Dănuț – a XI- a E,premiul III, prof. Sarca-Jugaru Lavinia 
9.Concurs Interjudețean ”INFOTEHNICA” – Roman - elev: Mititelu Vlăduț-
Ștefănel – a XII-a A3 - premiul I,prof. Sarca-Jugaru Lavinia- premiul II 
10. Întânire între reprezentanții SC AUTOLIV ROMANIA divizia Onești și 
viitorii absolvenți ai învățământului profesional 
11. Schimb de experiență și diseminare in cadrul Proiectului Național SNAC ,,O 
fapta bună în fiecare zi!”, Decembrie 2020-Martie 2021, organizat de Centrul De 
Excelență Eurotrading și Crucea Roşie Română - Filiala Ilfov 

Moisa 
Loreta 

1 activitatea „Ziua mondiala a apei” desfăşurată cu elevii clasei a XI-a D 
2 activitatea „Ce inseamna sa fii voluntar”  desfăşurată cu elevii clasei a XI-a A3 
3 activitatea „Sa pretuim apa” desfăşurată cu elevii clasei a XI-a A3 
4 activitatea „Sănătatea şi securitatea muncii” la Comisia de activităţi de creaţie 
ştiinţifică şi tehnică cls. XI A3, XD  
5 Proiectul Național SNAC ,,O faptă bună în fiecare zi !”, organizat de Centrul de 
Excelență Eurotrading si Crucea Roșie Română, Filiala Ilfov, proiect menit să 
încurajeze integrarea și apartenența copiilor proveniți din medii defavorizate în 
mediul școlar 
6 Concursul regional de artă fotografică FOTOGRAFUL NATURALIST: 
LUMEA ÎN IMAGINI - elevii Irode Diana și Mărtinaș Alexandru – diplome de 
participare 
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7 Concursul național “Să păstrăm un mediu sănătos” - eleva Irode Diana 
8 Concursul național  Combaterea bullyingului în școală - elevele Irode Diana și 

Oproiu Tania - premiul I, respectiv II 
9 Concursul național O viata fara riscuri! Securitatea si sanatatea mea ! - elevele 

Irode Diana, Racu Iuliana - Mențiune și Oproiu Tania – premiul I 
10 Concursul interjudețean Infotehnica - elevii Irode Diana și Puiu Alin 
11 concursul „Creativitate si tehnologie” - elevii Lazar Angelo Marian, Rotaru 

Norbet Beniamin 
12 activitatea „Ce inseamna BULLYING?”, desfăşurată cu elevii clasei a XII-a A3 
13  

Neneciu 
Rodica 

1. Activitatea ”Mâncăm sănătos” – proiect „Bine informat – bine pregătit – mai 
sănătos” - Centrul OAZA; 
2. CONCURS NAȚIONAL “O VIAŢĂ FĂRĂ RISCURI! SECURITATEA ŞI 
SĂNĂTATEA MEA ”-  Ploieşti - Elev:  Apostu Andrei  – X a A3; prof. Neneciu 
Rodica; 
3. Activitate – “Istoria Romilor” – 165 de ani de la dezrobirea romilor - QIE  - 
Fundația Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună și Asociația HoltIS; 
4. Activitate – ”Știu ce inseamnă BULLYING?” –  clasa a XI a D; 
5. CONCURS ,,CREATIVITATE ŞI TEHNOLOGIE” - Elev: Ciobotaru Vlăduţ 
Cosmin – a XII a A3 - Mențiune; Elev: Rotaru Cristofer Serafim – a XII a A3- 
Premiul II; 
6. CONCURS NAȚIONAL “SĂ PĂSTRĂM UN MEDIU SĂNĂTOS” – M.E.C. 
prin adresa nr. 890/DGIP/10.02.2021 - Elev: Ciobotaru Vlăduţ Cosmin – a XII a 
A3; Elev:  Apostu Andrei  – X a A3; 
7. “Sesiune de referate și comunicări tehnico- științifice pentru elevi” AROTEMA - 
Elev: Bălan  Dragoș Gabriel – a XI a D ; Elev: Enache Ionuț – a XI a D ; Elev: 
Mănăilă George Daniel – a XI a D; 
8. “Sesiune de referate și comunicări tehnico- științifice pentru elevi” – COMISIA 
DE ACTIVITĂȚI ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE - Elev: Lazăr Angelo Marian – a XI 
a D; Elev: Crivăț Cosmin Alin – a XI a D; 
9. CONCURS INTERJUDEȚEAN ”INFOTEHNICA” – Roman - Elev: Sandea 
Cosmin Ioan – a IX a A2- premiul I; prof. Neneciu Rodica; 
10. PROIECT EDUCAȚIONAL ”COMBATE BULLYING-UL ÎN ȘCOALĂ” – 
Fetești - Elev: Vasilache Ionuț-Iosif – a XII a A3 – Premiul I; Elev: Puiu Alin 
Gabriel – a IX a A2 –Premiul III; prof. Neneciu Rodica 

Iordan 
Antonela 

- activitatea „Învață să te hrănești sănătos” cu participarea claselor a IX-a D si a X-
a A2 
-  activitatea „Ziua internațională a sănătații – Tradiții la români”  desfăşurată cu 
elevii clasei a X-a A2 
- activitatea „Sănătatea şi securitatea muncii” la Comisia de activităţi de creaţie 
ştiinţifică şi tehnică cls. A IX-a D 
- participare cu referatul „Români care au schimbat lumea: Ana Aslan”, in cadrul 
Comisiei Arotema 
-participare cu ppt-ul „Integrarea SSm in educație” la Comisia de activitati de 
creatie stiintifica si tehnica 

Voicu 
Mihaela 

-activitatea online ”EcoTraining pentru elevi și profesori” cu elevii clasei aX-a E, 
cu ocazia Zilei Internaționale a Educației pentru mediu 
-activitatea ,,Introducere în Reducerea-Reutilizare-Reciclare și Harta reciclării’’,în 
mediul online, la  clasa a-IX liceu și a-X inv. prof. 
-activități la Comisia Educație pentru sănătate și la Comisia Eco-Școala 
-coordonare elev în redactarea unui articol în Revista școlii 
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-participare la Proiectul Național ,,Utilizarea softurilor educaționale în era digitală” 
- 

 
Punctele tari ale activităţii cadelor didactice care predau discipline tehnice în anul şcolar 2020-

2021 au fost : 
 orele de specialitate  au fost acoperite de profesori titulari sau suplinitori calificaţi, cu  

experienţă în activitatea didactică  
 testarea iniţială a decurs conform cerinţelor de formă şi timp 
 planurile remediale au fost alcătuite şi aplicate cu maximă responsabilitate 
 s-au plasat în centrul preocupărilor tuturor cadrelor didactice elevii 
 deşi cursurile s-au desfăşurat online, elevii din anii terminali au reuşit să promoveze 

examenul de certificare a calificării profesionale în procent de 100% 
Puncte slabe: 

 lipsa tuturor manualelor pentru elevii învățământului profesional solicită suplimentar elevii şi 
profesorii  

 din cauza pandemiei de COVID-19, o parte din ore nu s-au mai putut desfăşura în condiţii 
normale, ceea ce a dus la neînţelegerea de către elevi a unor conţinuturi, nerealizarea unor 
capitole 

Exemple de bună practică: 
 alcătuirea unei baze de date privind nivelul iniţial de cunoştinţe al elevilor 
 în procesul instructiv educativ s-a utilizat echipament electronic. 

 
 

CABINETUL DE ASISTENŢĂ  PSIHOPEDAGOGICĂ 
Responsabil, consilier școlar Zaharia Oana-Paula 

 
În anul  școlar 2020-2021,  în cadrul Cabinetului de Asistenta Psihopedagogică consilierii școlari, 

prof. dr. Zaharia Oana Paula și prof. Romandaș Cristina, au desfășurat activități de consiliere curentă, 
individuală și de grup, astfel: 

I.A. Consiliere individuală 

Tipul activitatii de consiliere 
Beneficiari ai activitatii cabinetului de asistenta psihopedagogica 

(consiliere individuala si de grup) 
Elevi Parinti Cadre didactice 

Consiliere individuala (numar de 
persoane distincte care au beneficiat de 

consiliere) 

Nr. Elevi Nr. Parinti Nr. Cadre didactice 

18 10 2 
  

Activitati inregistrate de cabinetul de 
asistenta psihopedagogica 

Liceal Profesi. Parinti Cadre did. 
1. orientare cariera 2 0 0 0 

2. certificat de orientare scolara (CES) 1 1 1 0 

3. tulburari specifice de invatare (TSI) 1 0 1 0 

4. absenteism scolar 3 0 1 1 

5. dificultati de dezvoltare emotionala 7 0 1 2 

6. comportament (agresiv/violenta/bullying) 0 2 0 0 

7. alte comportamente de risc 
(suicid/droguri/DGASPC/etc.) 

1 0 2 1 
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I.B. Activitati / programe de consiliere de grup 

Titlul programului/ Denumire Nr. sesiuni 
Nr. total 

beneficiari 

Scoala de acasa 3 8 
Licean online 4 84 

Motivați să învățăm 6 42 
Despre emoții și nu numai 3 60 

Școala fără bullying 4 38 
Reușim împreună 3 50 

Să înțelegem îngrijorarea 3 24 
Viața mea, alegerea mea 6 90 

Bacalaureatul e aproape. Ce-am să fac în viitor? 7 86 
Libertatea nu are preț 5 38 

 3 8 
I.C. Realizarea de materiale educative/resurse 

Titlu Grup tinta Tip material/resursa 
Din secretele liceenilor L Materiale de optimizare 

Reusim impreuna (material video( L Materiale de optimizare 
Riscurile abandonului școlar (material video) L Materiale de optimizare 

Motivati sa invățăm L Brosura 
Despre emoții și nu numai L Materiale de optimizare 
Să înțelegem îngrijorarea L Materiale de optimizare 

I.D. Activitate de sprijinire privind situatiile de risc pe fondul pandemiei 
Titlu Grup tinta 

Să înțelegem îngrijorarea L 
Reușim împreună P 

II. Cursuri de formare / perfectionare 

Calitatea Denumirea Organizator 
Tip 
curs 

Credite Perioada 

Cursant Curs Google Classroom ASQ 
alte 

situatii 
0 ianuarie 2021 

Cursant 
formare consilieri prin proiectul 

TRustED 
UNICEF 

alte 
situatii 

0 
noiembrie 2020-martie 

2021 

Cursant Unelte ale dascălului digital CCD Bacau 
acreditat 

MEN 
22 iunie - iulie 2021 

 
III. Situatiile  de risc identificate la nivelul unității școlare: 

Clasele  
 

PROBLEMATICA SITUAȚIILOR DE RISC 

părinți plecați 
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ențiale; 
etc) 

depresi
ve,etc.) 

a IX-a 
liceu 

3 
1
5 

4 3 18 8 0 0 2 1 2 1 11 0 

 
a X-a 
liceu 

6 
1
6 

3 1 29 13 0 15 13 1 1 0 13 0 

a XI-a 
liceu 

3 
2
1 

1 0 29 14 0 0 0 0 2 0 10 1 

a XII-a 
liceu 

2 
1
4 

1 0 16 8 0 0 1 0 3 0 11 0 

Profesio
nală 

clasa a 
IX-a 

1 5 3 0 11 16 0 1 3 1 1 0 3 0 

Profesio
nalăclasa 

a X-a 
2 5 1 0 9 0 0 9 9 0 1 0 4 1 

Profesio
nală 

clasa a 
XI-a 

1 1 2 0 3 2 1 5 0 0 2 0 4 0 

TOTAL 18 
1
7 15 4 115 61 1 30 28 3 12 1 56 2 

 
 

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ŞCOLARĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ 
responsabil, Consilier educativ,  prof. Savin Camelia-Beatrice 

 
Activitatea educativă şi extracurriculară desfăşurată în anul şcolar 2020- 2021 a vizat: 
 competitivitate profesională; crearea unei interacţiuni complexe între cunoştinţe – valori – 

atitudini – comportamente; 
 educarea sistematică a elevilor în scopul cunoaşterii valorilor ce întemeiază normele sociale, 

formării unei conduite moral – civice care să răspundă cerinţelor actuale ale societăţii 
româneşti; 

 dezvoltarea activităţilor la nivel european, realizarea unei activităţi educative care să 
corespundă cerinţelor standardelor de calitate în educaţie. 

Aceste obiective au fost realizate conform Caledarului stabilit la începutul anului şcolar şi 
conform tematicii proiectate în acord cu membrii Comisiilor educative extracurriculare: comisia de 
activități cultural- artistice, comisia pentru sărbătorirea evenimentelor istorice, comisia pentru 
activitati de creaţie știinţifică şi tehnică,comisia de Informare și documentare  proiecte europene și 
educarea spiritului românesc în context european și mondial, comisia pentru activităţi sportive și 
turistice , pentru siguranță personală și educație rutieră, pentru activităţi religioase şi caritabile, 
pentru voluntariat și activități SNAC, comisia pentru  parteneriatul cu părinţii, comisia pentru  
disciplină şi prevenirea violenţei în şcoală, comisia pentru  activităţi de educaţie pentru sănătate, 
marketing educaţional, comisia pentru editarea revistei şcolii, comisia cercurilor tehnico-ştiintifice, 
comisia de  educatie civică și  a drepturilor consumatorilor , comisia pentru mass-media. 

 De asemenea, s-au stabilit comitetele pentru : 
 Programul internațional ECO-ŞCOALA,  
 AROTEMA,  
 Comitetul pentru atelierul de creaţie şi educaţie creştină OMENIA  
  Comitetul pentru problemele elevilor cu părinți în străinătate. 
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 Raport Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) 

Schema de Granturi pentru Licee, SGL/RII/579/02.10.2018, 
subproiect ,,Învățăm și progresăm la Asachi” 

Coordonatori:  dir.Ursachi Mihai. dir.adj. Zaharia Oana-Paula, prof. Masala Gabriela 
 

În anul școlar 2020-2021, a continuat derularea proiectului privind Învăţământul Secundar - 
ROSE, proiect finanțat conform Acordului de Împrumut nr. 8481-RO semnat între Guvernul 
României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare și ratificat prin Legea nr. 
234/2015, subproiectul  școlii noastre fiind ,,Învățăm și progresăm la Asachi”, finanțat prin acordul 
de grant nr 579/SGL/RII/08.10.2018, în valoare de 687972 lei. 

Scopul proiectului este Îmbunătățirea calității serviciilor educaționale furnizate de Colegiul 
Tehnic ,,Gheorghe Asachi” Onești, în așa fel încât să se reducă rata de părăsire timpurie a școlii și să 
crească participarea activă la orele din cadrul programelor curriculare și extracurriculare, la 
examenele finale, rata de promovabilitate a bacalaureatului.  

Numărul elevilor din grupul tinta, participanți în proiect in anul al III-lea de implementare, 
semestrul I, a fost de 205. 

Activitățile care s-au desfășurat au fost: 
 Pregătirea suplimentară a elevilor de la clasele a XI-a și a XII-a liceu  la disciplinele  la care 

se evaluează cunoștințele la Bacalaureat, carea a avut drept scop asimilarea și fixarea unor 
noțiuni necesare promovării examenului de bacalaureat, la care au participat  120 elevi din 
clasele a XII-a 

 Pregătirea suplimentară a elevilor de la clasele a XI-a și a  XII-a liceu, la disciplina TIC , la 
care au participat  7 elevi din clasele a XII-a și 47 elevi din clasele a XI-a. 

 
Raport privind Proiectul co-finanțat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020 , 
Axa prioritară 6: Educație și competențe, intitulat  Activ în practică - activ pe piața muncii ! , 

Cod MySMIS: 130540 
 
Obiectivul specific al proiectului în care  Beneficiarr este SC Autoservice Marini SRL , iar 
Colegiul Tehnic ,,GHEORGHE ASACHI” Onești este Partener 2, este: Creșterea participării la 
programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și 
terțiar nonuniversitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial  competitiv identificate 
conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 
 
Pe parcursul primului semestru, s-a selectat grupul țintă (50 elevi, din care 18 de la învățământul 
profesional, clasa a XI-a D si E și 22 de la învățământul liceal, clasele a XII-a A2, a3, B1, B2, C1 
si C2 și s-au derulat activități specifice practicii de specialitate, în colaborare cu diferiți agenți 
economici.  
 

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR DIN SĂPTAMANA   ŞCOALA ALTFEL 

25-29 IANUARIE 2021 

ȘCOALA ONLINE VS ȘCOALA TRADIȚIONALĂ 

Director adjunct, ZAHARIA OANA PAULA     
Consilier educativ, prof. SAVIN CAMELIA BEATRICE 
Nivelurile de învăţământ: liceal si profesional 
Titlul activităţii:ȘCOALA ONLINE VS ȘCOALA TRADIȚIONALĂ 
Domeniul: cultural & educaţie  
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Argument: nefiind o noutate absolută, învățarea online e studiată de cercetătorii din domeniul 
educației de mulți ani, iar acum, pentru că am fost puși în situația de a o adopta necondiționat, e cu 
atât mai important să  evităm limitările acesteia și să maximizăm punctele forte.  
Scopul activităţii:  
 Obiective: 

 dezvoltarea sentimentelor de respect faţă de valorile culturale și morale; 
 consolidarea grupurilor de elevi; 
 formarea abiliăţii de a comunica şi a accesa o informaţie ştiinţifică; 
 dezvoltarea gândirii critice și formarea unui cetățean activ, cu abilități de 

comunicare socială, verbală și non – verbală 
 stimularea interesului pentru participarea la propria dezvoltare; 
 dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare. 

 
Durata şi locul desfăşurării: Activităţile s-au desfășurat în perioada 25-29 ianuarie 2021 sub forma 
activităților online prin intermediul platformei G Suite. 
   Resurse:  umane: elevi, cadre didactice 
                      materiale: materiale audio-video, prezentări PPT, elaborate de profesori sau de 
specialiști din diferite domenii 
  Modalități de evaluare: 
 Fotografiile care reflectă activitățile din săptămâna Școala altfel  publicate pe pagina de 

facebook a Colegiului Tehnic ”Gheorghe Asachi” 
 Chestionar  privind opiniile de feed-back ale elevilor 
 produse ale  activităților propuse, realizate de profesori și elevi. 

 
Descrierea activităţilor: 

Activitățile s-au derulat în baza unor proiecte realizate de către cadrele didactice în 
colaborare cu elevii și părinții, care și-au exprimat  (completând chestionare de identificare a 
intereselor) opțiunile privind stabilirea și derularea acestora. 

 
Surse online utilizate (link-uri) în realizarea activităților planificate : 

 
http://travel.descopera.ro/6926169-100-de-curiozitati-despre-lumea-in-care-traim 

https://www.gandul.ro/magazin/21-de-curiozitati-despre-lume-pe-care-sigur-nu-le-stiai-
15087672 

https://www.editura-arthur.ro/info/blogitem/post-560 
https://www.thechinaguide.com/destination/great-wall-of-china 

https://www.tripsavvy.com/virtual-field-trip-pyramids-1259200 
http://www.imagofactory.ro/muzee/antipa/antipa.hml 

https://www.ziarpiatraneamt.ro/personalitatea-zilei-gheorghe-asachi-un-carturar-de-mare-valoare 
https://vdocuments.mx/gheorghe-asachippt.html 

https://www.youtube.com/watch?v=ARTTbnC-Et4 
https://www.divahair.ro/travel/top_10_cele_mai_mari_cladiri_din_lume 

http://beta.debarbati.ro/fashion/top-15-cele-mai-bizare-cladiri-din-lume-  romania-e-in-top-foto.html 
https://www.national.ro/news/top-10-cele-mai-periculoase-cladiri-din-lume-231336.html/ 

https://www.futurelearn.com/courses/rome 
https://www.royal.uk/virtual-tours-buckingham-palace Machu Picchu - 

https://www.youvisit.com/tour/machupicchu Tel Aviv - 
https://www.facebook.com/watch/?v=1257560744635142 

https://filmehd.pefilme.net/pursuit-happyness-cautarea-fericirii-2006/ 
https://www.catchy.ro/in-cautarea-fericirii-cu-chris-gardner/105390 
http://www.adolescenteen.ro/alimentatia-potrivita-in-sezonul-examenelor/ 

http://www.ebucataria.ro/dieta-inainte-de-examen---5-reguli-de-nota-10-1568 

http://travel.descopera.ro/6926169-100-de-curiozitati-despre-lumea-in-care-traim
https://www.gandul.ro/magazin/21-de-curiozitati-despre-lume-pe-care-sigur-nu-le-stiai-15087672
https://www.gandul.ro/magazin/21-de-curiozitati-despre-lume-pe-care-sigur-nu-le-stiai-15087672
https://www.editura-arthur.ro/info/blogitem/post-560
https://www.thechinaguide.com/destination/great-wall-of-china
https://www.tripsavvy.com/virtual-field-trip-pyramids-1259200
http://www.imagofactory.ro/muzee/antipa/antipa.hml
https://www.ziarpiatraneamt.ro/personalitatea-zilei-gheorghe-asachi-un-carturar-de-mare-valoare
https://vdocuments.mx/gheorghe-asachippt.html
https://www.youtube.com/watch?v=ARTTbnC-Et4
https://www.divahair.ro/travel/top_10_cele_mai_mari_cladiri_din_lume
http://beta.debarbati.ro/fashion/top-15-cele-mai-bizare-cladiri-din-lume-%20%20romania-e-in-top-foto.html
https://www.national.ro/news/top-10-cele-mai-periculoase-cladiri-din-lume-231336.html/
https://www.futurelearn.com/courses/rome
https://www.royal.uk/virtual-tours-buckingham-palace%20Machu%20Picchu%20-https:/www.youvisit.com/tour/machupicchu%20Tel%20Aviv%20-https:/www.facebook.com/watch/?v=1257560744635142
https://www.royal.uk/virtual-tours-buckingham-palace%20Machu%20Picchu%20-https:/www.youvisit.com/tour/machupicchu%20Tel%20Aviv%20-https:/www.facebook.com/watch/?v=1257560744635142
https://www.royal.uk/virtual-tours-buckingham-palace%20Machu%20Picchu%20-https:/www.youvisit.com/tour/machupicchu%20Tel%20Aviv%20-https:/www.facebook.com/watch/?v=1257560744635142
https://filmehd.pefilme.net/pursuit-happyness-cautarea-fericirii-2006/
https://www.catchy.ro/in-cautarea-fericirii-cu-chris-gardner/105390
http://www.ebucataria.ro/dieta-inainte-de-examen---5-reguli-de-nota-10-1568
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https://doc.ro/sanatatea-copilului/suplimente-care-ajuta-copiii-la-examene 
https://www.eurocor.ro/Ce-profesie-este-ideala-pentru-dvs._test-online-10.htm 

https://www.la-psiholog.ro/info/alege-ti-cariera-potrivita 
https://ancabanita.com/ai-18-ani-citeste-asta-inainte-sa-alegi-o-facultate-la-intamplare/ 

https://www.edupedu.ro/cele-mai-bune-universitati-din-romania-in-2019-clasamentul-universitatilor-anuntat-
de-cercetatorii-ad-astra-este-condus-de-universitatea-babes-bolyai-din-cluj-napoca/ 

https://www.youtube.com/watch?v=UWoIfog2DDw     UBB CLUJ 
https://www.facebook.com/FEAA.Iasi/videos/vb.385692891529125/1661523370612731/?type=2&theater 

FEEA IASI 
https://www.youtube.com/watch?v=ItmeqtRGtM4 UNIV TRANSILVANIA BRASOV 
https://unibuc.ro/film-de-prezentare-universitatea-din-bucuresti/    UNIV BUCURESTI 

https://www.youtube.com/watch?v=BjEixBt2ckA  ASE BUCURESTI 
https://cariera.ejobs.ro/meserii-bine-platite/ 

https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/vizualizareArticol/1387/Cele-mai-bine-platite-joburi-din-Romania 
https://cursdeguvernare.ro/meseriile-viitorului-un-ghid-al-pietei-muncii-intr-o-lume-care-nu-asteapta-

romania.html 
- https://www.thechinaguide.com/destination/great-wall-of-china 
- https://www.tripsavvy.com/virtual-field-trip-pyramids-1259200 

-   https://www.ziarpiatraneamt.ro/personalitatea-zilei-gheorghe-asachi-un-carturar-de-mare-valoare 
-   https://vdocuments.mx/gheorghe-asachippt.html 

-   https://www.youtube.com/watch?v=ARTTbnC-Et4 
-  https://www.divahair.ro/travel/top_10_cele_mai_mari_cladiri_din_lume 

-  http://beta.debarbati.ro/fashion/top-15-cele-mai-bizare-cladiri-din-lume-  romania-e-in-top-foto.html 
-  https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/10-cladiri-din-lume-care-au-scris-istorie 

-   https://www.national.ro/news/top-10-cele-mai-periculoase-cladiri-din-lume-231336.html/ 
-  https://www.futurelearn.com/courses/rome 

-  https://www.royal.uk/virtual-tours-buckingham-palace Machu Picchu - 
-  https://www.youvisit.com/tour/machupicchu Tel Aviv 

-https://www.facebook.com/watch/?v=1257560744635142 
-https://www.academia.edu/32904026/Ghid_de_orientare_%C8%99i_consiliere_profesional%C4%83 

-   http://www.carieramea.com/dex-ul-profesiilor/ 
https://film-online.ro/forrest-gump-1994/ 

https://zoo.sandiegozoo.org/live-cams 
https://www.edinburghzoo.org.uk/webcams/panda-cam/ 

https://zooatlanta.org/panda-cam/ 
https://hirakawazoo.jp/animal/movie 

http://www.cimec.ro/muzee/muzee-cu-tur-virtual 
http://www.muzeul-satului.ro. 

 
Activitati de succes desfășurată în săptămâna „Școala altfel”: 
În mediul online au fost organizate o varietate de activități, care au facilitat socializarea elevilor și în 
alt mediu decât cel al școlii, dar și aplicarea practică a cunoștințelor dobândite în școală  sau prin 
mijloacele de comunicare online. 
 

IV. Sugestii/recomandări pentru îmbunătățirea programului de activități din săptămâna 
“Școala altfel” în varianta on line: 

- Este absolut necesara modernizarea bazei materiale si procurarea de materiale care sa 
permita accesul tuturor elevilor la noile tehnologii. 

-  Este necesara si o implicare mai accentuata a parintilor in viata scolii prin desfasurarea de 
activitati comune parinte-elev-profesor, chiar daca acestea se desfasoara online. 

 
 

 

https://doc.ro/sanatatea-copilului/suplimente-care-ajuta-copiii-la-examene
https://www.eurocor.ro/Ce-profesie-este-ideala-pentru-dvs._test-online-10.htm
https://www.la-psiholog.ro/info/alege-ti-cariera-potrivita
https://ancabanita.com/ai-18-ani-citeste-asta-inainte-sa-alegi-o-facultate-la-intamplare/
https://www.edupedu.ro/cele-mai-bune-universitati-din-romania-in-2019-clasamentul-universitatilor-anuntat-de-cercetatorii-ad-astra-este-condus-de-universitatea-babes-bolyai-din-cluj-napoca/
https://www.edupedu.ro/cele-mai-bune-universitati-din-romania-in-2019-clasamentul-universitatilor-anuntat-de-cercetatorii-ad-astra-este-condus-de-universitatea-babes-bolyai-din-cluj-napoca/
https://www.youtube.com/watch?v=UWoIfog2DDw
https://www.facebook.com/FEAA.Iasi/videos/vb.385692891529125/1661523370612731/?type=2&theater
https://www.youtube.com/watch?v=ItmeqtRGtM4
https://unibuc.ro/film-de-prezentare-universitatea-din-bucuresti/
https://www.youtube.com/watch?v=BjEixBt2ckA
https://cariera.ejobs.ro/meserii-bine-platite/
https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/vizualizareArticol/1387/Cele-mai-bine-platite-joburi-din-Romania
https://cursdeguvernare.ro/meseriile-viitorului-un-ghid-al-pietei-muncii-intr-o-lume-care-nu-asteapta-romania.html
https://cursdeguvernare.ro/meseriile-viitorului-un-ghid-al-pietei-muncii-intr-o-lume-care-nu-asteapta-romania.html
https://www.thechinaguide.com/destination/great-wall-of-china
https://www.tripsavvy.com/virtual-field-trip-pyramids-1259200
https://www.ziarpiatraneamt.ro/personalitatea-zilei-gheorghe-asachi-un-carturar-de-mare-valoare
https://vdocuments.mx/gheorghe-asachippt.html
https://www.youtube.com/watch?v=ARTTbnC-Et4
https://www.divahair.ro/travel/top_10_cele_mai_mari_cladiri_din_lume
http://beta.debarbati.ro/fashion/top-15-cele-mai-bizare-cladiri-din-lume-%20%20romania-e-in-top-foto.html
https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/10-cladiri-din-lume-care-au-scris-istorie
https://www.national.ro/news/top-10-cele-mai-periculoase-cladiri-din-lume-231336.html/
https://www.futurelearn.com/courses/rome
https://www.royal.uk/virtual-tours-buckingham-palace%20Machu%20Picchu%20--%20%20https:/www.youvisit.com/tour/machupicchu%20Tel%20Aviv-https:/www.facebook.com/watch/?v=1257560744635142
https://www.royal.uk/virtual-tours-buckingham-palace%20Machu%20Picchu%20--%20%20https:/www.youvisit.com/tour/machupicchu%20Tel%20Aviv-https:/www.facebook.com/watch/?v=1257560744635142
https://www.royal.uk/virtual-tours-buckingham-palace%20Machu%20Picchu%20--%20%20https:/www.youvisit.com/tour/machupicchu%20Tel%20Aviv-https:/www.facebook.com/watch/?v=1257560744635142
https://www.academia.edu/32904026/Ghid_de_orientare_%C8%99i_consiliere_profesional%C4%83
http://www.carieramea.com/dex-ul-profesiilor/
https://film-online.ro/forrest-gump-1994/
https://zoo.sandiegozoo.org/live-cams
https://www.edinburghzoo.org.uk/webcams/panda-cam/
https://zooatlanta.org/panda-cam/
https://hirakawazoo.jp/animal/movie
http://www.cimec.ro/muzee/muzee-cu-tur-virtual
https://www.google.ro/maps/@44.470641,26.077707,3a,75y,257.88h,90t/data=!3m5!1e1!3m3!1sthxKKlOCuTOo6x-NhXlFlQ!2e0!3e5?hl=ro
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RAPOARTE PE COMISII EDUCATIVE 
AN ȘCOLAR 2020-2021 

 
 

1. COMISIA PENTRU SĂRBĂTORIREA EVENIMENTELOR ISTORICE ȘI DE 
CINSTIRE A EROILOR PATRIEI ȘI ACTIVITĂȚI RELIGIOASE  

Responsabil, prof. Volmer Adina Mihaela 
Conform planului de activități și a învățământului online, în anul școlar 2020-2021, s-au realizat 
următoarele activități: 
 
 D-na prof. Volmer Adina-Mihaela a încheiat acord cu Institutul Internațional al Holocaustului 

Yad Vashem – Departamentul expozițiilor itinerante privind Expoziția ȘOAH, prezentată 
elevilor clasei a XIB3-a, în octombrie 2020; 

 D-na prof. Volmer Adina- Mihaela a coordonat elevii clasei XIIB2 la activitatea intitulată 
„27 Martie – Unirea Basarabiei cu România”, desfășurată la Biblioteca Municipală Radu 
Rosetti, în parteneriat cu Primăria Municipiului Onești și Asociația Pro Basarabia, Filiala 
Onești; 

 D-na prof. Volmer Adina-Mihaela a coordonat elevii claselor XA1 și IXC2 la activitățile 
dedicate Zilei Eroilor, în data de 10.06.2021, în colaborare cu Parohia Sfinții Împărați 
Constantin și Elena și Atelierul de creație și educație creștină Omenia; 

 
2. ATELIERUL  DE  CREAŢIE ŞI EDUCAŢIE  CREŞTINĂ „OMENIA” 

Responsabil: Prof. Kelemen-Pal  Gabriela 
 

Puncte tari Puncte slabe 
Activitatea :Troiţa Sfinţilor Martiri şi Mărturisitori ai Neamului românesc  
îndemn la  cinstirea Sfintei Cruci şi purtarea  crucii din viaţa noastră   
Îngrijirea parcului Troiței și replantări în sectoarele degradate ,cls.IXC2, 
IXC1 
Realizare de semne de carte și distribirea lor către  părinți. 
 coord. Prof. Volmer A., prof. Prof. Kelemen-Pal G., reprezentanţi  clasele 
XI-XII, personal auxiliar 

 

Activitatea :Pe urmele Martirilor şi Mărturisitorilor  români din 
Transilvania   - organizare Te Deum la Capela Colegiului , cu prilejul 
Sărbătoririi Hramului de ctitorire  
Recital de poezie  creștină și patriotică ,cls. IXB2 
Distribuire de icoane și de carte creștină  către  participanți. 
Coord. Preoţii Parohiei , dir. adj. prof. dr. Oana –Paula Zaharia , 
prof.Sovejanu E., Harapu D., prof. Kelemen-Pal Gabriela, prof. Ioniță S., 
prof. Bogatu L. 

Număr mic de participanți ,în 
noile condiții impuse de  starea 

de pandemie 

Activitatea : Bucuria de a fi român –depunere de flori la Troița Sfinților 
Mărturisitori și  mesaje on-line 
Coord. Prof.Volmer A.- IXC2, Personal auxiliar , prof. Kelemen -Pal G. 
bibliotecar Matei R. 

Diminuarea  interesului elevilor 
pentru  istoria neamului și 
alterarea sentimentului 
patriotic, în condițiile rigide ale 
activității on-line 



 66 

Activitatea :   Învățătorii Sf.Trei Ierarhi și învățăturile lor – activități 
dedicate Hramului Capelei Colegiului și Sfințirii Atelierului de construcție  
m.i. Carmen Chelmuș  
Coord. Pr.Florin Ursu,pr. paroh  Zaharia Nicolae 
Dir. adj.prof.dr. Oana –Paula Zaharia, Prof.Kelemen – Pal Gabriela, prof. 
Ioniță S., prof. Sovejanu E. ,prof. Bogatu L. 
 

Număr  mic de diriginți  
 

 
3.  COMISIA  DE EDUCAŢIE  PENTRU SĂNĂTATE                                               

Responsabil, prof. Sorina Ioniţă 
. 
      Activitatea comisiei în  anul școlar 2020-2021 s-a concretizat prin următoarele: 
În luna septembrie a fost stabilit planul de activităţi al comisiei pentru anul şcolar în curs. 
În luna octombrie -Ziua mondială a alimentului a fost marcată prin următoarele activități: 
                  - dezbateri, prezentări de materiale informative și în Power Point cu tema ,,Siguranța 
alimentară ”. Elevii clasei XC1 au lucrat în echipe dezbătând diverse subiecte pe tema dată:,, E-urile 
si siguranța alimentară”, ,,Ape minerale naturale”, ,,Contaminarea posibilă a produselor alimentare”, 
,,Igiena produselor alimentare”, ,,Securitatea chimică a produselor alimentare”.(coordonatori 
prof.Rusu Georgeta, Munteanu Marinela ). 
                 -elevii clasei  IX D  (coordonați de prof.Iordan Antonela) au desfășurat activitatea ,,Învață 
să te hrănești sănătos” evidențiind importanța alegerii unor alimentații corecte și sănătoase cât și a 
exercițiilor fizice pentru organism.Activitatea s-a concretizat printr-un concurs,realizarea de afișe cu 
mesaje sugestive și completarea unor chestionare. 
                 - la clasele IX C2,XIC2 elevii coordonați de prof.Kelemen - Pal Gabriela au  realizat 
activitatea,,Mierea-aliment și medicament”. Elevii clasei IX C2 s-au documentat cu privire la  
plantele melifere și   proprietățile terapeutice ale  mierii de albine ,iar  elevii clasei a XI-a C2 au  
propus un  flyer cu proprietățile   benefice ale mierii de mană, un remediu natural important  în 
dezvoltarea  organismului, întărirea sistemului nervos și  dezvoltarea capacității intelectuale. 
                -la clasa XI C1 s-a discutat despre regulile unei alimentații sănătoase și planificarea unei 
diete sănătoase, s-a răsfoit ghidul realizat de către Societatea de Nutriție din România, cei din on-line 
au realizat aranjamente cu fructe de sezon,elevii fiind coordonați de prof.Băncilă Ana-Maria 
Ziua mondială a alimentației a fost marcată și  prin următoarele activități la clasele: 
- IXE- ,,Alimente-minune și ,,minunile” din alimente” (coordonator prof.Ioniță Sorina) 
- XC2 - ,,Fructe românești sau de import?” (coordonator prof.Bucă Mihaela ) 
- IX C2 -,,Rețete culinare în limba franceză” (coordonator prof.Zahra Margareta). 
     Activitățile au avut ca obiectiv principal conștientizarea importanței unei alimentații sănătoase 
pentru organism prezentând argumente cu privire la calitatea alimentelor comercializate prin rețelele 
de magazine și avantajul consumului celor obținute în gospodărie . 
 -În luna noiembrie-Ziua națională fără tutun a fost marcată de elevii clasei  XII A1 printr-o 
activitate coordonată de   prof. Bibire Dana .La activitate au fost discutate motivele care îi determină 
pe adolescenți să fumeze cât și  efectele nocive ale fumatului asupra organismului uman. Elevii au  
urmărit prezentări power-point și au răspuns unui chestionar on-line. 
La clasa a IX B2 a fost realizată activitatea,,Prevenirea consumului de substanțe nocive 
organismului”,coordonator prof.Ioniță Sorina.Au fost organizate discuții cu privire la efectele nocive 
ale consumului de alcool,tutun și droguri pe baza unor prezentări power-point apoi elevii au realizat 
flyere și afișe cu mesaje sugestive anti-fumat ,anti-droguri. 
 - În luna decembrie a fost organizată ” la clasa XI-a C1 activitatea ,, Drepturile copilului”, 
coordonator prof.Băncilă Ana-Maria, în parteneriat cu UNICEF România. Au fost prezentate elevilor 
materialele suport primite din partea UNICEF. Elevii au dezbătut ideea prin care copiii sunt și ei 
titulari de drepturi și nu doar obiecte ale protecției persoanelor adulte, au realizat desene, eseuri, au 
interpretat jocuri de rol. 
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La clasa XI B2 prof.Sandu Ionela a derulat activitatea cu tema „Cum ne debarasăm responsabil de 
măștile folosite”Elevii au primit informații de pe  site-ul qie.ro, site dedicat activităților care susțin 
drepturile copilului despre utilizarea corectă a măștii de protecție, utilitatea acesteia în timpul 
pandemiei, cum și unde aruncăm măștile după utilizare și cum să rămânem prietenoși cu planeta în 
pandemie. 
-În luna martie-  Ziua Mondială a apei a fost marcată prin activitatea,, Efectele terapeutice ale  
nisipului și ale sării de  mare ”    (clasa a XB3),.activitatea fiind coordonată de prof.Kelemen Pal 
Gabriela  .Elevii au realizat și prezentat poezii    legate de resursele mărilor cât și fotografii realizate 
în timpul vacanțelor.     
Altă activitate a fost realizată de elevi ai claselor IXC1,XC2,XIC1 coordonați de prof.Bucă Mihaela 
,activitate concretizată prin realizarea experimentelor chimice prin care au fost puse în evidență 
anomaliile apei și a fost vizualizat documentarul,,Memoria apei”. 
   Ziua mondială a sănătății a fost marcată prin activitățile: 
    -,,Tradiții la români” la clasa XA2 coordonată de prof.Iordan Antonela unde a fost evidențiată 
importanța  colaborării între şcoală, familie, comunitate, în scopul orientării şi aprecierii valorilor 
tradiţionale. 
  -,,Antibioticul din grădină”  la clasa IXC1 coordonată de prof.Ioniță Sorina,în cadrul căreia au fost 
prezentate avantajele utilizării plantelor cu rol în întărirea sistemului imunitar ,care spre deosebire de 
medicamentele de sinteză chimică din farmacii ,nu au efecte secundare.. 
-,,Fructele –miracolul naturii” la clasa X E-prof. coordonată de prof.Voicu Mihaela și prof. Antohi 
Elvira unde au fost prezentate beneficiile nutriționale ale consumului de fructe si legume  
-,,Sarea în alimentație” la clasa XIC2 (coordonator prof.Pantelimon Delia) activitate la care au avut 
loc dezbateri despre întrebuințările ,importanța consumului de sare și nocivitatea excesului. 
   Ziua mondială fără tutun  a fost marcată prin activitățile ,,Fumatul pasiv”  la clasa IXE (coordonată 
de prof.Voicu Mihaela, prof.Boicu Irina) și ,,Efectele  fumatului” la clasa  XI C1(coordonată de 
prof.Băncilă Mirela),activități la care au fost prezentate efectele nocive ale fumatului cât și 
beneficiile renunțării la acest viciu. 
 
 
 

4.COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI CULTURAL-ARTISTICE 
Responsabil, prof. Zahra Margareta 

 
Conform planului de activităţi  al comisiei, în anul şcolar 2020-2021, s-au desfăşurat 

următoarele activităţi:  
- septembrie 2020, Ziua limbilor străine, activitati organizate de profesorii Catedrei de Limbi 

straine impreuna cu elevii colegiului nostru, care au întocmit PPT-uri și au dezbătut tema punând 
accentul pe importanța studierii limbilor străine, s-au citit poezii, s-au prezentat materiale audio-
video legate de aceasta zi. 

- octombrie 2020, activitati pe tema sarbatorii de  Halloween, impreuna cu elevii si profesorii 
din Catedra de Limbi straine ;  

- octombrie 2020, Les fêtes en France-activitate propusă de profesorii Catederei de Limbi 
straine; au fost prezentate ppt-uri privind originile sărbătorii și a modului în care este celebrata în 
Franța, s-a vorbit depre simboluri, traditii si obiceiuri ; 

- octombrie, 2019, « Ziua Mondiala a Alimentatiei » activitate coordonata de d-na profesoara 
Zahra Margareta la cl. a XII-a B1 si a IX-a C2, in cadrul careia s-a vorbit despre importanta zilei de 
16 Octombrie, s-au facut prezentari PPT, s-au scris retete in limba franceza. 
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5. COMISIA PENTRU ACTIVITAŢI DE VOLUNTARIAT 
 

Resposabil prof. Rusu Georgeta 
 

Pe parcursul anului şcolar 2020-2021, Comisia pentru voluntariat din Colegiul Tehnic  
Gheorghe Asachi,  şi-a propus să desfăşoare, cu participarea şi implicarea activă a cadrelor didactice 
ale şcolii, o serie cât mai variată de activităţi şi proiecte caritabile, în care să implice afectiv, 
motivaţional şi conştient  elevii şcolii şi pe cât posibil, cât mai mulţi  parteneri implicaţi în educaţie 
şi formare. 

 Începând cu anul 2014 voluntariatul este recunoscut ca experiență profesională. Prin 
voluntariat elevii  pot  dezvolta experiență relevantă pentru multe sectoare de pe piața muncii, , ceea 
ce le oferă  oferă avantaje atât la înscrierea într-o facultate din afara țării, dar și în obținerea unui loc 
de muncă. 

Cu cât este învăţat un elev să practice voluntariatul și cu cât începe mai repede să facă astfel de 
activități de voluntariat, cu atât își va creiona un traseu mai clar în viață, va cunoaște lumea reală și 
va ști să distingă binele de rău, formându-şi astfel un caracter aparte care-l formează ca om.   
 

I. Echipa de voluntari formată din cadre diadactice şi elevi  au iniţiat o serie de activităţi 
extracurriculare cu  caracter social, civic şi  umanitar: 

 Prin parteneriatul încheiat cu Asociaţia  “ Sfânta familie din Nazaret ” ne-am propus  ca 
activităţile desfăşurate  împreună cu elevii colegiului să aducă  bucurie în sufletul copiilor  ce 
provin din familii nevoiaşe şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrului.  

 În luna octombrie 2020 s-a desfăşurat acţiunea  de popularizare a proiectelor   din cadrul 
Asociaţiei Sfânta familie din Nazaret. Proiectele din cadrul asociaţiei  vizează intervenţia 
personalizată a voluntarilor adolescenţi pentru copiii din clasele primare şi gimnaziale  care 
se afla în risc de excluziune.  Din echipa de voluntari ai asociaţiei fac parte şi elevi asachieni 
din clasele  a X-a. şi a XI-a Ei beneficiază de şedinţe de formare şi participa săptămânal la 
activităţile de voluntariat desfăşurate în cadrul asociaţiei. 

 De Ziua  Internaţională a Voluntariatului, a fost popularizat elevilor din clasele a X-a , 
programul de voluntariat “ Empowering Youth Academy”, care este  pentru tineri, elevi de 
liceu, susținut de Comisia Europeană și Uniunea Europeană, prin programul Erasmus Plus și 
Active Citizenchip Fund. 

 In luna martie elevii clasei  a XI-a A3 au dezbătut online tema “ Ce înseamnă să fii voluntar” 

 “Împreună de 1Iunie” este un proiect caritabil pe care şcoala noastră l-a desfăşurat în acest an 
şcolar  de Ziua Internaţională a Copilului . Prin acest proiect le-am oferit celor 10 copiidin 
Asociaţia „Sfânta Familie din Nazaret” o zi de neuitat cu jucarii, dulciuri si multe zambete. 

 

II. Au fost iniţiate deasemeni şi acţiuni de   voluntariat pentru mediu care au avut ca scop 
formarea atitudinilor ecologice şi a resposabilitatilor civice: 

 În luna mai  elevi din clasa a XI-a C1, au participat la o acţiune  de plantare pe domeniul 
public, în colaborare cu Departamentul de Mediu din cadrul Primăriei Onești. Această 
activitate  a urmărit participarea voluntară a elevilor  la o acţiune benefică pentru mediu. 

 În luna iulie elevii claselor a XC1,XC2,XIC1,XIC2 au participat ca voluntari pentru 
popularizarea campaniei de Colectare deşeuri DEEE. Activitatea a fost în colaborare cu 
Primăria Oneşti , Departamentul de Mediu. 

 
Voluntariatul  ocupă în școala noastră  un loc destul de important iar ideea de voluntariat este 

privită, pe de o parte, ca activitate extraşcolară, o activitate care contribuie la ocuparea timpului liber 
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dar și a formării elevului/ adolescentului ca persoană, și pe de altă parte, voluntariatul este privit că 
acumulare de experiență de muncă, factor de responsabilitate și maturitate.  
 
 

6. STRATEGIA  NAȚIONALĂ  DE ACȚIUNE COMUNITARĂ (SNAC) 
Responsabil  prof. Rusu Georgeta 

Raportul sintetic cu privire la activităţile desfăşurate în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune 
Comunitară la nivelul Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” Oneşti, în anul şcolar 2020-2021 este 
întocmit în conformitate cu prevederile OMECTS nr.3477/8.03.2012, Anexa 1, art 6. 

Prezentul raport prezintă întreaga activitate de tip voluntariat ce s-a desfășurat în rândul 
elevilor asachieni  în anul scolar 2020-2021, cu suportul comunității şi al cadrelor didactice din 
Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi, Oneşti. 

Voluntariidin scoala noastră, au urmărit să promoveze acţiunile umanitare din cadrul 
Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară (SNAC), având ca scop sensibilizarea elevilor şi 
profesorilor din comunitatea locală cu privire la  educarea vis a vis de demersul de consolidare a 
abilităţilor elevilor noștri,  de a lucra cu frumosul,  împreună cu ceilalţi voluntari ca într-o societate 
unită şi solidară în care contează valenţele umanitare, implicarea, angajamentul, dar şi creşterea 
gradului de responsabilitate al acestora. 

Cadrele didactice implicate, au ajutat la identificarea echipelor cu elevii voluntari, că faza de 
informare și promovare a diverselor acţiuni  în rândul elevilor. 
 
Obiective generale : 
 
•  Încurajarea implicării elevilor , ca voluntari , în activităţi desfășurate cu persoane aflate în  
dificultate, în scopul susuținerii procesului de incluziune socială a acestora și de dezvoltare 
personală; 
 
•  Realizarea incluziunii și implicării persoanelor  aflate în dificultate, prin angajarea tuturor 
celor interesați înt-un program educțional  ce  promovează  intens incuziunea socială; 
•  Includerea persoanelor izolate din punct de vedere soocial în viața comunității locale; 
•  Dezvoltarea educațională a voluntarilor. 
Obiective specifice  
•  Inițierea unor programe de Acțiune Comunitară între voluntarii din școală pe de o parte și  
persoane aflate în dificultate, pe de altă parte; 
•  Organizarea de activități incitante și interesante pentru  voluntarii din școală și  pentru 
persoanele  aflate în dificultate; 
•  Stimularea dezvoltării abilităților persoanelor cu nevoi speciale prin activităţi creative , de 
imaginație, muzică, petrecere a timpului liber; 
•  Încurajarea elevilor pentru  a practica voluntariatul și a participa la proiecte de acțiune 
comunitară;•  Pregătirea  voluntarilor prin vizite/ activități organizate în școli speciale , centre de 
plasament  sau alte instituții care oferă servicii sociale persoanelor cu nevoi ( persoane cu dizabilități, 
batrânietc.) 

Au fost ajutați  copii din familii nevoiașe din Onești, copii cu nevoi speciale, imobilizați sau 
orfani din Centrul Social ” Alexandra” , Asociaţia „ Sf. Familie din Nazaret ”, din Oneşti. 
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Domeniu
l  

 
Obiective specifice 

 
Parte
neri 

 
Actiuni/ac
tivităţi 
concrete  

 
Timp 
/durata 

 
Strategii de 
realizare  

 
Rezultate 
obţinute  

Social-
relaţional  

-Încurajarea implicării 
elevilor , ca voluntari , în 
activitați desfășurate cu :  
cu nevoi speciale şi cu 
bătrâni  ,  persoane 
nevoiaşe sau bolnave din 
Oneşti  în scopul 
susținerii procesului de 
incluziune socială a 
acestora și de dezvoltare 
personală; 
-Realizarea incluziunii și 
implicării copiilor orfani , 
proveniţi din familii 
nevoiaşe în activităţi 
diverse; 
-Formarea de voluntari cu 
personal specializat 
-Încurajarea elevilor pentru  
a practica voluntariatul și a 
participa la proiecte de 
acțiune comunitară; 
-Formarea voluntarilor 
pentru  oferirea de sprijin 
școlar elevilor nevoiași din 
clasele primare; 

Centra
l de 
Tinere
t şi 
Volunt
ariat “ 
Sfinţii 
Trei 
Ierarhi 
”-din 
şcoala 
 
 
 
 
 
 
 
Asocia
tia Sf. 
Famili
e din 
Nazare
t”, 
Oneşti 
 
 
 
 
 
 
 

1.Activităţi  
de 
colectare,  
achiziţiona
re și 
realizare a 
donațiilor: 
 
 
 
 
2.Meditații 
elevilor 
proveniţi 
din failii 
defavorizat
e  din 
clasele 
primare şi 
gimnaziale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Februarie- 
Iunie  
2021 

 
 
 
 
-Realizarea 
echipelor de 
voluntari 
pentru 
activităţi 
-Intâlniri 
Dezbateri 
-Stabilirea 
unor scheme 
orare de 
ajutor pentru 
realizarea 
temelor  
 

 
Participarea 
activă a 
profesorilor 
alături de elevi 
la activităţi; 
 
Au fost ajutaţi 
10 copii  din 
familii 
defavorizate in   
Asociaţia  „Sf. 
Familie din 
Nazaret”, 
Oneşti 
” 
-Implicarea 
elevilor 
asachieni în 
comunitatea 
locală 
 
 -Relaționare 
interpersonală 
în climat 
motivant 
 

Social-
caritabil 

 
-Încurajarea implicării 
elevilor , ca voluntari , în 
activitați caritabile pentru 
:  copii orfani, cu 
dizabilităţi, proveniţi din 
familii nevoiaşe, elevi 
nevoiaşi din şcoală sau 
aflaţi într-o situaţie de 
dificultate familială cât şi 
cu persoane nevoiaşe sau 
bolnave din Oneşti  în 
scopul susținerii 
procesului de incluziune 
socială a acestora și de 
dezvoltare personală; 
-Atragerea de fonduri 
pentru susținerea de acțiuni 

 
 
Asocia
tia Sf. 
Famili
e din 
Nazare
t”, 
Oneşti 
 
 
 
Centru
l de 
Servici
iSocial
e ” 
Alexa
ndra”-

1.Proiectul 
caritabil  
“ Împreuna 
de 1 Iunie” 
 
 
 
2.Colecte 
de fonduri 
banesti şi  
acizitionar
e produse 
sanitare si 
de igiena 
personala  
-Donarea 
bunurilor 
colectate 
/cumpărate  

 
 
 
 
Iunie 
2021  
 
 
 
 
 
Iulie 2021 

Stimularea 
elevilor din 
şcoală pentru 
a face 
donaţii prin 
anunţuri în 
clase, afişe 
etc. 
 
 
Colectarea si 
donarea 
bunurilor 
pentru  copii 
proveniti din 
familii 
defavorizate. 
 
 

-Implicarea 
unui număr 
relativ mare de 
elevi, dar și 
cadre didactice 
-Au fost ajutaţi 
28 copii cu 
nevoi speciale 
cu vârsta 
cuprinsă între 
2-18 ani din  
Centrul Social 
“ Alexandra”, 
-Au primit 
fructe, jucarii, 
rechizite  şi 
produse 
neperisabile 
copiii din 
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comunitare  
-Încurajarea elevilor pentru  
a practica voluntariatul și a 
participa la proiecte de 
acțiune comunitară iniţiate 
de asociaţii caritabile 
partenere 
-Pregătirea  voluntarilor  
pentru activităţi caritabile 
prin vizite,  activități 
organizate în, centre de 
servicii sociale cu 
persoanelor cu nevoi ( 
orfani, persoane cu 
dizabilități,  etc.) 

Oneşti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Asociatia “ 
Sfanta Familie 
din Nazaret” 
 
Responsabiliza 
rea pentru  a 
dărui şi pentru 
a primi 
 
 

Social-
caritabil 

 
-Încurajarea implicării 
elevilor , ca voluntari , în 
activitați caritabile pentru 
:  copii orfani, cu 
dizabilităţi, proveniţi din 
familii nevoiaşe, elevi 
nevoiaşi din şcoală sau 
aflaţi într-o situaţie de 
dificultate familială cât şi 
cu persoane nevoiaşe sau 
bolnave din Oneşti  în 
scopul susținerii 
procesului de incluziune 
socială a acestora și de 
dezvoltare personală; 
-Atragerea de fonduri 
pentru susținerea de acțiuni 
comunitare  
-Încurajarea elevilor pentru  
a practica voluntariatul și a 
participa la proiecte de 
acțiune comunitară iniţiate 
de asociaţii caritabile 
partenere 
-Pregătirea  voluntarilor  
pentru activităţi caritabile 
prin vizite,  activități 
organizate în, centre de 
servicii sociale cu 
persoanelor cu nevoi ( 
orfani, persoane cu 
dizabilități,  etc.) 

 
 
Asocia
tia Sf. 
Famili
e din 
Nazare
t”, 
Oneşti 
 
 
 
Centru
l de 
Servici
iSocial
e ” 
Alexa
ndra”-
Oneşti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Proiectul 
caritabil  
“ Împreuna 
de 1 Iunie” 
 
 
 
2.Colecte 
de fonduri 
banesti şi  
acizitionar
e produse 
sanitare si 
de igiena 
personala  
-Donarea 
bunurilor 
colectate 
/cumpărate  
 
 
 
 

 
 
 
 
Iunie 
2021  
 
 
 
 
 
Iulie 2021 

Stimularea 
elevilor din 
şcoală pentru 
a face 
donaţii prin 
anunţuri în 
clase, afişe 
etc. 
 
 
Colectarea si 
donarea 
bunurilor 
pentru  copii 
proveniti din 
familii 
defavorizate. 
 
 

-Implicarea 
unui număr 
relativ mare de 
elevi, dar și 
cadre didactice 
-Au fost ajutaţi 
28 copii cu 
nevoi speciale 
cu vârsta 
cuprinsă între 
2-18 ani din  
Centrul Social 
“ Alexandra”, 
-Au primit 
fructe, jucarii, 
rechizite  şi 
produse 
neperisabile 
copiii din 
Asociatia “ 
Sfanta Familie 
din Nazaret” 
 
Responsabiliza 
rea pentru  a 
dărui şi pentru 
a primi 
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7. COMISIA DE ACTIVITĂŢI DE CREAŢIE ŞTIINŢIFICĂ ŞI TEHNICĂ   

Responsabil: prof. Neneciu Rodica 

Conform planului de activități al comisiei, în  anului școlar 2020 - 2021, s-au desfășurat următoarele 
activități: 
- Dna prof. Neneciu Rodica a coordonat, în luna octombrie 2020, elevul Apostu Andrei la realizarea 
unei prezentări PPT cu tema ”Primul ajutor în caz de arsuri”, material prezentat elevilor clasei a X 
a A3, activitate care face parte din calendarul activităților comisiei; 
-  În luna noiembrie, dna prof. Sarca Jugaru Lavinia a prezentat în cadrul comisiei, materialul cu 
tema ”Metode de demolare și măsuri de protecție specific”; 
- Dna prof. Iordan Antonela a realizat activitate  cu tema  “Integrarea SSM în educație”, înpreună 
cu elevii clasei a IX a D, în luna noiembrie 2020, activitate care face parte din calendarul activităților 
comisiei;  
-  Dl. prof. Dragulelei Mugurel a realizat PPT -ul  cu tema  „Managementul învățării”,  în luna 
ianuarie,în cadrul comisiei. 
-  În luna martie 2021, dna prof. Moisă Loreta a prezentat în cadrul comisiei, materialul cu tema 
”Motivaţia între inovaţie şi creativitate”. 
 
 
 

8. CLUBUL AROTEMA 
 Coordonator AROTEMA Filiala Onești,prof. Sarca-Jugaru Lavinia 

 
Activitățile organizate au drept scop formarea și dezvoltarea profesională a elevilor și 

cadrelor didactice, educația ecologică și gestionarea eficientă a resurselor, conștientizarea abordării 
interdisciplinare a diverselor probleme,consilierea și orientarea școlară și profesională a elevilor și 
formarea inițiativei de participare la activități extrașcolare care au în vedere dezvoltarea personalității 
elevilor. 

Filiala AROTEMA Onești are ca membri un număr de 20 cadre didactice și 10 elevi de la 
clasele X-XI de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”-Oneşti. 

În urma întrunirii Consiliului de conducere Filiala AROTEMA Onești a fost întocmit planul 
de activități pentru anul școlar 2020-2021 , conform Anexei . 

Deschiderea activităților Clubului AROTEMA pentru elevi și studenți a avut loc în octombrie 
2020 și a constat în prezentarea raportului activității desfășurate în anul școlar 2019-2020 și 
discutarea planului de activități pentru anul în curs. 

În luna decembrie 2020 a avut loc activitatea cu tema ˶Inventica românească ̋  care a avut ca 
scop creșterea interesului pentru știință și tehnologie în rândul elevilor. Activitatea s-a desfășurat 
online, sub coordonarea doamnelor prof.Neneciu Rodica,prof.Moisă Loreta,prof.Iordan 
Antonela,prof.Savin Beatrice.  

La inceputul lunii martie 2020 s-a desfășurat activitatea cu tema „Utilizarea noilor tehnologii în  
formarea competențelor elevilor”,fiind subliniate câteva din avantajele utilizării noilor tehnologii 
 și contribuiția acestora la îmbunătățirea rezultatelor elevilor. 

La activitate au participat cadre didactice membre AROTEMA. 
Datorită condițiilor impuse de existența virusului SARS COV-2, activitătile școlare nu s-au mai putut 
desfășura conform calendarului stabilit la începutul anului școlar.Simpozionul tehnico-științific 
˶CREATIVITATE ȘI TEHNOLOGIE ̋nu a avut loc din acest motiv. 

În luna mai s-a desfășurat  “Sesiunea de referate și comunicări tehnico- științifice pentru 
elevi”la care au participat elevii claselor a XI-a,învățământ profesional și a XII-a,învățământ 
liceal,coordonați de prof.Moisă Loreta,prof.Neneciu Rodica,prof.Sarca-Jugaru Lavinia. 
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9. COMISA  PENTRU MASS-MEDIA 

Responsabil prof. Zahra Margareta 
 

Mass-media are un rol informativ şi important în viaţa adolescenţilor, deoarece aceştia sunt dornici 
de cunoaştere şi învăţare, iar prin intermediul mass - mediei care este prezentă în societate prin 
internet, televiziune, radio, ziare, ei îşi pot satisface dorinţa de cunoaştere. 
    Pentru unii adolescenţi, influenţa mass - mediei este foarte importantă, pentru că tinerii îşi pot 
forma stilul de viaţă după anumite exemple pozitive din mass - media. Ei încearcă să îşi formeze un 
profil de om matur după exemplul celor din mass - media. 
 In contextul pandemiei generate de COVID-19 si a invatarii online, interventiile radio de la 
scoala nu au mai fost posibile. In schimb s-a mentinut activa pagina de facebook a scolii. Prin 
intermediul acesteia, informatiile si  materialele in interesul elevilor, au ajuns la acestia.  

Activităţile  comisiei mass-media desfăşurate  lunar sunt: 
1. Septembrie: 

 Reactualizarea paginii  de facebook a colegiului nostru a început odată cu prima zi de 
şcoalăș 

2. Octombrie: 

 Înluna octombrie 2020, de Ziua Mondială a Educaţiei, elevii au fost informaţi despre cât de 
importantă este  educaţia în viaţa fiecărui om si s-a punctat şi evidenţiat  faptul că fără 
educaţie omul nu ar avea nicio valoare. 

3. Ianuarie: 

 Pe pagina de facebook a scolii s-a postat un material despre Platforma nationala de informare 
cu privire la vaccinarea impotriva Covid-19. 

 In cadrul proiectului “Reusim impreuna!” (microgrant finantat de UNICEF Romania), elevul 
Stefan Ionita (din cl a X-a A1) a realizat un material videodespre pericolele abandonului 
scolar si importanta continuarii studiilor – postare facebook. 

 Postare despre sarbatorirea Zilei Culturii Nationale si aniversarea a 171 de ani de la nasterea 
lui Mihai Eminescu prin  lansarea unei noi platform online: eArhiva. 

 

10. RAPORT  PRIVIND REZULTATELE  ÎN  PROGRAMUL  ECO-ŞCOALA 
Coord.prof.Ana-Mirela Băncilă 

 
         După realizarea reînscrierii școlii în Programul Mondial Eco-Schools de către profesorul 
coordonator, parte din elevii colegiului nostru au reușit să realizeze activități de educație ecologică și 
activități legate de zile speciale din calendarul de mediu. Astfel, sub coordonarea profesorilor 
membri ai Comitetului Eco-Școala, au fost realizate activități legate de temele acestui program la 
nivel de școală, după cum urmează: 
- 16 septembrie , Ziua Internațională a Protecției Stratului de Ozon –prof.Ana-Mirela Băncilă, XIC1 
- 16 octombrie, Ziua Mondială a Alimentației - prof.Ana-Mirela Băncilă, XIC1, prof.Anina Ramona 
Cioclu, XIC2 
- 10 decembrie,  Ziua Mondială a Drepturilor Omului -  prof.Ana-Mirela Băncilă, XIC1, în 
colaborare cu UNICEF România 
- Ziua Mondială a Zonelor umede – prof.Kelemen-Pal Gabriela, IXB2,  în colaborare cu APM Bacău 
- Colţul viu al casei – prof.Ana-Mirela Băncilă, clasele de Protecția mediului 
- Brazi eco pentru un Crăciun "verde" - prof.Ana-Mirela Băncilă, XIC1, prof.Mihaela Bucă, XC2 
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-Ziua Mondială a Apei: prof.Ana-Mirela Băncilă, prof.Motea Mirela, prof.Antohi Elvira, prof.Fechet 
Daniela, prof.Moisă Loreta, prof.Mihaela Bucă, prof. Ionita Sorina, prof.Rusu Georgeta, 
prof.Neneciu Rodica, prof.Sarca Lavinia, prof.Voicu Mihaela, prof.Kelemen-Pal Gabriela, 
prof.Sovejanu Ecaterina, prof.Mașala Gabriela. 
         Pe perioada Săptămâna altfel, au fost desfășurate următoarele activități: 
- Stil de viaţă sănătos – prof. Roşca Zornia, IXA1, prof.Pricopie Lăcrămioara-Maria, IXB1, 
prof.Mașala Gabriela, IXB1,XIIB1,  prof. Sandu Ionela, XB1, prof.Predoiu Mihaela, XIIB2, 
prof.Cioclu Anina, XIIC1, prof.Olteanu Roxana, XIE 
- Alimente pentru o memorie excelentă – prof. Neneciu Rodica, IXA2, IXD 
- Reducerea risipei alimentare - prof. Mitrofan Cristina, XB1 
- Prevenirea consumului de substanţe dăunătoare organismului – prof. Ionita Sorina, IXB2 
- Creativitate în bucătărie – prof.Mihaela Bucă, IXC1, prof.Motea Mirela, IXC2, XC2, XIC1, XIIC2 
- Curiozități ale naturii – prof.Pantelimon Delia 
- Farmacia naturistă – prof.Bogatu Liliana 
- Tur virtual al Muzeului de Istorie Naturală ,,Grigore Antipa” – prof.Ioniță Sorina, IXA1, IXB1 
- Concursurile de  fotografie ,, Iarna în imagini”, Olteanu Roxana, IXA1 și ”Onesti, Onesti-zambet 
cald pe harta tarii”- prof.Volmer Adina, XA1 
- ”Am fost acolo…” –concurs de fotografii din zone turistice vizitate - prof.Mașala Gabriela, XB1 
- Biologia e ca poezia-concurs de rime biologice – prof.Motea Mirela, IXC2 
- Călător în țara mea – prof.Poancă Mihaela, IXA3,XA3, XIIB2 
          Dra.prof.Kelemen-Pal Gabriela a participat în proiectl LEAF (Learning about forest). 
          Deasemenea, prof.Ana-Mirela Băncilă a participat la webinariile organizate de către FEE: 
Plastic Amazon, not just our oceans, Water sanitation and Hygiene, Forest Stories.  

 
 

12. COMISIA DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL CU PĂRINŢII 
Responsabil: Prof. Zaharia Oana-Paula 

 
Pe parcursul anului  şcolar 2020-2021, au fost realizate următoarele activităţi:  
Analiza activității comisiei în anul școlar 2019-2020 și organizarea activității în anul școlar 2020-

2021– cu colaborarea profesorilor diriginți, în septembrie 2020; 
Evaluarea satisfacției beneficiarilor indirecți privind activitatea educativă desfășurată în anul școlar 

anterior – responsabili prof. Zaharia Oana –Paula și prof. Volmer Adina, – cu colaborarea profesorilor 
diriginți, în perioada 1-26 oct.  2020; 

Identificarea elevilor care au părinții plecați în străinătate si a nevoilor acestora– responsabili prof. 
Zaharia Oana –Paula și prof. Volmer Adina, – cu colaborarea profesorilor diriginți și a consilierilor școlari, în 
perioada 1-26 oct.  2020; 

Consilierea si monitorizarea activității școlare a elevilor pe tot parcursul anului școlar. 
Implicarea unora dintre părințiîn activitățile Clubului HoltIS și în proiectul UNICEF Reușim 

împreună.  
  În anul școlar 2020-2021, Consiliul Reprezentativ al Părinților de la nivelul Colegiului 

Tehnic „Gheorghe Asachi”, Onești s-a întrunit online, pe platforma  școlii, în data de 19. 10. 2020 și 
a avut pe ordinea de zi, următoarele puncte: 

 
1. Prezentarea raportului general cu starea învățământului în anul școlar 2019-2020; 
2. Prezentarea Planului de îmbunătățire a calității educației oferite de Colegiul Tehnic 

„Gheorghe Asachi”; 
3. Prezentarea planurilor manageriale ale directorului, ale directorului adjunct și al planului 

operațional pentru anul școlar 2020-2021; 
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4. Prezentarea raportului Consiliului Reprezentativ al Părinților și al Asociației Părinților 
Responsabili pentru Viitor; 

5. Prezentarea Regulamentului de funcționare al Consiliului Reprezentativ al Părinților; 
6. Stabilirea componenței și a structurii de conducere a Consiliului Reprezentativ al Părinților; 
7. Stabilirea reprezentantului părinților în Consiliul de Administrație, în CEAC, în Comisia de 

elaborare PAS, Comisia de elaborare regulamente de organizare și funcționare a școlii 
8. Prezentarea Planului de activități a Comisiei pentru parteneriat cu părinții; 
9. Solicitarea de propuneri de activități, stabilirea calendarului de desfășurare a activităților 

propuse; 
10. Prezentarea Planului de activități a Comisiei pentru parteneriat cu părinții; 
11. Identificarea nevoilor de consiliere a părinților; 
12. Evaluarea satisfacției beneficiarilor indirecți (părinți) din punct de vedere al calității 

educației; 

 
14.RAPORT  CONSILIUL ȘCOLAR AL ELEVILOR 

Responsabil, prof. Savin Beatrice 
An școlar 2020-2021 

 
  Președinte CȘE,Radu Ion-Alexandru 

Septembrie 
2020 

Organizarea alegerilor 
privind reprezentantul 
elevilor în Consiliul de 
Administrație al 
colegiului 

CȘE Clubul 
elevilor 
Liderii 
claselor 

Elevii 
colegiului 

Prof. 
Onofrei 
Luminița-
Cristina 
 

 

octombrie.2020 Prezentarea 
calendarului cu privire 
la organizarea 
alegerilor privind  noul 
CSE și a comisiei 
privind desfășurarea 
sesiunii electorale și a 
alegerilor 
-Desfășurarea 
alegerilor BXCȘE 
Organizarea alegerilor 
privind ocuparea 
posturilor vacante ale 
departamentelor din 
cadrul CȘE 

CȘE Clubul 
elevilor 
Liderii 
claselor 

Elevii 
colegiului 

Prof. 
Onofrei 
Luminița-
Cristina 
 

 

 
Analiza SWOT a activităţii educative 
Puncte tari 

 Elaborarea documentelor de proiectare în concordanţă cu reglementările în vigoare; 
 Circulaţia optimă a informaţiei între coordonator şi cadrele didactice; 
 Dorinţa de formare continuă a profesorilor prin cursuri de perfecţionare legate de 

activităţile extracurriculare. 
 Dorinţa unor elevi  de a participa activ la activităţi  
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 Folosirea de strategii moderne, centrate pe elev pentru atragerea unui număr cât mai mare 
de adolescenţi şi tineri în activităţile educative extracurriculare. 

 Realizarea unor proiecte care au participat la finale naţionale pe diverse tematici şi apariţia 
lor pe site-urile unor asociaţii şi fundaţii  naţionale  

 Parciparea la proiecte internaționale  
 Existența radioului elevilor ” Radio Asachi ” 
 Implicarea tuturor elevilor școlii  
 Participarea unui număr mare de elevi  

Puncte slabe 
 Lipsa de punctualitate a unor profesori diriginţi  
  Existenţa unor cadre didactice care s-au implicat mai puţin în activităţile exracurriculare 

 Numărul mic de programe şi proiecte europene şi internaţionale în care sunt implicaţi 
elevii. 

Oportunităţi 
 Dezvoltarea strategiilor privind asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ; 

 Implicarea şcolii în proiecte diverse  
Riscuri 
 Lipsa de motivaţie a cadrelor didactice ; 

 Creşterea numărului de elevi cu probleme sociale ( sărăcie, părinţi în străinătate) 
 Rezistenţa la schimbare şi conservatorismul unor cadre didactice; 

Propuneri: 

 o colaborare mai bună  între profesorii clasei şi profesorul diriginte; 
 supravegherea mai eficientă a elevilor de către diriginte și profesorul de serviciu 

 implicarea unui numar cât mai mare de elevi în activitati educative extracurriculare, cel 
puţin una pe lună. 

 
 

ALTE PROIECTE DESFĂŞURATE ÎN ŞCOALĂ 
 

Proiectul CISCO în Licee este proiectul de parteneriat pe care Ministerul Educatiei  Cercetării 
Tineretului și Sportului l-a propus tuturor Colegiilor Naționale, Liceelor Teoretice și tehnice atât 
din Bucuresti cât si din intreaga tara, prin care  elevii liceului pot avea acces la programul 
educational CISCO Netacad, cel mai amplu și modern program de e-learning in domeniul 
tehnologiei si comunicatiei care exista in lume.  
 Programul îmbina notiunile teoretice dobândite prin studiu individual si prezenta la cursuri 
cu activități  multiple de laborator în care elevii lucreaza pe echipamente reale, evaluarea acestora 
fiind continua prin teste sustinute online pe serverele Cisco, finalizandu-se cu  obtinerea unei 
diplome academice de absolvire semnata de Presedintele CISCO Systems - John Chambers si 
totodata dobandirea cunostintelor necesare pentru obtinerea de certificate recunoscute international 
in industrie. 
In școala noastra functionează Academia Locala Cisco „Gheorghe Asachi „ începand cu anul 
scolar 2006-2007 . Se adresează în primul rand elevilor din clasele XI – XII , calificarea 
profesională Tehnician operator tehnică de calcul.  Coordonatorul acestui proiect este prof Mihai 
Ursachi iar instructori ITE I si ITE II sunt prof Arghire Diana si prof Mihai Ursachi. 
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 Centrul de testare ECDL nr. 397 COLEGIUL TEHNIC “GHEORGHE 
ASACHI”ONEŞTIse incadreaza in categoria activitatilor  extracurriculare de formare in domeniul 
IT al  elevilor  pentru obţinerea permisului de certificare ECDL. Acesta are recunoastere 
europeana si atesta cunostinte avansate de utilizare a computerului si a aplicatiilor instalate pe 
acesta. 
            A fost infiintat in martie 2007, au fost formați in domeniul IT si au primit permis de 
certificare ECDL .Coordonatorul Centrului de testare 397 ECDL Gh Asachi este prof. Mihai 
Ursachi iar instructor  ECDL este prof Ciubotar Adriana. 
 

ACTIVITATEA  DESFAŞURATĂ LA BIBLIOTECĂ 
Responsabil, Bibliotecar  Matei Ramona 

Biblioteca ,, Mihai Eminescu” a Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi” dispune de un fond de 
carte de 13 315 de unităţi de bibliotecă din toate cele zece domenii de cunoaştere. Fondul de carte 
este organizat conform regulilor existente privind clasificarea zecimală universală şi alfabetic în 
interiorul celor zece clase principale. 
 Activitatea în biblioteca şcolii s-a desfăşurat conform normelor biblioteconomice în vigoare 
în toate aspectele acesteia. Documentele de evidenţă sunt operate în conformitate cu legislaţia în 
vigoare, fişele de evidenţă cititori sunt completate corespunzător iar Registrul de Inventar şi 
Registrul de Mişcare a Fondului au fost completate şi actualizate. Informaţiile referitoare la 
activitatea bibliotecii au fost transmise eficient folosind mijloacele fixe aflate în perimetrul şcolii şi 
cele electronice iar acţiunile realizate au fost adaptate particularităţilor unităţii şcolare şi elevilor  şi 
au fost programate în concordanţă cu structura anului şcolar. Documentele necesare bunei 
desfăşurări a activităţii (Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Regulamentul de ordine 
interioară) au fost elaborate folosind resursele IT existente în bibliotecă. Pentru o mai bună 
desfăşurare a activităţii, la biblioteca şcolii au fost organizate vizite, în colaborare cu profesorii 
diriginţi şi Catedra de limba şi literatura română. De aceste vizite au beneficiat în special elevii din 
clasele a IX-a şi s-a urmărit: popularizarea serviciilor bibliotecii şcolare şi a condiţiilor de împrumut, 
evidenţierea necesităţii frecventării bibliotecii şcolare de către elevi, înscrierea elevilor la biblioteca 
şcolară, familiarizarea acestora cu utilizarea eficientă a colecţiilor şi serviciilor oferite de bibliotecă, 
orientarea şi educarea lecturii elevilor, provocarea la lectură şi informare. 

Operaţiunile specifice bibliotecii (înregistrare, catalogare, clasificare) au fost realizate în 
conformitate cu normele metodologice şi legale în vigoare. Fondul documentar şi cel material cu 
care a fost dotată biblioteca au fost păstrate în condiţii optime. 

În spaţiul bibliotecii se derulează frecvent activităţi realizate în colaborare cu cadrele 
didactice ale şcolii şi cu acest prilej colecţiile bibliotecii sunt puse în evidenţă, prin expoziţii tematice 
realizate cu diferite ocazii: aniversări de autori – Mihail Drumeş (noiembrie), Andrei Mureşanu 
(decembrie), Mihai Eminescu (ianuarie), Lucian Blaga (mai), Ziua Europei, Ziua Porţilor Deschise – 
prezentarea bibliotecii şi a fondului de carte grupurilor de vizitatori, potenţiali elevi şi viitori cititori, 
Ziua internaţională a Teatrului, Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor, ziua Unirii. Spaţiul 
de primire din bibliotecă este înfrumuseţat prin realizarea unor expoziţii cu lucrări ale elevilor : 
,,Toamna în cuvinte şi imagini ”, ,, Primăvara ” şi în perioada sărbătorilor de iarnă prin realizarea 
unui pom de Crăciun decorat cu ornamente realizate de elevi, expoziţie ,,Crăciunul în lume” – 
decembrie, expoziţie de decoraţiuni si mărţişoare ce au fost oferite cadou – februarie-martie. Tot 
spaţiul de lectură din biblioteca a servit ca loc de desfăşurare a anumitor activităţi de promovare a 
bibliotecii şi a imaginii şcolii  Vocea cărţilor este numele clubului de lectură unde am desfasurat 
diverse activităţi în colaborare cu profesori de limba si literatura română. Activităţile din cadrul 
clubului fac parte din proiectul educaţional cu acelaşi nume derulat în parteneriat cu Biblioteca 
Municipală Radu Rosetti din Oneşti. 

Pe parcursul anului şcolar s-a derulat activitatea lunară denumită ,,Cartea lunii” şi a 
reprezentat o propunere de lectură din partea bibliotecii şi a Catedrei de limba şi literatura română ce 



 78 

a  avut ca scop – orientarea şi educarea lecturii utilizatorilor şi provocarea la lectură şi informare. 
Cărţile propuse in cadrul acestei activităţi au fost variate ca tematică şi gen literar, încercând să 
acopere toate gusturile în materie de lectură ale cititorilor dar şi să provoace la lecturarea unor genuri 
noi. 

Fondul de manuale al şcolii a fost gestionat corespunzător începând cu preluarea acestora de 
la depozitul de manuale al ISJ Bacău, depozitare, distribuire la clase, organizarea si actualizarea 
evidenţei electronice, preluarea acestora la sfârşit de an şcolar în urma programării făcute în 
prealabil. 

Pentru buna desfăşurare a activităţii de împrumut am actualizat fişele de evidenţă ale 
cititorilor, am urmărit îndeaproape ritmul şi succesiunea împrumuturilor şi restituirilor cărţilor, 
intervenind acolo unde a fost necesar, prin redactarea de liste cu restanţieri şi recuperarea cărţilor 
împrumutate de aceştia. De asemenea am revizuit procedurile folosite în activitatea de bibliotecă şi 
regulamentele conform cărora se desfăşoară această activitate. Am operat în Registrul de mişcare 
fond, încheierea anului financiar 2018, pentru a actualiza datele statistice. 

Atribuţiile stabilite conform fişei postului au fost realizate integral şi la timp, cu respectarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a celui de ordine interioară cât şi a normelor de 
conservare şi securitate a colecţiilor, a normelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, 
PSI Si ISU.   

Resursele financiare alocate bibliotecii au fost utilizate raţional şi eficient. De asemenea 
fondul de carte al bibliotecii a fost mărit cu ajutorul donaţiilor. 

Am îndeplinit la timp şi corect şi alte atribuţiuni prezente in fişa postului: multiplicare 
documente scoala(elevi şi profesori), situatia lunară a alocaţiilor elevilor ce au împlinit 18 ani, etc. 

Pe parcursul anului am manifestat o conduită adecvată, respectând şi promovând deontologia 
profesională. 

Biblioteca ,, Mihai Eminescu” a Colegiului Tehnic ,,Gheorghe Asachi” dispune de un fond de 
carte de 13 315 de unităţi de bibliotecă din toate cele zece domenii de cunoaştere. Fondul de carte 
este organizat conform regulilor existente privind clasificarea zecimală universală şi alfabetic în 
interiorul celor zece clase principale. 
 Activitatea în biblioteca şcolii s-a desfăşurat conform normelor biblioteconomice în vigoare 
în toate aspectele acesteia. Documentele de evidenţă sunt operate în conformitate cu legislaţia în 
vigoare, fişele de evidenţă cititori sunt completate corespunzător iar Registrul de Inventar şi 
Registrul de Mişcare a Fondului au fost completate şi actualizate. Informaţiile referitoare la 
activitatea bibliotecii au fost transmise eficient folosind mijloacele fixe aflate în perimetrul şcolii şi 
cele electronice iar acţiunile realizate au fost adaptate particularităţilor unităţii şcolare şi elevilor  şi 
au fost programate în concordanţă cu structura anului şcolar. Documentele necesare bunei 
desfăşurări a activităţii (Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Regulamentul de ordine 
interioară) au fost elaborate folosind resursele IT existente în bibliotecă. Pentru o mai bună 
desfăşurare a activităţii, la biblioteca şcolii au fost organizate vizite, în colaborare cu profesorii 
diriginţi şi Catedra de limba şi literatura română. De aceste vizite au beneficiat în special elevii din 
clasele a IX-a şi s-a urmărit: popularizarea serviciilor bibliotecii şcolare şi a condiţiilor de împrumut, 
evidenţierea necesităţii frecventării bibliotecii şcolare de către elevi, înscrierea elevilor la biblioteca 
şcolară, familiarizarea acestora cu utilizarea eficientă a colecţiilor şi serviciilor oferite de bibliotecă, 
orientarea şi educarea lecturii elevilor, provocarea la lectură şi informare. 

Operaţiunile specifice bibliotecii (înregistrare, catalogare, clasificare) au fost realizate în 
conformitate cu normele metodologice şi legale în vigoare. Fondul documentar şi cel material cu 
care a fost dotată biblioteca au fost păstrate în condiţii optime. 

În spaţiul bibliotecii se derulează frecvent activităţi realizate în colaborare cu cadrele 
didactice ale şcolii şi cu acest prilej colecţiile bibliotecii sunt puse în evidenţă, prin expoziţii tematice 
realizate cu diferite ocazii: aniversări de autori – Mihail Drumeş (noiembrie), Andrei Mureşanu 
(decembrie), Mihai Eminescu (ianuarie), Lucian Blaga (mai), Ziua Europei, Ziua Porţilor Deschise – 
prezentarea bibliotecii şi a fondului de carte grupurilor de vizitatori, potenţiali elevi şi viitori cititori, 



 79 

Ziua internaţională a Teatrului, Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor, ziua Unirii. Spaţiul 
de primire din bibliotecă este înfrumuseţat prin realizarea unor expoziţii cu lucrări ale elevilor : 
,,Toamna în cuvinte şi imagini ”, ,, Primăvara ” şi în perioada sărbătorilor de iarnă prin realizarea 
unui pom de Crăciun decorat cu ornamente realizate de elevi, expoziţie ,,Crăciunul în lume” – 
decembrie, expoziţie de decoraţiuni si mărţişoare ce au fost oferite cadou – februarie-martie. Tot 
spaţiul de lectură din biblioteca a servit ca loc de desfăşurare a anumitor activităţi de promovare a 
bibliotecii şi a imaginii şcolii  Vocea cărţilor este numele clubului de lectură unde am desfasurat 
diverse activităţi în colaborare cu profesori de limba si literatura română. Activităţile din cadrul 
clubului fac parte din proiectul educaţional cu acelaşi nume derulat în parteneriat cu Biblioteca 
Municipală Radu Rosetti din Oneşti. 

Pe parcursul anului şcolar s-a derulat activitatea lunară denumită ,,Cartea lunii” şi a 
reprezentat o propunere de lectură din partea bibliotecii şi a Catedrei de limba şi literatura română ce 
a  avut ca scop – orientarea şi educarea lecturii utilizatorilor şi provocarea la lectură şi informare. 
Cărţile propuse in cadrul acestei activităţi au fost variate ca tematică şi gen literar, încercând să 
acopere toate gusturile în materie de lectură ale cititorilor dar şi să provoace la lecturarea unor genuri 
noi. 

Fondul de manuale al şcolii a fost gestionat corespunzător începând cu preluarea acestora de 
la depozitul de manuale al ISJ Bacău, depozitare, distribuire la clase, organizarea si actualizarea 
evidenţei electronice, preluarea acestora la sfârşit de an şcolar în urma programării făcute în 
prealabil. 

Pentru buna desfăşurare a activităţii de împrumut am actualizat fişele de evidenţă ale 
cititorilor, am urmărit îndeaproape ritmul şi succesiunea împrumuturilor şi restituirilor cărţilor, 
intervenind acolo unde a fost necesar, prin redactarea de liste cu restanţieri şi recuperarea cărţilor 
împrumutate de aceştia. De asemenea am revizuit procedurile folosite în activitatea de bibliotecă şi 
regulamentele conform cărora se desfăşoară această activitate. Am operat în Registrul de mişcare 
fond, încheierea anului financiar 2018, pentru a actualiza datele statistice. 

Atribuţiile stabilite conform fişei postului au fost realizate integral şi la timp, cu respectarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a celui de ordine interioară cât şi a normelor de 
conservare şi securitate a colecţiilor, a normelor şi procedurilor de sănătate şi securitate a muncii, 
PSI Si ISU.   

Resursele financiare alocate bibliotecii au fost utilizate raţional şi eficient. De asemenea 
fondul de carte al bibliotecii a fost mărit cu ajutorul donaţiilor. 

Am îndeplinit la timp şi corect şi alte atribuţiuni prezente in fişa postului: multiplicare 
documente scoala(elevi şi profesori), situatia lunară a alocaţiilor elevilor ce au împlinit 18 ani, etc. 

Pe parcursul anului am manifestat o conduită adecvată, respectând şi promovând deontologia 
profesională. 
 
 

COLABORAREA CU ALTE INSTITUŢII ŞI CU AGENŢII ECONOMICI 
Dobândirea rapidă de noi competenţe şi aplicarea abilităţilor  de învăţare  reprezintă un atu pentru 
angajaţi, în condiţiile în care angajatorii devin din ce în ce mai exigenţi.  
 Având în vedere noile cerinţe, şcoala este cea care trebuie să se deschidă spre comunitate, să 
aibă în vedere nevoile reale ale acesteia şi să colaboreze pentru satisfacerea lor. Şcoala nu mai 
poate decide singură cu privire la şansa absolvenţilor de a pătrunde cu succes pe piaţa muncii, 
parteneriatul şcoală-comunitate fiind astfel mai mult decât necesar.  
 Colegiul Tehnic „ Gheorghe Asachi” Oneşti  colaborează permanent cu părinţii elevilor/ tutorii 
legali ai acestora, cu agenţii economici - parteneri de formare şi dezvoltare profesională şi inserţie 
pe piaţa muncii, cu instituţii de învăţământ , cu instituţii de cultură, cu instituţii de educaţie civică 
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şi pentru situaţii de risc etc. colaborarea având la bază: obiective, grupuri ţintă, planuri de activităţi 
şi grafice pentru desfăşurarea activităţilor/ termene. 
 Colaborări cu părinţii / tutorii legali ai elevilor –conform Acordurilor de Parteneriat şi 
Planurilor de acţiuni ale comitetului reprezentativ al părinţilor pe clase şi şcoală; grafice de 
consiliere a părinţilor pe clase stabilit la început de an/ o oră pe săptămână la fiecare clasă. De 
asemenea părinţii s-au asociat formând „ Asociaţia Părinţi Responsabili pentru Viitor ” 
 Colaborări cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău; 
 Colaborări cu Casa Personalului Didactic „ Grigore Tăbăcaru” Bacău; 
 Colaborări cu Administraţia Locală; 
 Colaborări cu Biblioteca Municipală „Radu Rosetti”; 
 Colaborări cu Muzeul de Istorie; 
 Colaborări cu ONE TV; 
 Colaborări cu Centrul Carpato-Danubian de Geologie prin Programul  Internaţional  Eco-Şcoli 
  ECO-SCOALA Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi"-Onesti este activa in programul 
international ECO-SCOALA din 1999.  
Colaborări cu alte asociaţii profesionale: 
  Colaborarea COLEGIULUI TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”-ONEŞTI cu ASOCIAŢIA 
ROMÂNA PENTRU TEHNOLOGII, ECHIPAMENTE ŞI MECANIZARE ÎN CONSTRUCŢII 
(AROTEM) / Parteneriate AROTEM 
  Filiala AROTEM Onesti a fost infiintata prin hotararea nr. 5, din 15 septembrie 2005, a 
Asociatiei Romane Pentru Tehnologii, Echipamente si Mecanizare in Constructii (AROTEM), 
sediul filialei fiind la Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" Onesti, scoala ce se afla in parteneriat 
profesional cu AROTEM pe termen lung.  
  Din 2009 s-a înfiinţat Clubul  AROTEM acum cu numele AROTEMA pentru Elevi şi 
Studenţi / Clubul voluntarilor AROTEM 
 Parteneriat cu ECDL în scopul perfecţionării în domeniul IT a elevilor şi profesorilor 
In cadrul parteneriatului incheiat intre ECDL Romania si Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" 
Onesti, a fost infiintat centrul de instruire si testare a competentelor in domeniul IT a elevilor. 
Acest centru se incadreaza in categoria activitatilor extracuriculare de formare si testare IT al 
elevilor pentru obtinerea permisului de certificare ECDL. 
Acesta are recunoastere europeana si atesta cunostinte avansate de utilizare a computerului si a 
aplicatiilor instalate pe acesta. A fost infiintat in martie 2007, au fost formati in domeniul IT si au 
primit permis de certificare ECDL aproximativ 200 de elevi si 7 profesori. 
Coordonatorul centrului de testare 397 ECDL Gheorghe Asachi este profesorul Mihai Ursachi, 
instructori ECDL sunt: prof. Adriana Ciobotar. Examinatori ECDL: prof. Costin-Ionut Dobrota, 
prof. Mihai Ursachi, prof. Adriana Ciobotar. 
 Parteneriat cu ACADEMIA ORACLE în scopul perfecţionării în domeniul IT a elevilor şi 
profesorilor. 
In urma unui acord incheiat intre Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si Academia Oracle, 
in 2004 au inceput cursurile de instruire a profesorilor de informatica si nu numai, din intreaga tara 
in utilizarea SGBD Oracle. 
  La noi in scoala instruirea cadrelor didactice a inceput in 2006, fiind astazi 2 profesori 
instructori: prof. Daniela Pistea si prof. Ionel Cosma. 
Parcurgerea cursului permite utilizarea facilitatilor oferite de sistemul de gestiune a bazelor de date 
Oracle, fiind structurat pe trei module: 
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1. Modelarea bazelor de date  
2. Programarea bazelor de date folosing SQL  
3. Programarea proceduala a bazelor de date folosind PL/SQL  

  Parteneriat cu Academia Locala CISCO  în scopul perfecţionării în domeniul tehnologiei şi 
comunicaţiilor a elevilor şi profesorilor 
  Programul CISCO Networking Academy a fost initiat ca urmare a semnarii, in 2005, a 
unui Memorandum de colaborare intre Ministerul Educatiei si CISCO. Documentul prevedea 
introducerea de cursuri oferite de CISCO, in curriculumul obligatoriu din invatamantul profesional 
si tehnic. In cadrul acestui parteneriat, CISCO a asigurat suporturile de curs in limba engleza, 
accesul la sistemul de evaluare si testare online precum si formarea instructorilor. La randul sau, 
Ministerul Educatiei, prin Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic, 
a introdus cursurile NetAcad in curriculumul obligatoriu. 
De la implementarea acestui program, 218 profesori/instructori au fost certificati pentru a preda IT 
Essential 1 si 2. Alte 105 institutii de invatamant din tara, organizate sub forma unor Academii 
Locale CISCO, sunt autorizate sa ofere cursuri in cadrul programului CISCO Networking 
Academy. Nu in ultimul, incepand din anul scolar 2007-2008, aproximativ 16.000 de elevi au 
urmat cursurile CISCO, recunoscute de angajatori de top din Romania si din strainatate. 
 Parteneriat cu  ROCT  -TIMIŞOARA - “FIRMA  DE  EXERCIŢIU ” în domeniul simulării 
activităţii  financiar contabile şi dezvoltării spiritului antreprenorial al elevilor 
  ROCT - Centrala retelei firmelor de execitiu/intreprinderilor simulate din Romania. 
Departament in cadrul Centrului National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic. 
Firma de exercitiu/Intreprinderea simulata - reprezinta o metoda interactiva de invatare pentru 
dezvoltarea spiritului antreprenorial, o conceptie moderna de integrare si aplicare interdisciplinara 
a cunostintelor, o abordare a procesului de predare-invatare care asigura conditii pentru probarea si 
aprofundarea practica competentelor dobandite de elevi/studenti in pregatirea profesionala. 
 PARTENERIAT CU JUNIOR ACHIEVEMENT ROMANIA în vederea pregătirii şi 
dezvoltării tinerilor în acord cu dinamica economiei de piaţă 
  Junior Achievement Romania este organizatie non-profit ce fost fondata in anul 1993 si 
este parte a Junior Achievement Worldwide, USA si Junior Achievement - Young Enterprise, 
Europe. Misiune: Sa inspire si sa pregateasca tanara generatie pentru a reusi in economia de piata. 
 Colaborare cu ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ “ CULTUL EROILOR “ pentru cinstirea eroilor 
neamului românesc, cultivarea la elevi a sentimentelor  patriotice, de respect faţă de veteranii de 
război 
 Parteneriat educaţional cu Poliţia şi Jandarmeria Municipiului Oneşti ,cu caracter permanent, în 
baza căruia şcoala noastră împreună cu Poliţia  şi Jandarmeria organizează acţiuni educative 
pentru elevi pentru întărirea spiritului civic, prevenirea faptelor antisociale, a consumului de 
droguri şi a substanţelor psihoactive. În cadrul parteneriatului se derulează proiectul educative  „ 
ÎMPREUNĂ CU POLIŢIA  ŞI JANDARMERIA ONEŞTI PENTRU LINIŞTEA ŞI 
SIGURANŢA NOASTRĂ” 
 Colaborări cu Pompierii –Oneşti 
 Colaborarea cu Asociaţia SCUT VERDE, asociaţie care, iniţiază proiecte la nivel naţional de 
educaţie ecologică, de educaţie civică, de educaţie pentru o viaţă sănătoasă într-un mediul sănătos. 
 Colaborări cu Instituţii de asistenţă pentru copii defavorizaţi 
 Colaborări cu Casa de Cultutură a Sindicatelor Oneşti .  
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 Colaborări cu agenţi economici pentru profesionalizarea elevilor, prin activităţile de practică 
curentă şi comasată, vizite de lucru pentru a urmări modul cum se  aplică noile tehnologii şi 
materialelor moderne,tehnica de vârf pentru realizarea de produse moderne, campanii de 
promovare a produselor/tehnologiilor, conform graficelor/orarului, adreselor înaintate de şcoală/ 
agent economic etc. 

Colegiul Tehnic „ Gheorghe Asachi” Oneşti  colaborează permanent cu părinţii elevilor/ 
tutorii legali ai acestora, cu agenţii economici - parteneri de formare şi dezvoltare profesională şi 
inserţie pe piaţa muncii, cu instituţii de învăţământ , cu instituţii de cultură, cu instituţii de educaţie 
civică şi pentru situaţii de risc etc. colaborarea având la bază: obiective, grupuri ţintă, planuri de 
activităţi şi grafice pentru desfăşurarea activităţilor/ termene. 
 Colaborări cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău; 
 Colaborări cu Casa Personalului Didactic „ Grigore Tăbăcaru” Bacău; 
 Colaborări cu administraţia locală; 
 Colaborări cu Agenţia Judeţeană a Forţelor de Muncă; 
 Colaborări cu Biblioteca Municipală „Radu Rosetti”; 
 Colaborări cu alte asociaţii profesionale; 
 Colaborări cu agenţi economici pentru profesionalizarea elevilor, prin activităţile de 

practică curentă şi comasată, vizite de lucru pentru a urmări modul cum se  aplică noile tehnologii 
şi materialelor moderne,tehnica de vârf pentru realizarea de produse moderne, campanii de 
promovare a produselor/tehnologiilor, conform graficelor/orarului, adreselor înaintate de şcoală/ 
agent economic etc.. 

 
 

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI FINANCIAR – CONTABIL 
CONTABILITATEA  ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021 

 
In cadrul serviciului financiar –contabil s-au avut in vedere utilizarea rationala si eficienta a 
resurselor financiare repartizate, a bazei materiale existente, cresterea duratei de exploatare a 
mijloacelor fixe. 
    Compartimentul financiar contabil isi exercita atributiile de contabilitate financiara cat si 
contabilitate de gestiune in conformitate cu prevederile legale, respectandu-se principiile unei bune 
gestiuni financiare, in special ale economiei si ale eficientei cheltuielilor. 
    In cadrul institutiei noastre, contabilitatea ca activitate specializata in masurarea, evaluarea, 
gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, asigura inregistrarea cronologica si 
sistematica, prelucrarea si pastrarea informatiilor cu caracter financiar, atat pentru cerintele interne 
ale institutiei, cat si pentru organisme externe:  MEN, ISJ Bacau, Consiliul local Onesti, Trezoreria 
Onesti, furnizori, banci, etc. 
               In anul scolar 2020-2021 Colegiului Tehnic Gheorghe Asachi a inregistrat urmatoarele 
cheltuieli : 
 Buget local: 

 Cheltuieli materiale   526323,62 lei 
 Ajutoare copii cu nevoi speciale 8333 lei 

 Buget de stat: 
 Ajutoare sociale 7706624  lei 
 Bani de liceu    116548 lei 
 Cheltuieli de personal  7180392 lei 

 Venituri proprii -5000 lei 



 83 

 Proiect Rose 
 100476 lei 

    Nici o cheltuiala din fondurile publice nu a putut fi angajata ,ordonantata si platita daca nu a 
existat baza legala pentru respective cheltuiala,toate documentele fiind supuse controlului financiar 
preventiv intern.Nu a existat –refuz de viza privind CFP. 
    S-au respectat prevederile legale privind procedurile de angajare ,lichidare,ordonantare siplata a 
cheltuielilor,controlul cheltuirii acestora,contabilizarea si raportarea lor. 
          Au fost intocmite la timp si transmise situatiile trimestriale(bilant contabil,contul de rezultat 
patrimonial,fluxurile de trezorerie,detalierea cheltuielilor,situatia activelor si a datoriilor,situatia 
platilor restante, a creantelor, situatia activelor corporale, situatia stocurilor, notele explicative si 
raportul explicativ), anuale si lunare. 
     Lunar s-au monitorizat cheltuielile de personal,s-au intocmit statele de plata pentru salarii, situatii 
 statistice, s-au depus declaratii pentru pensii ,sanatate, pentru Directia de finante Bacau. 
Lunar pana pe data de 20 ale lunii s-au completat anexele in FOREXEBUG si SIIIR, referitoare la 
bugete ,plati, anexe la bilanturi,etc 
Lunar pana pe data de 5 ale lunii s-au completat monitorizarile in lucrarea ISJ 
Activitatile preponderente executate in cadrul serviciului buget – contabilitate in perioada de 
referinta au avut in vedere si urmatoarele aspecte: 
1. Intocmirea, elaborarea si fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli al ,Colegiul Tehnic 
Gheorghe Asachi , precum si rectificarile acestuia ori de cate ori a fost nevoie; 
2. Intocmirea bugetului Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi finantat si din venituri proprii ; 

Toate operatiunile economico-financiare au fost consemnate in momentul efectuarii lor in  
documente justificative pe baza carora s-au facut inregistrari in jurnale, fise si alte  
documente contabile,conturi sintetice si analitice,in conformitate cu regulile stabilite pentruforma 
de inregistrare in contabilitate “maestru-sah” 
     S-a realizat asigurarea ritmica,in conditii concurentiale de stabilire a preturilor si in limita 
creditelor bugetare deschise si aprobate, a bazei tehnico-materiale si financiare necesare 
desfasurarii normale a activitatii curente,completarea si modernizarea echipamentelor IT. 
S-a efectuat inventarierea patrimoniului institutiei ce are ca scop stabilirea situatiei reale  a tuturor 
elementelor de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii, a bunurilor si valorilor 
detinute,oferind o imagine fidela a pozitiei financiare si a performantei entitatii pentru respectivul 
exercitiu financiar. 
 

 


	Materiale şi resurse didactice
	Structura personalului nedidactic

	A CADRELOR DIDACTICE
	RAPOARTE PE COMISII EDUCATIVE
	I. Echipa de voluntari formată din cadre diadactice şi elevi  au iniţiat o serie de activităţi extracurriculare cu  caracter social, civic şi  umanitar:
	§ Prin parteneriatul încheiat cu Asociaţia  “ Sfânta familie din Nazaret ” ne-am propus  ca activităţile desfăşurate  împreună cu elevii colegiului să aducă  bucurie în sufletul copiilor  ce provin din familii nevoiaşe şi îşi desfăşoară activitatea în...
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	14.RAPORT  CONSILIUL ȘCOLAR AL ELEVILOR


