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ARGUMENT 
Colegiul Național „Grigore Moisil” este o instituție de învățământ care își propune să promoveze o 

educație modernă, care să ofere elevilor posibilitatea dezvoltării lor plenare în ceea ce privește acumularea 
de cunoștințe, formarea și modelarea caracterului, dezvoltarea și întărirea deprinderilor și competențelor. 

Există permanent preocuparea pentru crearea unui climat favorabil studiului și învățării  atât pentru 
elevi, cât și pentru personalul școlii. Sunt încurajate și sprijinite cercetarea, studiul individual, perfecționarea 
continuă a cadrelor didactice care predau în școală și a personalului didactic auxiliar. 

Colegiul Național „Grigore Moisil” și-a propus:  

 Să dezvolte unui parteneriat stabil în comunitatea locală; 

 Să dezvolte un  mediu favorabil educației, axat pe valori morale, antreprenoriale, informaționale, 

religioase, ecologice; 

 Să formeze și să consolideze deprinderi, abilități și competențe ce permit încadrarea absolvenților 

pe piața  muncii din țară sau din Europa; 

Procesul de predare - învățare – evaluare s-a desfășurat respectând principiile fundamentale și 
normele de conduită promovate de legislația în vigoare: competență profesională, obiectivitate, 
responsabilitate, crearea unei atmosfere de lucru ce încurajează comunicarea loială și dialogul eficient 
între profesori, elevi și părinți. 
 

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza: 

o Rapoartelor de activitate ale catedrelor de specialitate și ale comisiilor și grupurilor de lucru 
desemnate prin decizii interne în anul școlar 2020-2021; 

o În baza datelor statistice și a rapoartelor furnizate de către compartimentul secretariat, administrativ, 
financiar-contabil, a rapoartelor bibliotecii și compartimentului informatizare; 

o Proiectul de dezvoltare instituțională; 
o Proiectul de buget de venituri și cheltuieli pentru 2020, respectiv 2021; 

Partenerii educaționali ai colegiului: elevi, părinți, comunitate, instituții publice au beneficiat prin implicare 
și competențele profesionale ale cadrelor didactice, didactic-auxiliar și administrativ de certitudini: educație, 
decentă, siguranță, deschidere spre nou. 

Baza materială modernizată an de an a oferit tuturor, cadre didactice sau elevi, condiții pentru 
eficientizarea procesului didactic, educațional.  
 

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

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

a unității școlare și funcționarea sistemului de comunicare internă și externă; 
b) operațională, prin funcționarea curentă a unității de învățământ și funcționarea sistemului de 

gestionare a informației, asigurarea securității tuturor celor implicați în activitatea școlara, asigurarea 
serviciilor medicale pentru elevi și asigurarea serviciilor de orientare și consiliere pentru elevi; 

Eficacitatea  educațională la nivelul unității de învățământ s-a concretizat în îndeplinirea unor indicatori 
de performanță, precum: definirea și promovarea ofertei educaționale, existența unor parteneriate cu 
reprezentanți ai comunității, proiectarea și realizarea curriculum-ului, evaluarea rezultatelor școlare și a 
activităților extra curriculare, activitatea științifică și metodică a cadrelor didactice și activitatea financiară. 
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CAPITOLUL I. CONTEXTUL LEGISLATIV, SOCIAL-ECONOMIC, INFORMAȚIONAL CU 
CONEXIUNI ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI  

1. CONTEXUL LEGISLATIV, POLITIC-INSTITUȚIONAL 

 
La baza întregii activități desfășurate în unitatea de învățământ au stat: 

 LEGEA EDUCATIEI NATIONALE nr.1/05.01.2011 cu modificările ulterioare; 

 ORDIN nr. 5079 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, aduse 
prin OMEN nr. 3027 din 2018;  

 ORDIN nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, 

 ORDIN  MENCS nr. 4742 din 10 august 2016 pentru aprobarea Statutului elevilor;  

 ORDIN nr. 4619 din 22 septembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei- cadru de organizare și 
funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, completat și 
modificat cu Ordinul nr. 4621 /2015 și OMEN nr. 3160/01.02.2017;  

 Ordinul nr. 3623 din 11 aprilie 2017 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea anuală a 
activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ 
preuniversitar; 

 ORDIN nr. 3860 din 10 martie 2011 privind aprobarea criteriilor si metodologiei de evaluare a 
performanțelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual; 

 ORDIN SGG nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 
publice; 

 OMECTS nr. 4390/7.06.2012 privind înființarea Consiliului Național pentru prevenirea și combaterea 
violenței în mediul școlar ; 

 ORDIN nr. 5559 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea 
concediului de odihnă al personalului didactic din învățământ; 

 ORDIN Nr. 5565 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de 
studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar; 

 ORDIN nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a 
personalului din învățământul preuniversitar, completat și modificat prin OMEN nr. 3367 din 23 
februarie 2017; 

 ORDIN nr. 6143 din 22 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a 
activității personalului didactic si didactic  auxiliar, cu modificările ulterioare; 

 Ordin ME nr.3189 / 27.01.2021 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală 
a activității personalului didactic și didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, 
cercetării, tineretului și sportului nr. 6.143/2011 

  O.U.G. nr. 75 /2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu completări si modificări prin 
Legea nr. 87 /2006, cu modificările și completările ulterioare; 

 Regulamentul de Organizare Internă nr. 1987 din 20.10.2020; 

 Regulamentul de Organizare și Funcționare a Colegiului Național „Grigore Moisil” nr. 1988 din 
29.10.2020; 

 
2. CONTEXTUL ECONOMICO-SOCIAL 
Legislația financiară generală și specifică permite atragerea de resurse extrabugetare, la nivelul 

unităților de învățământ preuniversitar, dar interesul agenților economici în acordarea de sponsorizări și 
donații este destul de scăzut. 

De aceea considerăm că resursele financiare – extrabugetare pot proveni, din programe de finanțare 
realizate prin derularea unor proiecte în parteneriat, cum ar fi de exemplu, cu: ECDL- România, pentru 
obținerea, de către elevi și profesori, a permisului european de conducere a computerului. 

 
 
 
 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225648
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225647
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/225647
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CAPITOLUL II. CAPACITATE INSTITUȚIONALĂ 
 

1. CADRELE DIDACTICE 

În anul școlar 2020 -2021 au  funcționat 57 cadre didactice, didactic auxiliare și personal 
nedidactic. 

Pentru anul școlar 2020-2021 au fost  elaborate  proiectul  planului  de  școlarizare  și cel de 
încadrare astfel rezultând un număr de 42,55 norme didactice, 6 norme didactic auxiliar și 8 norme 
nedidactic. 

Distribuția cadrelor didactice pe grade didactice este următoarea:  

 2 profesori cu doctorat,  

 34 profesori gradul I,  

 4 profesori gradul II, 

 2 profesori definitivat  

 1  debutant. 
 De asemenea, în școală există: 

 Profesori metodiști – 14  profesori 

 Membrii în Consiliul Consultativ al ISJ Bacău – 11 cadre didactice 

 Membrii CNEME – 15 cadre didactice 

 Gradații de merit – 20 cadre didactice 

Au fost realizate în acest an școlar 6 inspecții școlare de specialitate în vederea obținerii gradelor 
didactice.  

 

Tipologia 

programelor de 

perfecționare și 

formare continuă 

Denumirea cursului/ programului de 

perfecționare și formare continuă/ 

Activitatea/ Funcția/ 

Responsabilitatea 

Nr. / Numele și prenumele cadrelor 

didactice 

Grade didactice Gradul didactic I – inspecție curentă 
 
 
Gradul didactic II – inspecție curentă / 
finală  
 
Definitivat – inspecții curente 

2 cadre didactice (prof. Mandel Elena 
– Florina și prof. Taulescu Carmen - 
Cătălina ) 
1 cadru didactic (prof.Iliescu Mihaela ) 
 
 
1 cadru  didactic (prof.Dobrin Răzvan 
– Ioan )  

 
Activitatea de inspecție școlară a fost completă cu asistențe la ore efectuate de directori, cu 

precădere la cadrele didactice debutante în vederea consilierii și sprijinirii dezvoltării profesionale. 
Toate catedrele de specialitate și-au desfășurat activitatea conform programelor de specialitate și a 

planificărilor calendaristice individuale, documente depuse la dosarele comisiilor. 
Toate cadrele didactice au desfășurat serviciul pe școală conform cu procedura internă a serviciului 

pe școală și a normelor metodologice privind sarcinile profesorului de serviciu. 
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2. STRUCTURI ADMINISTRATIVE, DIDACTIC AUXILIAR și PERSONAL NEDIDACTIC 
 

SECRETARIAT : Secretar Șef  Toma Daniela 
Secretar Hazaparu Raluca-Elena 

CONTABILITATE : Contabil Sandu Elena-Lidia 
LABORATOR: Laborant Lamatic Iulia-Elena 
INFORMATIZARE: ing. Petre Simona-Elena 
BIBLIOTECĂ: Bibliotecar  Sasu Luiza 
 

Total personal didactic auxiliar : 6. Activitatea desfășurată de personalul didactic auxiliar  a fost evaluată 

conform fișei cadru de evaluare, tot personalul a obținut calificativul  Foarte bine. 

ÎNGRIJITOR: 4 
MUNCITOR: 1  
PAZNIC: 3 
 

Total personal nedidactic angajat: 8.În urma evaluării activității personalului nedidactic aceștia au obținut 

calificativul Foarte bine. 

3. ELEVII 
 
3.1 POPULAȚIA ȘCOLARĂ  ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

POPULAȚIA ȘCOLARĂ ANUL ȘCOLAR  2019-2020 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Clasa Înscriși Rămași la sfârșitul anului Ciclul școlar 

IX 171 171 Liceal, inferior 

X 183 181 

XI 167 168 Liceal, superior 

XII  203 202 

TOTAL    724 722 25 lase 

Clasa Înscriși Rămași la sfârșitul anului Ciclul școlar 

IX 174 167 
Liceal, inferior 

X 169 163 

XI 201 202 
Liceal, superior 

XII 174 171 

TOTAL 718 703 25 clase 
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3.2 REZULTATELE ÎNVĂȚĂRII 
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3.3 FRECVENȚA 
 

În privința disciplinei, la nivelul elevilor nu s-au înregistrat abateri disciplinare semnificative, Problema 
cea mai gravă constatată a fost cea a numărului relativ mare de absențe (15,99 absențe/elev, din 
care 5,28 absențe nemotivate/elev), numărul de absențe per elev este mai mic față de cel înregistrat 
în anul școlar 2019-2020, în medie cu 15,89 absențe, numărul de absențe nemotivate este mai mic cu 
1,47. 
 

Clasa Număr total de 
absențe 

Din care 
nemotivate 

Nr. 
absențe/elev 

Nr.absențe 
nemotivate/elev 

9A 470 251 16.20 8.65 

9B 297 68 10.24 2.34 

9C 249 177 8.58 6.10 

9D 449 210 16.03 7.05 

9E 224 62 7.72 2.13 

9F 322 128 11.92 4.74 

10A 343 84 11.82 2.89 

10B 1264 113 39.5 3.53 

10C 385 92 12.83 2.87 

10D 260 94 8.12 2.93 

10E 187 40 6.03 1.29 

10F 662 194 22.82 6.68 

11A 148 60 6.72 2.72 

11B 167 102 6.95 4.25 

11C 386 95 12.06 2.96 

11D 275 118 8.59 3.68 

11E 421 185 12,75 5.60 

11F 396 112 16.05 4.66 

12A 330 0 13.2 0 

12B                   76 9 2.71 0.32 

12C 158 115 6.07 4.42 

12D 810 290 30 10.74 

12E 1437 665 42.26 19.55 

12F 1611 738 48.81 22.36 

12G 722 224 24.06 7.46 
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3.4 REZULTATELE EXAMENULUI DE BACALAUREAT 

Date statistice despre examenul de bacalaureat sunt prezentate în Anexa 1. 
 

CAPITOLUL III BAZA MATERIALĂ 
 

Colegiul Național „Grigore Moisil” dispune de o bază materială în bună stare de funcționare, la 
standarde care corespund cerințelor actuale:  

25 săli de clasă (un laborator de fizică, un laborator de chimie, un laborator de biologie) 

 2 laboratoare de informatică  

 o sală de sport amenajată și dotată cu materiale necesare sporturilor de sală  

 un teren de sport amenajat pentru jocuri sportive  

 o bibliotecă  

 un cabinet psihopedagogic  

 o sală de informarea EPAS 

 o cancelarie.  
         Fiecare sală de clasă , laboratoarele de informatică  dispun de conexiune la internet , videoproiector 
și laptop .  La începutul anului școlar au fost achiziționate 26 de table interactive pentru fiecare sală de 
clasă si un laborator de informatică ( un laborator de informatică dispunând de tablă interactivă de mai 
mulți ani ) .  

În vederea oferirii elevilor unui spațiu de învățământ funcțional și confortabil, înainte de începerea 
anului școlar au fost amenajate sălile de clasă, astfel încât să fie utile și plăcute. Mobilierul a fost 
recondiționat ori de câte ori s-au produs deteriorări. Se impune o mai bună colaborare a profesorilor diriginți 
cu personalul muncitor pentru remedierea în cel mai scurt timp a deteriorărilor produse de elevi. 

Pe parcursul anului școlar, s-au solicitat de la primărie și Consiliul local de mai multe ori fonduri pentru 
reparații la  sala de sport și pavarea aleilor și trotuarelor din incinta școlii. 
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CAPITOLUL IV CURRICULUM 
 

Pentru o bună implementare a curriculumului școlar s-a adus la cunoștința 
cadrelordidactice,elevilor,părinților,legislația specifică educației (Metodologia de desfășurare a 
examenului de Bacalaureat, Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 
învățământul preuniversitar, ROFUIP, ROI, etc). 

Acest demers s-a desfășurat astfel: pentru cadrele didactice, în fiecare Consiliu Profesoral și în 
activitățile Comisiei Diriginților unde s-au prelucrat noutățile legislative, iar pentru elevi si părinți, în 
ședințele cu părinții sau la orele de dirigenție pe bază de tabel cu semnătură. 

 
S-a realizat implementarea Curriculum-ului național pe cele trei componente:  

 Trunchi comun - disciplinele de studiu obligatorii, conform filierei teoretice, profilului real sau 
uman și specializării: matematică-informatică, științe ale naturii, științe sociale și filologie;  

 Curriculum diferențiat - discipline specifice profilului și specializării; 
 Curriculum la Decizia Școlii - discipline opționale ofertate la nivel național, regional și local; 

 
1. CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII ÎN ANUL ȘCOLAR 2020 – 2021 

 

Oferta educațională a unității de învățământ s-a realizat conform procedurii interne elaborate în acest scop. 

Stabilirea ofertei educaționale se realizează prin consultarea și implicarea directă a elevilor și a părinților, sub 

coordonarea Comisiei pentru curriculum.  

Pe baza unor propuneri ale cadrelor didactice, s-a realizat Analiza de nevoi educaționale la nivelul elevilor înscriși în 

unitatea noastră.  

Cadrele didactice au întocmit și au prezentat atât elevilor, cât și părinților, propuneri pentru oferta CDȘ a anului școlar 

2021-2022. Opțiunile elevilor și/sau ale părinților pentru CDȘ 2021-2022 au fost înregistrate la nivelul unității și 

depuse la dosarul Comisiei pentru Curriculum.  

Oferta CDȘ 2021-2022 în forma finală, a fost analizată și avizată atât de către Consiliul Profesoral, cât și de Consiliul 

de Administrație. 

 

  



 

TABEL CENTRALIZATOR OFERTA DE CDȘ 

Anul școlar  2020-2021 

 

Nr. 

crt. 
Denumirea opționalului 

Numele profesorului 

propunător 

Tipul 

opționalului 

propus 

Aria curriculară/ ariile 

curriculare 

Clasa 

2021-2022 

Nr. Ore/ 

săptămână 

1.  Fizică 
Dreghici Elena Aprofundare Matematică și științe IX D 1 

2.  Limba și literatura română 
Mandel Elena-Florina 

Aprofundare Limbă și comunicare 
IX E 1 

3.  Limba și literatura română Matei Cristina 
Aprofundare Limbă și comunicare 

IX F 1 

4.  Matematică Iliescu Mihaela Aprofundare Matematică și științe XD 1 

5.  Limba și literatura română Gîrmacea Gabriela Aprofundare Limbă și comunicare XE 1 

6.  Educație fizică și sport Stanciu Maria Aprofundare Educație fizică și sport XF 1 

7.  Matematică Lungu Cristina-Elena Aprofundare Matematică și științe XIA 1 

8.  Matematică Lungu Cristina-Elena Aprofundare Matematică și științe XIB 1 

9.  Matematică Brescan Mărioara Aprofundare Matematică și științe XIC 1 

10.  Biologie Enache Irina-Livia Aprofundare Matematică și științe XIC 1 

11.  Biologie Mihalache Ana-Maria Aprofundare Matematica și știinte XID 1 

12.  Chimie 
Acsinia Anca- 

Valentina 
Aprofundare Matematica și știinte XID 1 

13.  Limba și literatura română Matei Cristina Aprofundare Limbă și comunicare XID 1 

14.  Matematică Grozavu Daniel Aprofundare Matematica și știinte XID 1 

15.  Educație fizică și sport  Chelaru Ana-Maria Aprofundare Educație fizică și sport XIE 1 
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16.  Educație pentru sănătate  Mihalache Ana-Maria Disciplină nouă Matematica și știinte XIE 1 

17.  Dezvoltare Socială Și 

Emoțională 
Romandaș Cristina disciplină nouă Om și societate XIE 1 

18.  Chimia pietrelor și metalelor 

prețioase  
Acsinia Anca-Valentina disciplină nouă Matematica și știinte XIE 1 

19.  Click_De_Click_IT Buzatu Cristina-Lăcrămioara disciplină nouă Tehnologii XIE 1 

20.  Dezvoltare Socială Și 

Emoțională 
Romandaș Cristina disciplină nouă Om și societate XIF 1 

21.  Europa – geografie regională Oncica Maria - Magdalena 

 
disciplină nouă Om și societate XIF 1 

22.  Geografie Oncica Maria - Magdalena 

 
Aprofundare Om și societate XIF 1 

23.   Limba engleză Constantin Adriana Aprofundare  Limbă și comunicare XIF 1 

24.   Limba și literatura română Matei Cristina Aprofundare  Limbă și comunicare XIF 1 

25.  Biologie Enache Irina-Livia Aprofundare Matematica și știinte XIIA 1 

26.  Matematică Brescan Mărioara Aprofundare Matematica și știinte XIIA 1 

27.   Limba și literatura română  Florea Daniela Aprofundare  Limbă și comunicare XIIB 1 

28.  Matematică Iliescu Mihaela Aprofundare Matematica și știinte XIIB 1 

29.  Biologie Enache Irina-Livia Aprofundare Matematica și știinte XIIB 1 

30.  Matematică Lungu Cristina-Elena Aprofundare Matematica și știinte XIIC 1 

31.  Biologie Mihalache Ana-Maria Aprofundare Matematica și știinte XIIC 1 

32.  Aplicații ale compușilor 

organici 
Terchescu  Gebriela Disciplină nouă Matematica și știinte XIIC 1 

33.  Chimie 

 
Terchescu Gabriela Aprofundare Matematica și știinte XIID 1 

34.  Matematică 

 
Grozavu Daniel Aprofundare Matematica și știinte XIID 1 



 

14  

Raport Managerial 2020-2021 

35.  Limba și literatura română  Florea Daniela Aprofundare Limbă și comunicare XIID 1 

36.  Biologie 

 
Mihalache Ana-Maria Aprofundare Matematica și știinte XIID 1 

37.  Competențe IT Rusu Cristina-Daniela Disciplină nouă Tehnologii XIID 1 

38.  Educație pentru sănătate  Mihalache Ana-Maria Disciplină nouă Matematica și știinte XIIE 1 

39.  Educație financiară Casămîndră Vasile Disciplină nouă Om și societate XIIE 1 

40.  Logică și dezbatere Casămîndră Vasile Disciplină nouă Om și societate XIIE 1 

41.  Dezvoltare Socială Și 

Emoțională 
Romandaș Cristina Disciplină nouă Om și societate XIIE 1 

42.   Europa – geografie regională Mihăilă Aurel-Adrian 

 
Disciplină nouă Om și societate XIIE 1 

43.  Comp_IT Buzatu Cristina-Lăcrămioara Disciplină nouă Tehnologii XIIE 1 

44.   Turism european Oncica Maria - Magdalena 

 
Disciplină nouă Om și societate XIIF 1 

45.  Geografie Oncica Maria - Magdalena 

 
Aprofundare Om și societate XIIF 1 

46.  Aldor (Logică și dezbatere) Casămîndră Vasile Disciplină nouă Om și societate XIIF 1 

47.  Limba și literatura română  Florea Daniela Aprofundare Limbă și comunicare XIIF 1 

48.  Educație fizică și sport Stanciu Maria Aprofundare Educație fizică și sport XIIF 1 

49.  Dezvoltare Socială Și 

Emoțională 
Romandaș Cristina Disciplină nouă Om și societate XIIF 1 

Concluzii: 

- oferta educațională a fost diversificată, orele de Curriculum la Decizia Școlii fiind adaptate profilului și specializării, asigurând o dezvoltare 

armonioasă a personalității elevilor; 

- orele de CDS au răspuns cerințelor și preocupărilor elevilor și beneficiarilor indirecți; 

- orele de CDS au asigurat formarea și dezvoltarea competențelor pentru pregătirea examenului de bacalaureat; 

- orele de CDS au asigurat o mai mare capacitate de exprimare a imaginației și creativității profesorilor și elevilor..2. 



 
OFERTA EDUCAȚIONALĂ 

Planul de școlarizare a fost realizat în întregime.  În anul școlar 2020-2021, Colegiul Național „Grigore 
Moisil” a funcționat cu 25 de clase de liceu. Numărul mediu de elevi pe clasă a fost de 28,96 
elevi/formațiune de studiu.  

Clasa IX-a: 6 clase × 26 de locuri 

Profil uman   Filologie - 1 clasă (26 de locuri) 

            Științe sociale - 1 clasă (26 de locuri) 
Profil real   Matematică - informatică intensiv engleză - 1 clasă (26 de locuri) 

      Matematică - informatică  intensiv informatică - 1 clase ( 26 de locuri)  
      Științe ale naturii - 1 clasă (26 de locuri) 
      Științe ale naturii intensiv engleză - 1 clasă (26 de locuri) 

 

 An școlar 2018-2019 An școlar 2019-2020 Anul școlar 2020 
– 2021  

Prima 
medie 

Ultima 
medie 

Prima 
medie 

Ultima 
medie 

Prima 
medie 

Ultima 
medie 

Matematică - 
informatică 

9,81 7,97 9,81 7,59 9,55 6,44 

Științe ale naturii 9,79 8,11 9,92 7,67 9,77 7,06 

Științe sociale 9,21 7,90 9,76 8,40 8,68 6,86 

Filologie 8,33 7,59 9,24 7,92 9,16 6,90 

Date statistice privind admiterea la liceu sunt prezentate în Anexa 2. 

 
CAPITOLUL V  MANAGEMENTUL PERFORMANȚEI  
REZULTATE LA OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE 

 

În vederea obținerii unor rezultate cât mai bune la olimpiade și concursuri școlare au fost selectați 

elevii capabili de performanțe, s-au constituit grupe de pregătire, s-au organizat activități suplimentare 

pentru pregătire conform graficelor stabilite la nivelul fiecărei catedre. 

 În anul școlar 2020 – 2021 s-au desfășurat la  puține discipline olimpiade și concursuri la nivel 

județean , național și internațional. 

Rezultatele la olimpiadele și concursurile școlare sunt prezentate în Anexa 3. 
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CAPITOLUL VI MANAGEMENTUL EDUCAȚIEI NONFORMALE  
1. ACTIVITĂȚI  EXTRAȘCOLARE 

 

 Activitatea extra curriculară și extrașcolară s-a bazat pe Programul activităților educative, primit de 

la ISJ Bacău, la care s-au adăugat activitățile proprii. 

 Proiectele educative realizate în semestrul I și al II-lea  în  anul școlar 2020-2021 au vizat implicarea 

unui număr mai mare de elevi în viața școlii, prin participarea la diverse activități educative, școlare și 

extrașcolare, atât offline, cât și online, dar și diversificarea activităților extra curriculare pentru atragerea 

elevilor într-un spațiu educativ propice dezvoltării personale și antrenamentului abilităților de viață 

sănătoasă.  

  

 

RITUALURILE MOISILIȘTILOR   

și AGENDA ANUALĂ A PROIECTELOR EDUCATIVE 

 

            SEPTEMBRIE 2020 

 - 26 septembrie 2020 – Ziua Europeană a Limbilor Străine  

 

OCTOMBRIE 2020 

- Ziua internațională a persoanelor vârstnice!(Consilierul educativ, conducerea școlii); 

- Ziua Educatorului (conducerea, consilierul educativ, Comisia diriginților, Consiliul elevilor) 

 – Democrația participativă și Dialogul structurat cu tinerii – activități desfășurate în parteneriat 

cu Asociația ADA (Direcțiunea, Consilierul educativ, Consiliul elevilor);  

- Să ne alegem președintele! (Consilier educativ, Consiliul elevilor); 

- Erasmus+ Info Days (10 – 11 -12 Octombrie) 

-  Ziua Mondială a Alimentației Sănătoase” - activitate desfășurată în colaborare cu Interact Onești 

și Consiliul Școlar al Elevilor (prof. Mariana Bereczki) 

- Cupa „Diversitatea” (prof. Maria Stanciu) 

 

NOIEMBRIE 2020 

 
- Ziua Europeană a Elevului (conducerea, prof. Virginia-Smărăndița Brăescu, consilierul educativ, 

prof. Mariana Bereczki, prof.  Magdalena-Maria Velicu, Consiliul elevilor); 

- Seminar internațional EPAS – European Parliament Ambassador School, Bruxelles – Belgia  

(prof. Virginia-Smărăndița Brăescu, coordonator EPAS) 

- Luna plantării arborilor (prof. Enache Irina - Livia, prof. Buzatu Cristina - Lăcrămioara, prof. 

Brăescu Virginia-Smărăndița, prof.  Mihăilă Aurel-Adrian, prof. Mihalache Ana-Maria, prof. Acsinia 

Anca-Valentina); 

- Săptămâna Educației Globale (conducerea, consilierul educativ, Comisia diriginților, 

Consiliul elevilor). Macheta a fost completată și transmisă în INSPECT. 

- World Largest Lesson (director, prof., Enache Irina – Livia,  director adj. Cristina-Lăcrămioara 

Buzatu, consilier educativ, prof. Virginia-Smărăndița Brăescu, responsabil Comisia diriginților, prof. 

Maria-Magdalena Oncica). Macheta a fost completată și transmisă în INSPECT. 

 

NOIEMBRIE 2020- IUNIE 2021 

 - Activități de voluntariat conform planificării ( profesori voluntari și elevi voluntari); 

- Competiții sportive (catedra de Educație fizică și sport) 
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DECEMBRIE 2020 

- „1 decembrie 1919. Marea Unire” - proiect educațional coordonat. de catedra de istorie (prof. 

Claudiu Visciun, prof. Mihail Dumache)  

- Cupa „1 decembrie” în parteneriat cu SRAP Tg. Ocna (responsabili: prof. Enache Irina - Livia și 

prof. Chelaru Ana-Maria) 

 

IANUARIE 2021 

 - 15 ianuarie 2021 - Mihai Eminescu - poet național (catedra de Limba și Literatura Română, 

coordonator, prof. dr. Gabriela Gîrmacea, prof. Cristina Matei, prof.Mariana Bereczki etc.) 

- 24 Ianuarie 2021 – Hai să dăm mână cu mână (catedra de istorie); 

 

 

FEBRUARIE – MARTIE  - APRILIE 2021 

-  Prix de la Francophonie (catedra de limba franceză) 

- Embracing the colors -  Diseminare și schimb de bune practici în intervenția socială prin 

metoda teatru forum - Activitate desfășurată în parteneriat cu Asociația ADA (Direcțiunea, 

Consilierul educativ, Consiliul elevilor);  

- Depunerea aplicațiilor pentru noi proiecte eTwinning și Erasmus+ în vederea atragerii de 

finanțări nerambursabile și derularea activităților educative conform strategiei de dezvoltare a 

dimensiunii europene a școlii (director, prof. Maria Stanciu, director adjunct, Cristina-Lăcrămioara 

Buzatu; consilier educativ/coordonator proiecte europene, prof. Virginia-Smărăndița Brăescu; 

membrii echipelor de proiect)  

 

APRILIE - MAI 2021 

- 9 Mai Ziua Europei – cooperare la nivel european (conducerea școlii, consilier educativ) 

- Ziua Porților Deschise – Promovarea ofertei educaționale în social media și organizarea 

unor  webinarii cu elevii de la gimnaziu (conducerea școlii, consilier educativ, diriginții claselor a 

XII a, consiliul elevilor) 

 

IUNIE – IULIE - AUGUST 2021 

 Festivitățile de premiere a elevilor absolvenți (diriginții claselor a XII a) 

 5 Iunie - Ziua Mondială a Mediului și 8 Iunie – Ziua Mondială a Oceanelor 

 Școala de vară EPAS Network 

 30 iulie - International Day of Friendship  
 12 August - International Youth Day  
 21 August  - International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism  

 

SEPTEMBRIE 2021 

- Școala de vară de Științe (Conducerea școlii, Prof. de geografie, biologie, fizică, chimie, 

informatică) 

 

SEPTEMBRIE 2020 – AUGUST 2021 (pe toată durata anului școlar) 

- Consilierea elevilor cu părinții plecați în străinătate (psiholog Romandaș Cristina, diriginții); 

- Proiecte și acțiuni de voluntariat (SNAC) avizate de ISJ Bacău și care se desfășoară pe toată 

durata anului școlar: Ora de programare, Fii inteligent pe internet (coordonatori: prof. Cristina-

Lăcrămioara Buzatu, prof. Carmen-Elena Melinte), Singur acasă (coordonator: prof. Mărioara 

Brescan), De la suflet la suflet – Proiecte de voluntariat  la Centrul pentru persoane vârstnice de 
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la Hîrja, la Centrul Alexandra  și la Fundația Victorine Le Dieu din Onești (prof. Constantin Jupenschi, 

prof. Cristina Rusu, prof. Virginia-Smărăndița Brăescu). 

- Clubul de lectură și concursuri literar-artistice pentru elevi (Responsabil: bibliotecar, Luiza 

Sasu, Cristina Matei, Consiliul elevilor, membrii echipelor de implementare) 

- Activități de prevenire și combatere a violenței în școală, de prevenire și combatere a 

consumului de alcool și droguri, de prevenire și combatere a traficului de ființe umane 

(direcțiunea, prof. psiholog Romandaș Cristina, consilierul educativ, diriginții); 

- Clubul de debate (Consilier educativ, prof. Virginia-Smărăndița Brăescu; prof. Cristina Matei; 

eleva Antonia Dovleag și elevii/membrii clubului) 

- Activități de implementare și diseminare a activităților desfășurate în cadrul proiectelor 

europene eTwinning, EPAS, Erasmus+.  

 

           Activitatea educativă s-a desfășurat conform planificării calendaristice prezentate de către diriginți și 

a fost centrată pe formarea la elevi a unor atitudini frumoase, proactive și a unor comportamente cetățenești, 

în acord cu valorile autentice ale democrației. 

 Misiunea noastră a conjugat eforturile materiale și umane ale întregului colectiv prin urmărirea 

îndeplinirii obiectivelor propuse, modernizarea procesului de educație prin utilizarea noilor tehnologii IT in 

lecții si in toate activitățile desfășurate cu elevii, încurajarea competitivității, performanței, progresului școlar, 

o mai mare vizibilitate și o mai bună reprezentare a școlii în mediile educative și în comunitate.           

 

Analiza SWOT 

PUNCTE TARI  

 

PUNCTE SLABE 

 

 Experiență în domeniul activității educative școlare și 

extrașcolare; 

 Personal didactic calificat, cu competențe necesare evaluării 

și valorificării valențelor educative; 

 Diversitatea programului de activități educative la nivelul 

unității de învățământ; 

 Vizibilitatea actului educațional în comunitate prin 

mediatizarea activităților extrașcolare și extra curriculare 

(spectacole, recitaluri, concursuri, competiții ); 

 Existența parteneriatului educațional cu Consiliul 

reprezentativ al părinților, Poliție, Consiliul local în vederea 

responsabilizării acestora în susținerea și îmbunătățirea actului 

educațional; 

 Relațiile interpersonale (diriginte-elev, conducere-diriginți, 

profesori-părinți, profesori-profesori etc.) existente favorizează 

crearea unui climat educațional deschis, stimulativ; 

 Profesorii diriginți organizează întâlniri cu reprezentanți ai 

Poliției în scopul prevenirii delincvenței juvenile; 

  Întâlniri cu Consiliul reprezentativ al părinților, cu Comitetele 

de părinți ale claselor, suplimentate de consultații individuale 

cu părinții; 

 Contactele cu diverse instituții pentru realizarea unor activități 

extra curriculare ( excursii tematice, vizionări de spectacole, 

 Fonduri extrabugetare 

insuficiente pentru activitățile 

extrașcolare și extra curriculare; 

 Slaba implicare a părinților în 

activitățile școlii, dezinteresul multora 

dintre ei față de soarta, anturajul și 

preocupările copiilor lor; 

 Creșterea numărului de familii 

plecate la lucru în străinătate, 

lipsindu-i astfel pe copii de 

supravegherea părintească; 

 Lipsa unor instrumente de 

motivare/stimulare a elevilor 

participanți la activitățile educative 

extra curriculare si extrașcolare. 
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acțiuni caritabile la căminele de bătrâni, orfelinate etc. ) 

introduc elevii în mediul comunitar și contribuie la socializarea 

lor; 

 La începutul anului școlar s-au realizat documentele specifice 

activității de planificare a activității educative: Planul 

managerial al coordonatorului educativ, Programul activităților 

educative extrașcolare și extra curriculare, Graficul desfășurării 

acestor activități, Planificarea ședințelor cu părinții; 

OPORTUNITĂȚI 

 Desfășurarea cursurilor în online beneficiind de dispozitive 

tehnice în fiecare sală de clasă  ( laptop , videoproiectoe , tablă 

interactivă , conexiune la internet ) ; 

 Inițierea cadrelor didactice în managementul de proiect, 

inclusiv în mediul virtual; 

 Amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii 

generații de programe și proiecte de cooperare internațională; 

 Valorificarea potențialului creativ al elevilor prin inițierea de 

noi proiecte educative și asumarea de roluri; 

 Deschiderea activității educative spre implicare și 

responsabilizare  în viața comunității; 

 Contactele cu diverse instituții pentru realizarea unor activități 

extra curriculare (excursii tematice, vizionări de spectacole, 

acțiuni caritabile la căminele de bătrâni, orfelinate etc. ) 

introduc elevii în mediul comunitar și contribuie la dezvoltarea 

abilităților de viață, socio-emoționale,  civice, antreprenoriale 

AMENINȚĂRI 

 Epidemia de coronavirus 

 Dezavantajul creat de programele 

școlare încărcate, care nu permit 

dezvoltarea optimă a componentei 

educative; 

 

 

 

 

2. DEZVOLTARE ȘI RELAȚII COMUNITARE 

1. Prin activitatea curentă a diriginților s-a realizat relația cu părinții nivel de clasă iar prin structurile 
reprezentative ale părinților relația la nivel unitate de învățământ. Reprezentantul părinților în Consiliul de 
Administrație a fost prezent la majoritatea întâlnirilor și s-a implicat  în rezolvarea problemelor școlii. 

2. Colegiul Național „Grigore Moisil” are relații bine stabilite, de bună calitate și eficiente cu Consiliul Local 
și Primăria Municipiului Onești. În cooperare cu administrația publică locală și prin implicarea efectivă a 
reprezentanților acesteia în Consiliul de Administrație a fost posibilă atât asigurarea expertizei profesionale 
pe toate problemele de finanțare și administrare a unității de învățământ, cât și sprijinul nemijlocit în 
rezolvarea unor priorități importante privind dezvoltarea bazei materiale a Colegiului Național „Grigore 
Moisil”.  

3. S-a asigurat cadrul logistic (spații, aparatură, expertiză, consultanță) pentru acțiuni organizate de către 
instituțiile și autoritățile cu care ne aflăm în raport de colaborare. Am participat la întâlniri cu reprezentanții 
comunității locale, cu scopul de a adapta oferta educațională a școlii cu specificul comunitar. 

4. Proiecte de parteneriat educațional: 

 La nivel local cu: Asociația „Incluziunea” Onești, Asociația Rotary Club Onești, Poliția Municipiului 
Onești, Asociația „Onestin”, Protoieria Onești, Biblioteca Municipală „Radu Rosetti, Radio Kit, 
Detașamentul de pompieri, Asociația „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” Hârja – Bacău, Școala 
Postliceală „Carol Davila”,  Poliția Onești, Jandarmeria, Asociația Club ROTARY, Casa de cultură, 
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Fundația Victorine Le Dieu, Asociația Alexandra, Centrul Oaza etc. 

 La nivel județean cu: Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău, Centru de Prevenire, Evaluare și 
Consiliere Antidrog Bacău, Centrul Educativ Tg. Ocna, Centrul Militar Județean Bacău, Centrul 
Județean de Resurse și Asistență educațională Bacău, Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Bacău, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al Județului 
Bacău, Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău, Școala Gimnazială Nr.1 Slănic Moldova, Colegiul 
„Mihai Eminescu” Bacău, Asociația „Valoare Plus” Bacău etc. 

 La nivel național cu: Comisia Națională a României pentru UNESCO, Centrul pentru Jurnalism 
Independent București, Universitatea Transilvania Brașov, Universitatea Politehnica din București, 
Universitatea „Al. I Cuza” Iași, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi ”Iași, Universitatea de 
Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași, Liceul teoretic „Ovidius” Constanța, Universitatea de 
Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, British Council,. 
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CAPITOLUL VII  
ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILĂ 

Proiectarea, aprobarea, repartiția și execuția efectivă a bugetului de venituri și cheltuieli s-a realizat 
conform prevederilor legale în vigoare. Nu au existat probleme majore în proiectarea și execuția 
bugetară, fiind asigurate cu prioritate cheltuielile de personal, respectiv cele pentru utilități. Nu au 
existat blocaje financiare și s-a încercat permanent diminuarea cheltuielilor de personal. 

 
 
 

I. Raportarea financiară şi contabilă 
 

La nivelul instituţiei, raportarea financiară şi contabilă a fost realizată în conformitate cu 
prevederile Standardului 14 – ”Raportarea Financiară şi Contabilă” aprobat prin OSGG 
nr.600/2018 şi a reglementărilor aplicabile. 
 

Conducătorul instituţiei a asigurat buna desfăşurare a proceselor şi exercitarea formelor 
de control intern adecvate, care garantează că datele şi informaţiile aferente utilizate pentru 
întocmirea situaţiilor contabile anuale şi a rapoartelor financiare sunt corecte, complete şi 
furnizate la timp. 
 

Conducătorul instituţiei este responsabil de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi de 
prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrarea 
sa, precum şi a execuţiei bugetare, în vederea asigurării exactităţii tuturor informaţiilor contabile 
aflate sub controlul său. 
 

Conducătorul compartimentului financiar-contabil asigură calitatea informaţiilor şi datelor 
contabile utilizate la realizarea situaţiilor contabile, care reflectă în mod real activele şi pasivele 
entităţii publice. 

Situaţiile financiare anuale sunt însoţite de rapoarte anuale de performanţă în care se 
prezintă pentru fiecare program obiectivele, rezultatele preconizate şi cele obţinute, indicatorii şi 
costurile asociate. 
 

La nivelul compartimentului financiar-contabil: 

 procedurile sunt elaborate/actualizate în concordanţă cu prevederile normative, fiind aplicate în 
mod corespunzător 

 procedurile sunt docuemntate în mod corespunzător, vizând corecta aplicare a actelor 
normative din domeniul financiar-contabil şi al controlului intern 

 sunt instituite suficiente controale pentru a asigura corecta aplicare a politicilor, normelor şi 
procedurilor contabile, precum şi a prevederilor normative aplicabile domeniului financiar-
contabil 

 
II. Legislaţie aplicabilă: 

 

 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în 
patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
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 Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar 
preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 
privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru 
instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor 
publice 

 Ordinul nr. 201/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, 
îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de 
control intern managerial la entităţile publice a apărut în Monitorul Oficial, Partea I nr. 276 din 
12.04.2016 

 Ordin nr. 923 din 11/07/2014 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 555 din 28/07/2014 pentru 
aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar 
preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară 
activitatea de control financiar preventiv propriu 

 OMFP nr.1792/2002 privind Angajarea, Lichidarea, Ordonanțarea și Plata Cheltuielilor 

 Legea educaţiei naţionale, nr. 1 / 2011 

 OMFP 2005/2013 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind completarea formularului "Cerere 
pentru deschiderea de credite bugetare" 

 OMFP 2006/2013 privind modificarea OMFP 1271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind 
structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli și venituri bugetare, precum și 
conturilor de disponibilități deschise la Trezoreria Statului 

 OMFP 2007/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea 
şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) 

 OMFP 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind 
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile 
publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor 
publice nr.1917/2005 

 ORDIN Nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

 Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale, precum 
şi a unor raportări financiare lunare, elaborate de Ministerul Finanţelor Publice; 

 Norme metodologice privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor 
financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile 
teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice 
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III. Realizarea activităţilor planificate 

Nr. 
Crt. 

Activitate planificată 
Grad şi mod de 

realizare 

1 
Realizarea operaţiunilor specifice pentru închiderea lunii 
precedente 

Realizat 100%,  
în termenul legal  

2 
Verificarea statelor de salarii şi a centralizatorului acestora, 
impreuna cu compartimentul secretariat 

Realizat 100%,  
în termenul legal  

3 
Verificarea şi acordarea vizei CFPP pentru centralizatorul de 
salarii  

Realizat 100%,  
în termenul legal  

4 
Întocmirea, verificarea, acordarea fizei CFPP şi transmiterea 
Cererii pentru deschiderea de credite lunară, către Primărie 

și ISJ 

Realizat 100%,  
în termenul legal  

5 
Întocmirea ordonaţărilor și a ordinelor de plată pentru plata 

salariilor, virarea contribuțiilor angajator și asigurați și 
prezentarea acestora la Trezorerie pentru control salarii 

Realizat 100%,  
în termenul legal  

6 
Întocmirea, verificarea şi transmiterea la bănci a fișierelor 
specifice pentru alimentarea salariilor pe carduri 

Realizat 100%,  
în termenul legal  

7 

Intocmirea, verificarea şi transmiterea raportării privind 
datoria publică lunară (DDS Lunar) cuprinzand: Anexa 01-
Bilant scurt, anexa 7 si anexa 7b detalierea cheltuielilor 

pentru sursa E, anexa 30 si anexa 30b Plăți restante, Anexa 
9, Anexa 11 - Conturi de execuție Sursa E 

Realizat 100%,  
în termenul legal  

8 
Întocmirea, verificarea şi transmiterea Situației privind 
Monitorizarea cheltuielilor de personal 

Realizat 100%,  
în termenul legal  

9 
Întocmirea, verificarea şi transmiterea Situației statistice S1- 
Cheltuieli de personal pentru ISJ 

Realizat 100%,  
în termenul legal  

10 
Întocmirea, verificarea şi transmiterea la Finanțe a situației 
financiare privind statul de functii – Minvis 

Realizat 100%,  
în termenul legal  

11 Întocmirea, verificarea şi transmiterea declaratiei 112 
Realizat 100%,  

în termenul legal  

12 
Întocmirea, verificarea şi depunerea la Casa de Asigurări 
Sociale de Sănătate a dosarelor pentru recuperarea 

indemnizațiilor pentru Concedii Medicale 

Realizat 100%,  
în termenul legal  

13 
Întocmirea, verificarea şi transimterea situației privind Costul 
standard/elev 

Realizat 100%,  
în termenul legal  

14 
Întocmirea, verificarea şi transmiterea, impreuna cu 

compartimentul secretariat, a situației de raportare 
STATOCT 

Realizat 100%,  
în termenul legal  

15 
Întocmirea situației pentru decontarea abonamentelor 
elevilor şi personalului didactic 

Realizat 100%,  
în termenul legal  

16 
Primirea, verificarea şi vizarea pentru CFPP a documentelor 

justificative pentru decontarea abonamentelor elevilor și 
personalului didactic 

Realizat 100%,  
în termenul legal  
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17 
Întocmirea, verificarea şi prezentarea la Trezorerie a OP-ului 
pentru efectuarea plăţilor: abonamente, burse, salarii, 
avansuri, etc. 

Realizat 100%,  
în termenul legal  

18 
Întocmirea situaţiei statistice privind cheltuielile de reparaţii 
pentru anul anterior -STATISTICA 

Realizat 100%,  
în termenul legal  

19 
Intocmirea, verificarea şi prezentarea la trezorerie a anexelor 

1, 1b, 2 și 4 specifice pentru cheltuielile de investiții 
Realizat 100%,  

în termenul legal  

20 
Ridicarea Extraselor de cont şi a dispozițiilor bugetare de la 
Trezorerie, verificarea corectitudinii operațiunilor și 
punctarea acestora cu evidența contabilă 

Realizat 100%,  
în termenul legal  

21 
Inregistrarea tuturor operaţiunilor în contabilitatea financiară 

analitică și sintetică 
Realizat 100%,  

în termenul legal  

22 
Inregistrarea tuturor operaţiunilor în contabilitatea cantitativ-
valorică de gestiune 

Realizat 100%,  
în termenul legal  

23 
Întocmirea balanţelor de verificare analitice și sintetice totale 
și pe surse de finanțare, verificarea și punerea de acord a 
acestora su soldurile conturilor din fișele de cont 

Realizat 100%,  
în termenul legal  

24 
Confruntarea fişelor de magazie de la gestionari cu evidența 
cantitativ-valorică și punerea de acord a acestora 

Realizat 100%,  
în termenul legal  

25 
Efectuarea controalelor planificate şi inopinate la casierie și 
la locurile de depozitare/folosință 

Realizat 100%,  
în termenul legal  

26 

Întocmirea, verificarea şi raportarea situațiilor financiare 

trimestriale și anuale: Bilanț, Contul de Rezultat patrimonial, 
Situația fluxurilor de trezorerie, Conturile de execuție venituri 
și cheltuieli, Detalierea cheltuielilor, Situația fondurilor cu 
destinație specială, Situația privind activele și datoriile, 

Situația privind plățile restante, Anexele 34, 35A și 35B - 
anuale 

Realizat 100%,  
în termenul legal  

27 
Fundmentarea, întocmirea, verificarea şi transmiterea 
proiectelor de buget pe fiecare sursă de finanare pentru 

exercițiul financiar următor 

Realizat 100%,  
în termenul legal  

28 
Întocmirea, verificarea şi transmiterea buget anual inițial, 
după comunicarea sumelor aprobate de către ordonatoriul 
de credite ierarhic superior 

Realizat 100%,  
în termenul legal  

29 Întocmirea, verificarea şi transmiterea rectificarilor bugetare 
Realizat 100%,  

în termenul legal  

30 
Întocmirea, verificarea şi raportarea execuției bugetului 
aprobat 

Realizat 100%,  
în termenul legal  

31 
Transmiterea formularelor de buget iniţiale și rectificate în 
Sistemul Național de Raportare ForExeBug 

Realizat 100%,  
în termenul legal  

32 
Primirea, verificarea şi vizarea pentru CFPP a Referatelor de 
Necesitate 

Realizat 100%,  
în termenul legal  
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33 
Primirea, verificarea şi vizarea pentru CFPP a Propunerilor 

de Angajare a unei cheltuieli și a Angajamentelor bugetare 
individuale/Globale 

Realizat 100%,  
în termenul legal  

34 
Operarea în aplicaţia MFP ForExeBug - CAB a rezervărilor 

inițiale de credite 
Realizat 100%,  

în termenul legal  

35 
Primirea, verificarea şi vizarea pentru CFPP a 
Angajamentelor legale: Contracte/Comenzi 

Realizat 100%,  
în termenul legal  

36 
Operarea în aplicaţia MFP ForExeBug - CAB a rezervărilor 
definitive de credite 

Realizat 100%,  
în termenul legal  

37 
Primirea, verificarea şi vizarea pentru CFPP a documentelor 
justificative pentru plata cheltuielilor: Facturi, Note de 

recepție, Procese verbale de recepție. 

Realizat 100%,  
în termenul legal  

38 Întocmirea Ordonanţărilor de plată a cheltuielilor 
Realizat 100%,  

în termenul legal  

39 
Operarea în aplicația MFP ForExeBug - CAB a recepţiilor 
(ordonanțărilor) 

Realizat 100%,  
în termenul legal  

40 
Întocmirea Ordinelor de plată pentru plata furnizorilor şi 
prezentarea acestora la Trezorerie pentru decontare 

Realizat 100%,  
în termenul legal  

41 Incasarea veniturilor extrabugetare 
Realizat 100%,  

în termenul legal  

42 
Întocmirea, verificarea, prezentarea la Primărie pentru 

avizare şi transmiterea la trezorerie a Dispozițiilor bugetare 
pentru deschiderea creditelor Sursei E 

Realizat 100%,  
în termenul legal  

43 

Întocmirea şi înaintarea spre apobarea conducătorului 

instituției a deciziei pentru demararea operațiunilor de 
inventariere, nominalizarea membrilor comisiei de 

inventariere și instruirea acestora 

Realizat 100%,  
în termenul legal  

44 
Tipărirea, ştampilarea Listelor de inventariere pentru teren și 
punerea acestora la dispoziția membrilor comisiei, sub 
semnătură. 

Realizat 100%,  
în termenul legal  

45 
Valorificarea rezultatelor inventarierii şi înregistrarea în 

contabilitate a eventualelor diferențe 

Realizat 100%,  
în termenul legal  

46 
Intocmirea, verificarea şi prezentarea oricăror altor situații 
contabile 

Realizat 100%,  
în termenul legal  

47 
Întocmirea/actualizarea procedurilor operaţionale ale 

compartimentului și punerea de acord a acestora cu 
modificările legislative 

Realizat 100%,  
în termenul legal  

48 Studierea modificărilor legislative şi aplicarea acestora 
Realizat 100%,  

în termenul legal  

49 Primirea - transmiterea corespondenţei 
Realizat 100%,  

în termenul legal  

50 Arhivarea tuturor actelor si documentelor contabile 
Realizat 100%,  

în termenul legal  

Având în vedere că toate activităţile au fost realizate în proporţie de 100%, cu respectarea 
termenelor legale, se poate concluziona că obiectivele atribuite compartimentului financiar – 
contabil pentru anul 2020-2021 au fost integral îndeplinite. 
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CAPITOLUL VIII  
MANAGEMENTUL COMISIILOR  

 
M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT COMISIA PENTRU CURRICULUM 

AN ȘCOLAR 2020-2021 
Principalele acțiuni derulate la nivelul Comisiei pentru curriculum în  anul școlar 2020-2021 au fost: 

- elaborarea planului managerial anual;  

- realizarea/aprobarea documentelor de planificare a activităţii cadrelor didactice şi ale comisiilor 

metodice (dovezi:planificări calendaristice anuale, planificări pe unități de învățare); 

- respectarea notelor de fundamentare, a metodologiilor, instrucţiunilor, notelor metodice emise de 

ministerul de resort privind aplicarea curriculumului naţional 

- elaborarea proiectul de curriculum al şcolii (CDŞ) realizat în urma analizei de nevoi/oportunităţi 

educaţionale la nivelul educabililor (dovezi: oferta CDS a colegiului, fișa de avizare a opționalului, 

programă opțional); 

- derularea procedurii de selecţie a ofertei CDŞ;  

- controlul documentelor de proiectare curriculară - realizat la începutul anului școlar/semestrului; 

- actualizarea informaţiilor despre curriculum, în concordanţă cu specificul unităţii şcolare; 

- elaborarea proiectului activităţii extraşcolare şi a concursurilor şcolare - realizat sub coordonarea 

directorului;  

- stabilirea programului de lucru al colegiului; 

- organizarea activităţilor extracurriculare;  

- aplicarea planurilor-cadru, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea rezultatelor 

şcolare; 

- realizarea orarului şcolii în funcţie de planurile cadru, planurile de învăţământ, curba de efort 

intelectual a elevilor, numărul de cadre didactice; 

- evaluarea prestaţiei profesionale a cadrelor didactice, ca urmare a asistenţelor la ore şi a rapoartelor 

primite de la şefii de catedre; 

- Informarea regulată a elevilor și/sau a părinților acestora privind progresul realizat și rezultatele școlare 

(dovezi: cataloagele clasei, existența procedurii de informare a părinților privind rezultatele școlare, 

existența proceselor verbale de la ședințele cu părinții). 
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Puncte tari Puncte slabe 

- Participarea cadrelor didactice la 

consfătuirile organizate de ISJ pentru 

cunoașterea modificărilor programelor 

școlare, a altor informații utile privind 

procesul de învățământ; 

- Prezentarea și studierea Curriculumului 

național, a Planului cadru, a programelor și 

manualelor școlare, a softurilor 

educaționale specific fiecărei discipline; 

- Întocmirea la termenele stabilite a 

planificărilor calendaristice 

anuale/semestriale și a unităților de 

învățare corespunzătoare, ținând cont de 

recomandările MEN și ISJ; 

- Selectarea din timp a materialului didactic 

necesar fiecărei ore și confecționarea 

acestuia când a fost posibil cu ajutorul 

elevilor; 

- Stabilirea unor măsuri corecte de reglare a 

sistemului de predare-învățare-evaluare; 

- Existenta unui site imbunatatit al colegiului 

si a paginii de facebook ca modalitati de 

promovare a imaginii si realizarilor 

colegiului; 

- Parteneriate cu universități 

- Participarea la proiecte ERASMUS 

 

- Preponderența scăzută a orelor 

demonstrative ca modalitate de abordare a 

temelor stabilite; 

- Număr relative mic de fișe de observație a 

lecțiilor 

- Număr mic de interasistențe la ore; 

- Implicarea redusă a unor părinți în 

activitățile liceulu 

 

Oportunități Amenințări 

- Implementarea strategiilor privind 

descentralizarea învăţământului, asigurarea 

calităţii;  
- Training specializat al cadrelor didactice in 

vederea modernizarii actului educational;  
- Atragerea de sponsori si implicarea 

parintilor in modernizarea actului 

educational; 
- Pregătirea cadrelor didactice facilitează o 

desfășurare productivă a procesului de 

învățământ.  
- Relațiile bune cu comunitatea locală pot 

duce într–un viitor apropiat la lărgirea 

paletei de discipline opționale. 

- Focalizarea doar pe anumite parteneriate, cu 

neglijarea unor posibili parteneri de viitor. 

- Legislaţie incoerentă şi deficitară;  

- Interesul scăzut a unor cadre didactice pentru 

cunoaşterea problematicii şi a documentelor 

de strategie educaţională, privind asigurarea 

calităţii în educaţie şi a descentralizării 

sistemului educational.  

- Lipsa receptivității părinților;  

- Lipsa fondurilor;  

- Lipsa receptivității și neimplicarea elevilor în 

activitățile propuse 
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Concluzii  

Activitatea Comisiei pentru curriculum s–a desfășurat în acest an școlar într–un mod corespunzător. 

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

perioadei. Membrii comisiei s–au dovedit receptivi, depunând eforturi adecvate pentru îndeplinirea sarcinilor 

și pentru obținerea unor cât mai bune rezultate  
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Raport Anual  
privind  

Activitatea Consilierului Educativ 

Anul şcolar 2020-2021 

 

Activitati extracurriculare şi extraşcolare 

 

        Activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul activităţilor educative, primit de 

la ISJ Bacău, la care s-au adăugat activităţile proprii. 

 Proiectele educative realizate în semestrul I şi al II-lea  în  anul şcolar 2020-2021 au vizat implicarea 

unui număr mai mare de elevi în viaţa şcolii, prin participarea la diverse activităţi educative, şcolare şi 

extraşcolare, atât offline, cât și online, dar şi diversificarea activităţilor extracurriculare pentru atragerea 

elevilor într-un spaţiu educativ propice dezvoltării personale și antrenamentului abilităților de viață 

sănătoasă.  

 Prezentăm, anexate la prezentul raport anual de activitate, planificările/graficele, 

centralizatoarele/rapoartele cu activitățile educative desfășurate în anul școlar 2020-2021, cu nr. de 

înregistrare corespunzătoare din registrul școlii: 

 

1. Planificare/Grafic activități desfășurate în consorțiu în anul școlar 2020-2021 

2. Raport de activitate al Comisiei pentru programe și proiecte europene (Responsabil: prof. Virginia-

Smărăndița Brăescu, coordinator Comisia pentru programe și proiecte europene) 

3. Raport Comisia diriginților (Responsabil: prof. Magda Oncica) 

4. Padlet Centralizator activități educative școlare și extrașcolare 

 

           Activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de către diriginţi și 

a  a fost centrată pe formarea la elevi a unor atitudini frumoase, proactive și a unor comportamente cetăţeneşti, 

în acord cu valorile autentice ale democraţiei. 

 Misiunea noastră a conjugat eforturile materiale şi umane ale întregului colectiv prin urmărirea 

îndeplinirii obiectivelor propuse, modernizarea procesului de educaţie prin utilizarea noilor tehnologii IT in 

lecţii si in toate activităţile desfăşurate cu elevii, încurajarea competitivității, performanţei, progresului 

şcolar, o mai mare vizibilitate și o mai bună reprezentare a şcolii în mediile educative şi în comunitate.           
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Analiza SWOT 

PUNCTE TARI  

 

PUNCTE SLABE 

 

 Experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi 

extraşcolare; 

 Personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi 

valorificării valenţelor educative; 

 Diversitatea programului de activităţi educative la nivelul 

unităţii de învăţământ; 

 Vizibilitatea actului educaţional în comunitate prin 

mediatizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare 

(spectacole, recitaluri, concursuri, competiţii ); 

 Existenţa parteneriatului educaţional cu Consiliul reprezentativ 

al părinţilor, Poliţie, Consiliul local în vederea 

responsabilizării acestora în susţinerea şi îmbunătăţirea 

actului educaţional; 

 Relaţiile interpersonale (diriginte-elev, conducere-diriginţi, 

profesori-părinţi, profesori-profesori etc.) existente 

favorizează crearea unui climat educaţional deschis, 

stimulativ; 

 Comisia diriginţilor organizează întâlniri cu reprezentanţi ai 

Poliţiei în scopul prevenirii delincvenţei juvenile; 

  Întâlniri cu Consiliul reprezentativ al părinţilor, cu Comitetele 

de părinţi ale claselor, suplimentate de consultaţii 

individuale cu părinţii; 

 Contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi 

extracurriculare ( excursii tematice, vizionări de spectacole, 

acţiuni caritabile la căminele de bătrâni, orfelinate etc. ) 

introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la 

socializarea lor; 

 La începutul anului şcolar s-au realizat documentele specifice 

activităţii de planificare a activităţii educative: Planul 

managerial al coordonatorului educativ, Programul 

activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, 

Graficul desfăşurării acestor activităţi,Planificarea şedinţelor 

cu părinţii; 

 Fonduri extrabugetare insuficiente pentru 

activitățile extrașcolare și 

extracurriculare; 

 Slaba implicare a părinţilor în activităţile 

şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă 

de soarta, anturajul şi preocupările 

copiilor lor; 

 Creşterea numărului de familii plecate la 

lucru în străinătate, lipsindu-i astfel pe 

copii de supravegherea părintească; 

 Lipsa unor instrumente de 

motivare/stimulare a elevilor participanţi 

la activităţile educative extracurriculare 

si extraşcolare. 
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OPORTUNITĂŢI 

1. Desfășurarea cursurilor în online; 

2. Iniţierea cadrelor didactice în managementul de proiect, 

inclusiv în mediul virtual; 

3. Amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii 

generaţii de programe şi proiecte de cooperare 

internaţională; 

4. Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de 

noi proiecte educative şi asumarea de roluri; 

5. Deschiderea activităţii educative spre implicare şi 

responsabilizare  în viaţa comunităţii; 

6. Contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor 

activităţi extracurriculare (excursii tematice, vizionări de 

spectacole, acţiuni caritabile la căminele de bătrâni, 

orfelinate etc. ) introduc elevii în mediul comunitar şi 

contribuie la dezvoltarea abilităților de viață, socio-

emoționale,  civice, antreprenoriale 

AMENINŢĂRI 

 

 Epidemia de coronavirus 

 Dezavantajul creat de programele şcolare 

încărcate, care nu permit dezvoltarea 

optimă a componentei educative; 
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 RAPORT SINTETIC                                                                                                                                                            

COMISIA PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE EUROPENE 

Întocmit de prof. Virginia-Smărăndița Brăescu,                                                                                                           

Coordonator al Comisiei pentru programe și proiecte europene 

  

 

IMPLICAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN PROIECTE DE PARTENERIAT CU UNITĂȚI 

DE ÎNVĂȚĂMÂNT SIMILARE DIN UNIUNEA EUROPEANĂ SAU DIN ALTE ZONE 

 

 Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești este școală activă în programele europene EPAS, 

eTwinning și Erasmus+.  

 

 În anul școlar 2020 – 2021, s-au continuat activitățile în cadrul programului EPAS – Școală  

Ambasador a Parlamentului European și s-au identificat noi posibilități de colaborare și aplicare pentru 

proiecte eTwinning și Erasmus+.  

 Informațiile cu privire la termenele de depunere a aplicațiilor pentru accesarea proiectelor europene 

Erasmus+ sunt cunoscute, au fost transmise pe e-mail tuturor cadrelor didactice încă din luna octombrie 2020 

și au fost afișate în școală. Se respectă anual apelul și calendarul conform ghidului de finanțare al programului 

Erasmus+. La nivelul unității de învățământ există comisia pentru programe și proiecte europene și echipe 

de lucru care lucrează pentru căutarea partenerilor, scrierea aplicațiilor și implementarea proiectelor. Există 

decizii ale directorului unității de învățământ pentru echipele de implementare a proiectelor finanțate și 

comisiile de selecție a beneficiarilor din publicul țintă. 

 În anul școlar 2020 - 2021, în contextul pandemiei de coronavirus, termenele de depunere a 

aplicațiilor au fost decalate, atât cursurile cu elevii față în față, în sălile de clasă, cât și mobilitățile 

transnaționale au fost suspendate. Cu toate acestea, s-au depus noi aplicații pentru proiecte europene 

eTwinning și Erasmus+. 

 

 Proiecte eTwinning aflate în desfășurare în anul școlar 2020 - 2021 

 

 EPAS - Network of schools across the European Union to learn about European Parliamentary 

democracy and European citizenship (ID 220202 ) 

 Peace at school, peace in class (ID 217637 ) 

 The Promotion of Entrepreneurial Skills Among SEN Students (ID 198794) 

 

  S-a continuat implementarea următoarelor proiecte Erasmus+ aprobate și finanțate începând 

cu anul școlar 2019 – 2020. S-a solicitat Agenției Naționale prelungirea duratei de implementare cu 12 

luni (2021-2022), din cauza pandemiei de coronavirus: 
 

 Proiect de mobilitate Erasmus+ 2019-1-RO01-KA101-062586 (TIC-TACT) – Teachers for 

Innovative Classes – Training Activities to foster Creative Thinking (Profesori pentru clase 

inovative! - Activități formative pentru dezvoltarea gândirii creative), finanțat de ANPCDEFP cu 

suma de 34950 de euro pentru perioada 2019 -2021.  

 

Acest proiect își propune crearea pentru profesori și elevi a unor contexte inovative de învățare și creștere în 

toate ariile curriculare și toate ariile vieții prin utilizarea tehnologiei și a aplicațiilor digitale, a unor metode 

activ-participative, precum și a unor instrumente și strategii de marketing integrativ, eficiente pentru educație 

în general, pentru dezvoltarea autonomiei și responsabilității, precum și pentru propriile alegeri și 

comportamente în mod special: dezvoltare personală și profesională, orientare pentru carieră, optimizarea 
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competențelor digitale, lingvistice, interculturale, sociale și civice, de comunicare eficientă, management al 

conflictelor, lucru în echipă, leadership, pentru adoptarea unui stil de viață sănătos, precum și abilități de 

management finaciar și management de proiect pentru implementarea cu succes a proiectelor europene.  

 

Mobilitățile pentru formarea profesorilor au fost reprogramate în anul școlar 2020 – 2021 pentru a putea fi 

desfășurate în condiții de siguranță.  

 

În perioada august - septembrie 2021 s-au desfășura 2 fluxuri și 12 profesori au putut participa la cursuri de 

formare în străinătate: 

- 4 profesori la cursul Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention (Europass 

Teacher Academy, Florence, Italy) 

- 8 profesori la cursul Digital Sills and Social Media Competencies at School (Associazione Euphoria, 

Roma, Italy) 

 

Pagina proiectului pe site-ul Comisiei europene: 

   https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RO01-

KA101-062586  

Proiectul Erasmus+ KA101: https://www.facebook.com/teachersforinnovativeclasses/  

Padlet:https://padlet.com/virginiabraescu1/q9l8poakhrnawgt2   

 

Durata de implementare a fost extinsă cu 12 luni prin act adițional la contractul de finanțare. Proiectul se va 

finaliza la 31 mai 2022. 
 

 

 Proiect de schimb interșcolar Erasmus+ 2019-1-TR01-KA229-076957_4 – The Promotion of 

Entrepreneurial Skills Among SEN Students (Dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru 

elevii cu nevoi educaționale specifice), finanțat cu suma de 26707 de euro pentru perioada 2019 -

2021.  
  

În contextul pandemiei globale de coronavirus, mobilitățile Erasmus+ cu elevii au fost reprogramate pentru 

anul școlar 2021 – 2022. S-a solicitat de către coordonatorul de proiect din Turcia o prelungire cu 1 an de 

zile a proiectului pentru a putea fi efectuate mobilitățile în condiții de siguranță. 

 

Video/Povestea digitală a proiectului:  

https://youtu.be/CKd8Yqn4LE8  
 

 

O singură mobilitate cu elevii a avut loc în perioada 5 – 11 ianuarie 2020, la Osijek, în Croația, în 

cadrul proiectului Erasmus+ KA229 – The Promotion of Entrepreneurial Skills Among SEN 

Students. Acest  schimb de experiență, cu tema “Learning to learn in Europe”, a fost organizat de 

partenerii de la Graditeljsko – geodetska škola Osijek și a reunit peste 40 de profesori și elevi din 

cele 5 țări ale proiectului: Turcia, Croația, România, Italia și Portugalia. La această primă mobilitate 

internațională, echipa Colegiului Național Grigore Moisil Onești a fost reprezentată de 2 profesori 

(prof. Virginia-Smărăndița Brăescu, coordonator de proiect, și prof. Cristina Matei, membră a echipei 

de implementare a proiectului) și 3 elevi din clasa a XI a (Chinzăruc Sabina-Andreea, Doliș Anda-

Gabriela și Minuț Sergiu-Evanghelos).  

Programul de formare a profesorilor și elevilor a abordat aspectele teoretice și practice referitoare la 

situația elevilor cu CES (cu nevoi educaționale speciale), metodele de învățare activă și schimbul de 

bune practici pe această temă. Agenda activităților a inclus atât ateliere tematice pentru elevi și 

profesori, desfășurate în cadrul școlii, cât și vizite în teren, excursii tematice. Au fost invitați atât 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RO01-KA101-062586
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RO01-KA101-062586
https://www.facebook.com/teachersforinnovativeclasses/
https://padlet.com/virginiabraescu1/q9l8poakhrnawgt2
https://youtu.be/CKd8Yqn4LE8
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reprezentanți ai mass-media și ai altor instituții din Osijek, cu care școala colaborează în proiectele 

extrașcolare, cât și reprezentanți ai Comitetului de părinți. La întoarcerea în țară, planul de diseminare 

a activităților realizate de echipa de mobilitate a inclus: realizarea instrumentelor de diseminare, 

activități cu elevii la orele de dirigenție și activități metodice în Comisia diriginților. 

 

Blogul: https://dimensiuneaeuropeana.school.blog/2020/01/23/learning-to-learn-in-europe/  

Pagina Padlet: https://padlet.com/virginiabraescu_ecole/mop5gsz1vynr5xhn   

Newsletter: https://padlet.com/virginiabraescu_ecole/mop5gsz1vynr5xhn/wish/634517143   

 

 

  Perioada 2019 – 2022: Total finanțare nerambursabilă atrasă pentru implementare proiectelor 

Erasmus+ în perioada 2019 – 2022 (cu 1 an prelungire, 2021-2022, din cauza pandemiei de coronavirus): 

34950 euro + 26707 euro + 2750 euro =  67157 euro 
   

        Perioada 2020 – 2022: S-au atras noi surse de finanțare nerambursabilă pentru proiectul de 

schimb interșcolar Erasmus+ 2020-1-TR01-KA229-093716 – Peace in class, peace at school , aprobat pentru 

finanțare cu un buget total de 149.466,00 EUR din care Colegiul Național Grigore Moisil Onești are alocată în 

buget suma de 27.756,00 EUR.   
  Țările și instituțiile partenere în proiect: 
 KIRKKONAKLAR ANADOLU LISESI Türkiye 36.453,00 EUR (Coordonator) 
 Colegiul National Grigore Moisil Onesti, Romania, 27.756,00 EUR  
 Zespol Szkol Nr 1, Polonia, 28.419,00 EUR  
 Profesionalna gimnaziya po transport i agrarni tehnologii "N.Y.Vapcarov", Bulgaria, 28.419,00 EUR  
 ISTITUTO SUPERIORE "SAN PELLEGRINO", Italia, 28.419,00 EUR  

 

 

S-a solicitat de către coordonatorul de proiect din Turcia o prelungire cu 1 an de zile a proiectului (2022 – 

2023) pentru a putea fi efectuate mobilitățile în condiții de siguranță. Proiectul se va finaliza la 31 august 

2023. 

   

PROGRAMUL EPAS - ȘCOLI-AMBASADOR ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN 

 

 Programul EPAS - ”Școli-ambasador ale Parlamentului European” se derulează în România 

începând cu anul 2017, de către Biroul de Informare al Parlamentului European (BIPE) în parteneriat cu 

Ministerul Educației Naționale și cu sprijinul Asociației APDD „Agenda 21”. 

 

 Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești a candidat în programul european EPAS și a obținut 

din 2019 titlul de ”Școală Ambasador a Parlamentului European”.  

 

 Titlul de școală EPAS i-a motivat pe elevii și profesorii moisiliști să fie activi și să găsească idei noi 

și creative în contextul pandemiei de coronavirus, atât pentru consolidarea parteneriatelor strategice cu ADA 

- Asociația pentru Dezvoltare Activă și centrele Europe Direct Bacău și Valea Trotușului Comănești, 

cât și pentru inițierea unor noi parteneriate de cooperare și solidaritate europeană. Astfel s-a născut ideea 

proiectului eTwinning "EPAS – Network of schools across the European Union to learn about European 

Parliamentary Democracy and European Citizenship". Inițiat de Colegiul Național "Grigore Moisil" 

Onești (profesor coordonator:Virginia-Smărăndița Brăescu) și AECCB Portugalia (profesor coordonator: 

Carla Machado), proiectul are ca scop dezvoltarea și consolidarea parteneriatelor între școlile EPAS pentru 

creșterea comunicării și cooperării între ambasadorii seniori și juniori EPAS și alți actori strategici la nivel 

european: centrele locale și județene Europe Direct, ONG-uri, europarlamentari, MEN, birourile de legătură 

ale Parlamentului European din țările membre ale Uniunii Europene etc.  

https://dimensiuneaeuropeana.school.blog/2020/01/23/learning-to-learn-in-europe/
https://padlet.com/virginiabraescu_ecole/mop5gsz1vynr5xhn
https://padlet.com/virginiabraescu_ecole/mop5gsz1vynr5xhn/wish/634517143
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DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR (2020 - 2021): 

 

Categoria 1 - Activități legate de modul de funcționare a Parlamentului European  

 

Titlu: Valori și competențe europene 

Data: Săptămânal, câte 2 ore/săptămână, pe toată durata acestui an școlar.  

Număr și tip de participanți – 60 de elevi 

Loc / platforma de desfășurare: Meet și Google Classroom 

Scurtă descriere: Activitățile s-au desfășurat la 2 clase de elevi (XI F și XII E) ,în cadrul cursului  

opțional (CDȘ) – Valori și competențe europene.  

 

Titlu: Module pedagogice - EU și UE (activități derulate în baza materialelor didactice EPAS) 

Data: Conform orarului școlii/ planificării 

Număr și tip de participanți –  350 de elevi și 11 profesori 

Loc / platforma de desfășurare: Zoom, Meet și Google Classroom 

Scurtă descriere: Activitățile s-au desfășurat la orele de Istorie, Limba franceză, Limba engleză, 

Consiliere și orientare, câte 1 oră/săptămână/ambassador, pe parcursul acestui an școlar, de către 

ambasadorii seniori și juniori EPAS și cu sprijinul altor profesori și elevi voluntari, colaboratori în proiect.  

 

Titlu: Webinar „Digitalizarea educației - strategii de acțiune la nivel european și în plan național”. 

Data: 14 aprilie 2021  

Număr și tip de participanți – 100 de participanți: 9  ambasadori seniori, 17 ambassadori, 6 elevi 

pasionați de tehnologie și alți elevi și profesori din școală: 68  

Loc / platforma de desfășurare: Zoom 

Scurtă descriere: Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești, Școală-Ambasador a Parlamentului 

European, a organizat webinarul cu tema „Digitalizarea educației – Politici și strategii de acțiune la nivel 

european și național” pentru a construi punți de comunicare către viitorul Europei. Au răspuns invitației la 

dezbateri, în cadrul proiectului EPAS (European Parliament Ambassador Schools), dl. Eugen Tomac, 

europarlamentar, și dl. Valerian Vreme, fost ministru al Comunicațiilor și Tehnologiei Informației în 

guvernul României. 

 

Categoria 2 - Diseminare de informații 

 

Titlu: Caravana „Europa, șansa mea” 

Data: 21 Octombrie 2020 

Număr și tip de participanți –  60 de elevi, profesori, reprezentanți ai centrelor Europe Direct, 1 invitat 

Loc / platforma de desfășurare: CISCO Webex 

Scurtă descriere: Caravana de informare „Europa, șansa mea”, a Centrelor Europe Direct Valea 

Trotușului Comănești și Europe Direct Bacău a ”poposit” virtual pe platforma ”CISCO Webex” miercuri, 

21 octombrie 2020, la EPAS - Colegiul Național „Grigore Moisil” din Onești. Subiecte dezbătute cu elevii 

claselor a XI-a F și a IX-a C, și profesorii participanți la discuții, prof. Virginia-Smărăndița Braescu și prof. 

Cristina Matei, ambasadori seniori EPAS: ”Europa în timp de pandemie” și ”Educația pentru cetățenie 

digitală”. Invitatul special al celor două webinare a fost subprefectul județului Bacău, dl ing. Narcis Jitaru, 

care le-a vorbit elevilor despre necesitatea respectării regulilor impuse de pandemie, atât pentru propria lor 

sănătate, cât și a celor din jur. 

 

Titlu: Ziua Internațională a Drepturilor Omului 

Data: 10 Decembrie 2020 

Număr și tip de participanți –  722 de elevi 
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Loc / platforma de desfășurare: Zoom, Meet și Google Classroom 

Scurtă descriere: Cunoașterea și conștientizarea cu privire la importanța respectării drepturilor omului. 

Elevii au realizat afișe, prezentări PPT sau Google Slides, video etc. 

 

Titlu: Ziua Internațională a Limbii Materne 

Data: 21 februarie 2021 

Număr și tip de participanți – peste 100 de ambassadori seniori și juniori EPAS. etc: 

Loc / platforma de desfășurare: Zoom 

Scurtă descriere: Webinar internațional în cadrul EPAS eTwinning Network 

 

Categoria 3 - Activități dedicate Zilei Europei 

 

Titlu: Împreună pentru viitorul Europei! 

Data: 7 – 10 mai 2021  

Număr și tip de participanți – 722 de elevi  și 11 profesori din școală, ambasadori seniori și juniori din 

școală și din rețeaua proiectului EPAS eTwinning Network și EPAS eTwinning Group. 

Loc / platforma de desfășurare: Zoom, Meet și Google Classroom 

Scurtă descriere: Activități dedicate zilei de 9 Mai – Ziua Europei: semnificația zilei de 9 ma; Valorile europene, 

Parlamentul european și celelalte instituții UE, Tratatele UE, Vocea mea în Europa, participarea cu elevii, la 

conferințele online cu europarlamentari, organizate de Biroul de Legătură al Parlamentului European, expoziție de 

benzi desenate și desene realizate de elevii moisiliști, de elevii de la Școala Gimnazială Ghiță Mocanu, școală 

parteneră în consorțiu școlar, și din rețeaua proiectului EPAS eTwinning Network  etc. 

 
Linkuri canale de informare și diseminare:  

- Articol în presa locală: Amprenta de Onești 

https://amprentadeonesti.ro/2021/05/07/colegiul-national-grigore-moisil-onesti-construieste-punti-de-

comunicare-catre-viitorul-europei/ 

- Padlet: Punct de informare online 

https://padlet.com/virginiabraescu721/591vvlmyf02pe6yh 

- Blogul proiectului EPAS: https://epasmoisilonesti.wordpress.com/ 

- Pagina de Facebook a proiectului EPAS: https://www.facebook.com/Moisilistii 

- Canalul de youtube al proiectului EPAS: 

Video general proiect EPAS - An școlar 2020 – 2021: 

https://www.youtube.com/watch?v=T2r4rcYnvM0 

Video Valorile Europei: https://youtu.be/Nic_fD3SJzY 

Video Ziua Internațională a Limbii Române: https://youtu.be/Pkd02tNgLuI 
 

 În fiecare an, școlile active în rețeaua europeană EPAS desfășoară activități educaționale, școlare și 

extrașcolare, care sensibilizează elevii cu privire la democrația parlamentară europeană și valorile cetățeniei 

europene. Activitățile desfășurate în parteneriat de către școlile EPAS, în cadrul rețelei de cooperare 

europeană EPAS Network, sunt difuzate prin intermediul platformei eTwinning și promovate pe rețelele de 

socializare, pe paginile școlilor dedicate acestui program și pe paginile oficiale ale programului în plan 

național și la nivel european. Profesorii și elevii participă activ pe platformă, interacționează și lucrează în 

echipe pe teme comune europene.  

 

    Raport întocmit de : 

Prof. Virginia-Smărăndița Brăescu 

Coordonator al Comisiei pentru programe și proiecte europene 

 
 

https://amprentadeonesti.ro/2021/05/07/colegiul-national-grigore-moisil-onesti-construieste-punti-de-comunicare-catre-viitorul-europei/#_blank
https://amprentadeonesti.ro/2021/05/07/colegiul-national-grigore-moisil-onesti-construieste-punti-de-comunicare-catre-viitorul-europei/#_blank
https://padlet.com/virginiabraescu721/591vvlmyf02pe6yh#_blank
https://padlet.com/virginiabraescu721/591vvlmyf02pe6yh#_blank
https://epasmoisilonesti.wordpress.com/#_blank
https://www.facebook.com/Moisilistii#_blank
https://www.youtube.com/watch?v=T2r4rcYnvM0#_blank
https://youtu.be/Nic_fD3SJzY#_blank
https://youtu.be/Pkd02tNgLuI#_blank
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RAPORT DE ACTIVITATE  
COMISIA METODICĂ A DIRIGINŢILOR 

ANUL ŞCOLAR 2020-2021 
 

 Comisia Metodică a Diriginţilor a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul managerial elaborat la 

începutul anului şcolar şi în funcţie de cerinţele şi necesităţile educative apărute ulterior. 

           Activitatea Ariei Curriculare „Consiliere şi Orientare” a constat în: 

realizarea Comisiei Metodice a Diriginţilor pentru anul şcolar 2020-2021; 

prezentarea planului managerial al Comisiei Diriginţilor pe anul şcolar 2020-2021; 

elaborarea planificărilor pentru Consiliere şi Orientare conform programelor în vigoare; 

diriginţii au respectat structura curriculumului bazată pe competenţe generale; valori şi atitudini; competenţe specifice 

şi conţinuturi; sugestii metodologice. 

 stabilirea de comun acord a orelor de consiliere pentru părinţi; consolidarea parteneriatului elev- 

diriginte-părinte; 

 planificarea ședințelor și a lectoratelor cu părinții, desfășurate online din cauza pandemiei; 

  planificarea activităților extracurriculare la fiecare clasă; 

completarea corectă a documentelor specifice; 

atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare, extraşcolare de  

socializare, interrelaţionare, culturalizare; 

 diseminări ale activităților din cadrul proiectelor europene Erasmus+, eTwinning, EPAS, UNESCO; 

 implicarea în proiecte caritabile,  5 Octombrie - „Ziua Mondială a Educației,  activități de 

comemorare a Holocaustului (9 octombrie), Ziua europeană a elevului, Săptămâna Educației Globale pentru Media și 

Informație, „1 decembrie –Ziua Națională a României”, 15 ianuarie 2021 – Ștafeta lecturii, Ziua Europei, Ziua 

Mondială a Mediului Înconjurător, etc. 

➢ prezentarea unor platforme online, aplicații grafice de către doamna profesor Brăescu: Genially,  

Padlet; 

 discutarea în cadrul orelor de dirigenție a măsurilor de prevenire a răspândirii virusului COVID-19; 

 îndrumarea elevilor privind desfășurarea activităților educative online;  

 planificarea și desfășurarea activităților online cu ajutorul aplicațiilor Meet și Google Classroom  

conform orarului stabilit la nivelul școlii; 

 utilizarea aplicațiilor Google (Google Classroom, Google forms, Docs, Slides, Sheets) și integrarea  

resurselor educaționale oferite online în procesul de predare-învățare-evaluare;  

 realizarea materialelor suport pentru desfășurarea activităților online în concordanță cu programele  

școlare în vigoare (fișe de lucru diversificate pentru clasele IX-XII, materiale informative, teste, etc.); 

➢ verificarea catalogului virtual, centralizarea notelor de către diriginți, realizarea situației școlare  

semestriale și finale individualizate și transmiterea acestora atât elevilor cât și părinților; 
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❖ promovarea Colegiului și a ofertei educaționale pe site-urile de socializare (ex. facebook), prin  

întâlniri online pe Meet cu elevii din clasa a VIII-a și prin intermediul unor materiale audio-video realizate de Consiliul 

elevilor; 

 participarea profesorilor diriginți la diverse cursuri de perfecționare (ex. “Programul de formare continuă  

în vederea constituirii Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN)”).  

 organizarea unor excursii (ex. clasele 10B și 11C). 

Analiza SWOT 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

 Diriginţii au consultat în format electronic,   

programele « Consiliere şi orientare », conform nivelului 

şcolar al claselor, programe ataşate într-o formă adaptată 

machetelor planificărilor anuale şi semestriale la 

dirigenţie; 

 Au fost prezentate prin referate, teme inovative  

şi de interes pentru perfecţionarea activităţii educative; 

 S-a apelat la serviciile cabinetului de consiliere 

psihopedagogică, diriginţii conştientizând  

astfel, importanţa unei mai bune cunoaşteri a elevului şi 

a problemelor acestuia; 

 Majoritatea diriginţilor s-au implicat în  

creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea situaţiilor 

tensionate de tip elev-elev sau elev–profesor; 

 Majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi  

implicat în cunoaşterea stilurilor de învăţare ale elevilor 

şi promovarea acestora în rândul profesorilor de la clasă; 

 Derularea activităţilor de consiliere şi  

orientare, în cadrul orelor de dirigenţie (cu pondere 

ridicată la clasa  a XII-a) privind programa şi calendarul 

examenului de bacalaureat, traseul socio-profesional al 

absolvenţilor. 

 Organizarea la nivelul Colegiului a activității  

didactice online prin intermediul aplicațiilor Google, 

Meet etc.. 

 

 Numărul absenţelor nemotivate ale  

elevilor este  mare; 

 Pandemia COVID-19 a împiedicat  

desfăşurarea unor activităţi extraşcolare; 

 Uneori, orele de dirigenţie sunt pur  

informale, accentul fiind pus pe discutarea situaţiei 

şcolare şi mai puţin pe dezvoltarea temelor propuse 

conform planificării; 

 Există la nivelul anumitor clase, situaţii  

tensionate / scindări în grupuri ale colectivului, care 

nu se manifestă vizibil în plan comportamental, dar 

pot constitui sursă de conflict; 

 Familia nu este implicată suficient în  

activitatea de educare a copiilor. 

 Unii elevi nu au resurse materiale pentru  

participarea la orele desfășurate online. 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
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 Tratarea diferenţiată până la individualizare a  

elevilor; 

 Disponibilitatea şi responsabilitatea unor  

instituţii importante de a veni în sprijinul şcolii 

(Primăria, Biserica, Poliţia, Judecătoria); 

 Cursuri de formare pe teme educative;  

 Postarea pe Internet (didactic.ro) a unor teme  

privind consilierea şi orientarea elevilor, care pot veni în 

sprijinul tuturor diriginţilor. 

 Dezvoltarea competențelor digitale 

 Inexistenţa unor repere morale solide în  

viaţa elevilor, deruta morală determinată de 

societate, mass media etc.; 

 Criza de timp a părinţilor datorată situaţiei  

economice, conduce la o slabă supraveghere a 

copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii; 

 Preocuparea elevilor pentru jocuri online în  

timpul orelor de curs. 

 

Întocmit, 

Responsabil Comisie metodică a diriginţilor: 

Prof. Oncica Maria-Magdalena 

CRP - Consiliul Reprezentativ al Părinţilor 

 

    Consiliul s-a reunit conform graficului întocmit, dar şi atunci când a fost necesară consultarea părinţilor pentru 

soluţionarea unor probleme de interes general. Acesta s-a întrunit in vederea discutării şi a organizării diferitelor 

aspecte de ordin intern, căutând rezolvarea problemelor legate de desfăşurarea procesului instructiv – educativ, 

alegerea reprezentanților părinţilor in CA, CEAC, Comisia Anticorupţie, preşedinte CRP. 

 

Comisia pentru programe și proiecte europene 

 

Raport întocmit de coordonator proiecte europene, prof. Virginia-Smărăndița Brăescu 

 

 
 

6.1. IMPLICAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN PROIECTE DE PARTENERIAT CU 

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SIMILARE DIN UNIUNEA EUROPEANĂ SAU DIN ALTE ZONE 

 

 Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești este școală activă în programele europene EPAS, 

eTwinning și Erasmus+.  

 

 În anul școlar 2020 – 2021, s-au continuat activitățile în cadrul programului EPAS – Școală  

Ambasador a Parlamentului European și s-au identificat noi posibilități de colaborare și aplicare pentru 

proiecte eTwinning și Erasmus+.  

 Informațiile cu privire la termenele de depunere a aplicațiilor pentru accesarea proiectelor europene 

Erasmus+ sunt cunoscute, au fost transmise pe e-mail tuturor cadrelor didactice încă din luna octombrie 2020 

și au fost afișate în școală. Se respectă anual apelul și calendarul conform ghidului de finanțare al programului 

Erasmus+. La nivelul unității de învățământ există comisia pentru programe și proiecte europene și echipe 

de lucru care lucrează pentru căutarea partenerilor, scrierea aplicațiilor și implementarea proiectelor. Există 

decizii ale directorului unității de învățământ pentru echipele de implementare a proiectelor finanțate și 

comisiile de selecție a beneficiarilor din publicul țintă. 
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 În anul școlar 2020 - 2021, în contextul pandemiei de coronavirus, termenele de depunere a 

aplicațiilor au fost decalate, atât cursurile cu elevii față în față, în sălile de clasă, cât și mobilitățile 

transnaționale au fost suspendate. Cu toate acestea, s-au depus noi aplicații pentru proiecte europene 

eTwinning și Erasmus+. 

 

 Proiecte eTwinning aflate în desfășurare în anul școlar 2020 - 2021 

 

 EPAS - Network of schools across the European Union to learn about European Parliamentary 

democracy and European citizenship (ID 220202 ) 

 Peace at school, peace in class (ID 217637 ) 

 The Promotion of Entrepreneurial Skills Among SEN Students (ID 198794) 

 

  S-a continuat implementarea următoarelor proiecte Erasmus+ aprobate și finanțate începând 

cu anul școlar 2019 – 2020. S-a solicitat Agenției Naționale prelungirea duratei de implementare cu 12 

luni (2021-2022), din cauza pandemiei de coronavirus: 
 

 Proiect de mobilitate Erasmus+ 2019-1-RO01-KA101-062586 (TIC-TACT) – Teachers for 

Innovative Classes – Training Activities to foster Creative Thinking (Profesori pentru clase 

inovative! - Activități formative pentru dezvoltarea gândirii creative), finanțat de ANPCDEFP cu 

suma de 34950 de euro pentru perioada 2019 -2021.  

 

Acest proiect își propune crearea pentru profesori și elevi a unor contexte inovative de învățare și creștere în 

toate ariile curriculare și toate ariile vieții prin utilizarea tehnologiei și a aplicațiilor digitale, a unor metode 

activ-participative, precum și a unor instrumente și strategii de marketing integrativ, eficiente pentru educație 

în general, pentru dezvoltarea autonomiei și responsabilității, precum și pentru propriile alegeri și 

comportamente în mod special: dezvoltare personală și profesională, orientare pentru carieră, optimizarea 

competențelor digitale, lingvistice, interculturale, sociale și civice, de comunicare eficientă, management al 

conflictelor, lucru în echipă, leadership, pentru adoptarea unui stil de viață sănătos, precum și abilități de 

management finaciar și management de proiect pentru implementarea cu succes a proiectelor europene.  

 

Mobilitățile pentru formarea profesorilor au fost reprogramate în anul școlar 2020 – 2021 pentru a putea fi 

desfășurate în condiții de siguranță.  

 

În perioada august - septembrie 2021 s-au desfășura 2 fluxuri și 12 profesori au putut participa la cursuri de 

formare în străinătate: 

- 4 profesori la cursul Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention (Europass 

Teacher Academy, Florence, Italy) 

- 8 profesori la cursul Digital Sills and Social Media Competencies at School (Associazione Euphoria, 

Roma, Italy) 

 

Pagina proiectului pe site-ul Comisiei europene: 

   https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RO01-

KA101-062586  

Proiectul Erasmus+ KA101: https://www.facebook.com/teachersforinnovativeclasses/  

Padlet:https://padlet.com/virginiabraescu1/q9l8poakhrnawgt2   

 

Durata de implementare a fost extinsă cu 12 luni prin act adițional la contractul de finanțare. Proiectul se va 

finaliza la 31 mai 2022. 
 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RO01-KA101-062586
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-RO01-KA101-062586
https://www.facebook.com/teachersforinnovativeclasses/
https://padlet.com/virginiabraescu1/q9l8poakhrnawgt2
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 Proiect de schimb interșcolar Erasmus+ 2019-1-TR01-KA229-076957_4 – The Promotion of 

Entrepreneurial Skills Among SEN Students (Dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru 

elevii cu nevoi educaționale specifice), finanțat cu suma de 26707 de euro pentru perioada 2019 -

2021.  
  

În contextul pandemiei globale de coronavirus, mobilitățile Erasmus+ cu elevii au fost reprogramate pentru 

anul școlar 2021 – 2022. S-a solicitat de către coordonatorul de proiect din Turcia o prelungire cu 1 an de 

zile a proiectului pentru a putea fi efectuate mobilitățile în condiții de siguranță. 

 

Video/Povestea digitală a proiectului:  

https://youtu.be/CKd8Yqn4LE8  
 

 

O singură mobilitate cu elevii a avut loc în perioada 5 – 11 ianuarie 2020, la Osijek, în Croația, în 

cadrul proiectului Erasmus+ KA229 – The Promotion of Entrepreneurial Skills Among SEN 

Students. Acest  schimb de experiență, cu tema “Learning to learn in Europe”, a fost organizat de 

partenerii de la Graditeljsko – geodetska škola Osijek și a reunit peste 40 de profesori și elevi din 

cele 5 țări ale proiectului: Turcia, Croația, România, Italia și Portugalia. La această primă mobilitate 

internațională, echipa Colegiului Național Grigore Moisil Onești a fost reprezentată de 2 profesori 

(prof. Virginia-Smărăndița Brăescu, coordonator de proiect, și prof. Cristina Matei, membră a echipei 

de implementare a proiectului) și 3 elevi din clasa a XI a (Chinzăruc Sabina-Andreea, Doliș Anda-

Gabriela și Minuț Sergiu-Evanghelos).  

Programul de formare a profesorilor și elevilor a abordat aspectele teoretice și practice referitoare la 

situația elevilor cu CES (cu nevoi educaționale speciale), metodele de învățare activă și schimbul de 

bune practici pe această temă. Agenda activităților a inclus atât ateliere tematice pentru elevi și 

profesori, desfășurate în cadrul școlii, cât și vizite în teren, excursii tematice. Au fost invitați atât 

reprezentanți ai mass-media și ai altor instituții din Osijek, cu care școala colaborează în proiectele 

extrașcolare, cât și reprezentanți ai Comitetului de părinți. La întoarcerea în țară, planul de diseminare 

a activităților realizate de echipa de mobilitate a inclus: realizarea instrumentelor de diseminare, 

activități cu elevii la orele de dirigenție și activități metodice în Comisia diriginților. 

 

Blogul: https://dimensiuneaeuropeana.school.blog/2020/01/23/learning-to-learn-in-europe/  

Pagina Padlet: https://padlet.com/virginiabraescu_ecole/mop5gsz1vynr5xhn   

Newsletter: https://padlet.com/virginiabraescu_ecole/mop5gsz1vynr5xhn/wish/634517143   

 

 

  Perioada 2019 – 2022: Total finanțare nerambursabilă atrasă pentru implementare proiectelor 

Erasmus+ în perioada 2019 – 2022 (cu 1 an prelungire, 2021-2022, din cauza pandemiei de coronavirus): 

34950 euro + 26707 euro + 2750 euro =  67157 euro 
   

        Perioada 2020 – 2022: S-au atras noi surse de finanțare nerambursabilă pentru proiectul de 

schimb interșcolar Erasmus+ 2020-1-TR01-KA229-093716 – Peace in class, peace at school , aprobat pentru 

finanțare cu un buget total de 149.466,00 EUR din care Colegiul Național Grigore Moisil Onești are alocată în 

buget suma de 27.756,00 EUR.   
  Țările și instituțiile partenere în proiect: 
 KIRKKONAKLAR ANADOLU LISESI Türkiye 36.453,00 EUR (Coordonator) 
 Colegiul National Grigore Moisil Onesti, Romania, 27.756,00 EUR  
 Zespol Szkol Nr 1, Polonia, 28.419,00 EUR  
 Profesionalna gimnaziya po transport i agrarni tehnologii "N.Y.Vapcarov", Bulgaria, 28.419,00 EUR  
 ISTITUTO SUPERIORE "SAN PELLEGRINO", Italia, 28.419,00 EUR  

https://youtu.be/CKd8Yqn4LE8
https://dimensiuneaeuropeana.school.blog/2020/01/23/learning-to-learn-in-europe/
https://padlet.com/virginiabraescu_ecole/mop5gsz1vynr5xhn
https://padlet.com/virginiabraescu_ecole/mop5gsz1vynr5xhn/wish/634517143
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S-a solicitat de către coordonatorul de proiect din Turcia o prelungire cu 1 an de zile a proiectului (2022 – 

2023) pentru a putea fi efectuate mobilitățile în condiții de siguranță. Proiectul se va finaliza la 31 august 

2023. 

   

PROGRAMUL EPAS - ȘCOLI-AMBASADOR ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN 

 

 Programul EPAS - ”Școli-ambasador ale Parlamentului European” se derulează în România 

începând cu anul 2017, de către Biroul de Informare al Parlamentului European (BIPE) în parteneriat cu 

Ministerul Educației Naționale și cu sprijinul Asociației APDD „Agenda 21”. 

 

 Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești a candidat în programul european EPAS și a obținut 

din 2019 titlul de ”Școală Ambasador a Parlamentului European”.  

 

 Titlul de școală EPAS i-a motivat pe elevii și profesorii moisiliști să fie activi și să găsească idei noi 

și creative în contextul pandemiei de coronavirus, atât pentru consolidarea parteneriatelor strategice cu ADA 

- Asociația pentru Dezvoltare Activă și centrele Europe Direct Bacău și Valea Trotușului Comănești, 

cât și pentru inițierea unor noi parteneriate de cooperare și solidaritate europeană. Astfel s-a născut ideea 

proiectului eTwinning "EPAS – Network of schools across the European Union to learn about European 

Parliamentary Democracy and European Citizenship". Inițiat de Colegiul Național "Grigore Moisil" 

Onești (profesor coordonator:Virginia-Smărăndița Brăescu) și AECCB Portugalia (profesor coordonator: 

Carla Machado), proiectul are ca scop dezvoltarea și consolidarea parteneriatelor între școlile EPAS pentru 

creșterea comunicării și cooperării între ambasadorii seniori și juniori EPAS și alți actori strategici la nivel 

european: centrele locale și județene Europe Direct, ONG-uri, europarlamentari, MEN, birourile de legătură 

ale Parlamentului European din țările membre ale Uniunii Europene etc.  
 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR (2020 - 2021): 

 

Categoria 1 - Activități legate de modul de funcționare a Parlamentului European  

 

Titlu: Valori și competențe europene 

Data: Săptămânal, câte 2 ore/săptămână, pe toată durata acestui an școlar.  

Număr și tip de participanți – 60 de elevi 

Loc / platforma de desfășurare: Meet și Google Classroom 

Scurtă descriere: Activitățile s-au desfășurat la 2 clase de elevi (XI F și XII E) ,în cadrul cursului  

opțional (CDȘ) – Valori și competențe europene.  

 

Titlu: Module pedagogice - EU și UE (activități derulate în baza materialelor didactice EPAS) 

Data: Conform orarului școlii/ planificării 

Număr și tip de participanți –  350 de elevi și 11 profesori 

Loc / platforma de desfășurare: Zoom, Meet și Google Classroom 

Scurtă descriere: Activitățile s-au desfășurat la orele de Istorie, Limba franceză, Limba engleză, 

Consiliere și orientare, câte 1 oră/săptămână/ambassador, pe parcursul acestui an școlar, de către 

ambasadorii seniori și juniori EPAS și cu sprijinul altor profesori și elevi voluntari, colaboratori în 

proiect.  

 

Titlu: Webinar „Digitalizarea educației - strategii de acțiune la nivel european și în plan 

național”. 

Data: 14 aprilie 2021  
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Număr și tip de participanți – 100 de participanți: 9  ambasadori seniori, 17 ambassadori, 6 elevi 

pasionați de tehnologie și alți elevi și profesori din școală: 68  

Loc / platforma de desfășurare: Zoom 

Scurtă descriere: Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești, Școală-Ambasador a Parlamentului 

European, a organizat webinarul cu tema „Digitalizarea educației – Politici și strategii de acțiune la 

nivel european și național” pentru a construi punți de comunicare către viitorul Europei. Au răspuns 

invitației la dezbateri, în cadrul proiectului EPAS (European Parliament Ambassador Schools), dl. 

Eugen Tomac, europarlamentar, și dl. Valerian Vreme, fost ministru al Comunicațiilor și Tehnologiei 

Informației în guvernul României. 

 

Categoria 2 - Diseminare de informații 

 

Titlu: Caravana „Europa, șansa mea” 

Data: 21 Octombrie 2020 

Număr și tip de participanți –  60 de elevi, profesori, reprezentanți ai centrelor Europe Direct, 1 invitat 

Loc / platforma de desfășurare: CISCO Webex 

Scurtă descriere: Caravana de informare „Europa, șansa mea”, a Centrelor Europe Direct Valea 

Trotușului Comănești și Europe Direct Bacău a ”poposit” virtual pe platforma ”CISCO Webex” 

miercuri, 21 octombrie 2020, la EPAS - Colegiul Național „Grigore Moisil” din Onești. Subiecte 

dezbătute cu elevii claselor a XI-a F și a IX-a C, și profesorii participanți la discuții, prof. Virginia-

Smărăndița Braescu și prof. Cristina Matei, ambasadori seniori EPAS: ”Europa în timp de pandemie” și 

”Educația pentru cetățenie digitală”. Invitatul special al celor două webinare a fost subprefectul 

județului Bacău, dl ing. Narcis Jitaru, care le-a vorbit elevilor despre necesitatea respectării regulilor 

impuse de pandemie, atât pentru propria lor sănătate, cât și a celor din jur. 

 

Titlu: Ziua Internațională a Drepturilor Omului 

Data: 10 Decembrie 2020 

Număr și tip de participanți –  722 de elevi 

Loc / platforma de desfășurare: Zoom, Meet și Google Classroom 

Scurtă descriere: Cunoașterea și conștientizarea cu privire la importanța respectării drepturilor omului. 

Elevii au realizat afișe, prezentări PPT sau Google Slides, video etc. 

 

Titlu: Ziua Internațională a Limbii Materne 

Data: 21 februarie 2021 

Număr și tip de participanți – peste 100 de ambassadori seniori și juniori EPAS. etc: 

Loc / platforma de desfășurare: Zoom 

Scurtă descriere: Webinar internațional în cadrul EPAS eTwinning Network 

 

Categoria 3 - Activități dedicate Zilei Europei 

 

Titlu: Împreună pentru viitorul Europei! 

Data: 7 – 10 mai 2021  

Număr și tip de participanți – 722 de elevi  și 11 profesori din școală, ambasadori seniori și juniori din 

școală și din rețeaua proiectului EPAS eTwinning Network și EPAS eTwinning Group. 

Loc / platforma de desfășurare: Zoom, Meet și Google Classroom 

Scurtă descriere: Activități dedicate zilei de 9 Mai – Ziua Europei: semnificația zilei de 9 ma; Valorile europene, 

Parlamentul european și celelalte instituții UE, Tratatele UE, Vocea mea în Europa, participarea cu elevii, la 

conferințele online cu europarlamentari, organizate de Biroul de Legătură al Parlamentului European, expoziție de 

benzi desenate și desene realizate de elevii moisiliști, de elevii de la Școala Gimnazială Ghiță Mocanu, școală 

parteneră în consorțiu școlar, și din rețeaua proiectului EPAS eTwinning Network  etc. 
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Linkuri canale de informare și diseminare:  

- Articol în presa locală: Amprenta de Onești 

https://amprentadeonesti.ro/2021/05/07/colegiul-national-grigore-moisil-onesti-construieste-punti-de-

comunicare-catre-viitorul-europei/ 

- Padlet: Punct de informare online 

https://padlet.com/virginiabraescu721/591vvlmyf02pe6yh 

- Blogul proiectului EPAS: https://epasmoisilonesti.wordpress.com/ 

- Pagina de Facebook a proiectului EPAS: https://www.facebook.com/Moisilistii 

- Canalul de youtube al proiectului EPAS: 

Video general proiect EPAS - An școlar 2020 – 2021: 

https://www.youtube.com/watch?v=T2r4rcYnvM0 

Video Valorile Europei: https://youtu.be/Nic_fD3SJzY 

Video Ziua Internațională a Limbii Române: https://youtu.be/Pkd02tNgLuI 

 

 

 În fiecare an, școlile active în rețeaua europeană EPAS desfășoară activități educaționale, școlare și 

extrașcolare, care sensibilizează elevii cu privire la democrația parlamentară europeană și valorile cetățeniei 

europene. Activitățile desfășurate în parteneriat de către școlile EPAS, în cadrul rețelei de cooperare 

europeană EPAS Network, sunt difuzate prin intermediul platformei eTwinning și promovate pe rețelele de 

socializare, pe paginile școlilor dedicate acestui program și pe paginile oficiale ale programului în plan 

național și la nivel european. Profesorii și elevii participă activ pe platformă, interacționează și lucrează în 

echipe pe teme comune europene.  

 
 
 
  

 COLEGIUL NAȚIONAL „GRIGORE MOISIL” ONEȘTI 
Str. Tineretului, Nr 14,  cod 601014 

           Telefon/Fax: 0234-321943; 0234-315310 
e-mail: grcmoisil@yahoo.com 

web: http://moisilonesti.ro/ 
  

https://amprentadeonesti.ro/2021/05/07/colegiul-national-grigore-moisil-onesti-construieste-punti-de-comunicare-catre-viitorul-europei/#_blank
https://amprentadeonesti.ro/2021/05/07/colegiul-national-grigore-moisil-onesti-construieste-punti-de-comunicare-catre-viitorul-europei/#_blank
https://padlet.com/virginiabraescu721/591vvlmyf02pe6yh#_blank
https://padlet.com/virginiabraescu721/591vvlmyf02pe6yh#_blank
https://epasmoisilonesti.wordpress.com/#_blank
https://www.facebook.com/Moisilistii#_blank
https://www.youtube.com/watch?v=T2r4rcYnvM0#_blank
https://youtu.be/Nic_fD3SJzY#_blank
https://youtu.be/Pkd02tNgLuI#_blank
mailto:grcmoisil@yahoo.com
http://moisilonesti.ro/
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 PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE 
DESFĂȘURATE ÎN CADRUL CONSORȚIULUI ȘCOLAR 

ANUL ȘCOLAR 2020-2021 
 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GHIȚĂ MOCANU” ONEȘTI – COLEGIUL NAȚIONAL ”GRIGORE MOISIL” ONEȘTI 
 

 

Nr. 

crt. 
Denumire activitate Descriere activitate Termen Cadru didactic coordonator/ 

Profesori participanți/  
Voluntari/Clase participante 

1. Clubul European 
EPAS 

Activități desfășurate în cadrul 

proiectelor europene EPAS, 

Erasmus+ (elevi și profesori 

împreună cu elevi și profesori ai 

Școlii Gimnaziale ”Ghiță 

Mocanu”) 
Conform graficului anual de 

activități 
 

Cf. grafic, 

pe toată 

durata 

anului 

școlar 

Coordonator/Consilier educativ: 

Prof. Virginia-Smărăndița Brăescu 
Consilier educativ prof.  Laura-

Mihaela  Ghiorghiu 
Elevi și profesori/ Ambasadori 

EPAS ai C.N. ”Grigore Moisil” 
Elevi și profesori ai Școlii 

Gimnaziale ”Ghiță Mocanu” 

2 Clubul UNESCO Activități desfășurate conform 

graficului și calendarului 

UNESCO 

Cf. grafic, 

pe toată 

durata 

anului 

școlar 

Coordonator: Prof. dr. Gabriela 

Gîrmacea 
Direcțiunea 
Consilierul educativ 
Elevii și profesorii care sunt 

membri ai clubului UNESCO 
3  Clubul de debate 

„Tinerii dezbat”   
Dezbateri educaționale 

Pregătirea elevilor pentru 

participarea la Olimpiada 

„Tinerii dezbat” și alte 

concursuri/proiecte de 

dezbateri educaționale 

Sept. 

2021–  

Iunie 

2022 

Prof. Virginia-Smărăndița Brăescu, 

consilier educativ 
Prof. Cristina Matei 
Elevii încriși în clubul de dezbateri 

educaționale 

4 Ziua Europeană a Limbilor 
26 Septembrie 

Evenimente desfășurate în 

parteneriat cu: 

- Centrul Europe Direct și 

Universitatea Vasile 

Alecsandri Bacău 

- școli partenere în proiecte 

europene Erasmus+, 

eTwinning, EPAS 

13 – 26  
Sept. 
2021 

Prof. Virginia-Smărăndița Brăescu, 

consilier educativ 
Prof. Magdalena-Maria Velicu 
Prof. Mariana Bereczki 
Profesori și elevi participanți în 

proiecte Erasmus+, eTwinning, 

EPAS 

4.  5 octombrie – Ziua Educației Competențe cheie europene 
 

Conform graficului de activități 

Oct. 2019 Coordonator/Consilier educativ: 

Prof. Virginia-Smărăndița  
Consilier educativ prof.  Laura-

Mihaela  Ghiorghiu 
Direcțiunea C.N. ”Grigore Moisil” 
Direcțiunea Școlii Gimnaziale 

”Ghiță Mocanu” 
Bibliotecar: Luiza Sasu 
Bibliotecar Larisa Sorta 

4. 10 – 12 octombrie:  Zilele 

ERASMUS+ 
 

Erasmus+ Info Days 
https://www.erasmusdays.eu/ 

 Proiecte europene: 

Erasmus+, eTwinning 

Oct. 2019 Coordonator/Consilier educativ: 

Prof. Virginia-Smărăndița  
Consilier educativ prof.  Laura-

Mihaela  Ghiorghiu 
Direcțiunea C.N. ”Grigore Moisil” 
Direcțiunea Școlii Gimnaziale 

”Ghiță Mocanu” 
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5. „Scratch and create”   Activitate ce face parte din 

inițiativa Meet and Code și 

este inclusă în cadrul 

evenimentului Europe Code 

Week 

Oct. 2019 Prof. Cristina-Lăcrămioara Buzatu  
Prof. Carmen Melinte 
Prof. Cristina Rusu 

6.  Săptămâna Educației 

Globale pentru Media și 

Informație 
MIL - Media and 

Information Literacy  Week 
 

Inițiative UNESCO  
și  

CJI – Centrul pentru 

Jurnalism Independent 

Programul „Predau 

educație media-

Laboratorul de educație și 

cultură media” 

C. N. „Grigore Moisil” este 

școală parteneră în proiect.  

Prezentarea proiectului la 

Școala Gimnazială Ghiță 

Mocanu. 

Proiectarea și desfășurarea  

în școlile din consorțiu a 

uneia sau mai multor 

activități pe teme referitoare 

la educația pentru media și 

informație 

24 - 31 

Oct. 2019 
Prof. Virginia-Smărăndița Brăescu, 

consilier educativ 
 

 

Prof.  Laura-Mihaela  Ghiorghiu, 

consilier educativ 
 

7. World’s Largest Lesson 
24 sept – 20 noiembrie  

 

 

Inițiativa UNESCO și 

Project Everyone  

Organizarea în școlile din 

consorțiu a uneia sau mai 

multor activități pe tematica 

obiectivelor mondiale ale 

dezvoltării durabile. 

Conform graficului de 

activități și recomandărilor 

MEN/ISJ Bacău din adresa 

Nr. 709M/03.10.2018) 

Nov.  
2019 

Prof. Virginia-Smărăndița Brăescu, 

consilier educativ 
 

Prof.  Laura-Mihaela  Ghiorghiu, 

consilier educativ 

8. Concursul internațional de 

informatică și gândire 

computațională BEBRAS 

Organizarea concursului 

internațional de informatică 

și gândire computațională  

BEBRAS 

Nov. 2019 Prof. Buzatu Cristina 
Prof. Carmen Melinte 
Prof. Cristina Rusu 

9. Ziua Europeană a Elevului 
 

- Activități de diseminare a 

mobilităților Erasmus+ cu 

elevii  

- Promovarea noilor proiecte 

Erasmus+ finanțate pentru 

perioada 2019-2021 

-  Promovarea proiectul 

#DiscoverEU la 

www.youdiscover.eu  

17 nov. 

2019 
Coordonator: Prof. Mariana 

Bereczki 
Consilier educativ: Prof. Virginia-

Smărăndița Brăescu, Profesorii și 

elevii care au participat la 

mobilitățile Erasmus+  
 

Prof.  Laura-Mihaela  Ghiorghiu, 

consilier educativ 

10. Săptămâna Educației 

Globale 
 

Proiectarea și desfășurarea  

în școlile din consorțiu a 

uneia sau mai multor 

activități pe teme referitoare 

la educația globală. 

19-25 

nov. 2019 
Prof. Virginia-Smărăndița Brăescu, 

consilier educativ 
 

Prof.  Laura-Mihaela  Ghiorghiu, 

consilier educativ 
 

Diriginții 
11. „Clasa lui Moș Crăciun” Prezentarea concursului la 

Școala Gimnazială 

GhițăMocanu. 

Dec. 2019 Prof. Virginia-Smărăndița Brăescu, 

consilier educativ 
Prof. Elena Mandel 
Prof. Constantin Jupenschi 

https://web.facebook.com/hashtag/discovereu?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDAlu-2MXNwyyLAgoA0R5AbWwEDy3bitDhhLXotyvR2MInwtOt7ShLvkgRq9gCrrB5o3SqgqLbrI7xdOtLtKpVQi8zcjCUKwY3y6ob-uPtW0W_IswU6a_Mm0_EyV0iTZryLbzodJbJZOOr7-xIHUCgb5eHSS8fF3JTuSAizVygjMQas37xDiw&__tn__=*NK-R
http://www.youdiscover.eu/#_blank
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Desfășurarea  în școlile din 

consorțiu a concursului 

„Clasa lui Moș Crăciun” 

Prof.  Laura-Mihaela  Ghiorghiu, 

consilier educativ 
Consiliul Școlar al Elevilor 
Liceenii de la clasa câștigătoare din 

2019 
 

12. Concert de colinde Concert de colinde desfășurat în 

preajma sărbătorilor de iarnă, 

susținut de Corul 

ANDANTINO al Școlii ”Ghiță 

Mocanu” 

Dec. 2019 Prof. Vaida Aristică 
Prof. Mihaela-Eugenia Vasilache 

13. Confecționare de mărțișoare 

și felicitări 
Ateliere de creație la care vor 

participa elevi ai Școlii ”Ghiță 

Mocanu” și elevi ai C. N. 

”Grigore Moisil” 
 

Martie 

2020 
Prof. Carmen Taulescu 
Prof. Mihaela-Eugenia Vasilache 

14. Ziua porților deschise 
 

Săptămâna  Școala altfel 

Elevii claselor a VIII-a de la 

Școala ”Ghiță Mocanu” vor 

vizita C.N. ”Grigore Moisil” 
 

Mai 2020 Coordonator/Consilier educativ: 

Prof. Virginia-Smărăndița  
Consilier educativ prof.  Laura-

Mihaela  Ghiorghiu 
Direcțiunea C.N. ”Grigore Moisil” 
Direcțiunea Școlii Gimnaziale 

”Ghiță Mocanu” 
Membrii Comisiei pentru 

programul Școala altfel 
15. 5 iunie 

 

Ziua Învățătorului 
 

Ziua Mondială a Mediului 

înconjurător 

Activități specifice dedicate 

Zilei Învățătorului 
 

Activități specifice dedicate  
Zilei Mondiale a Mediului 

înconjurător 

Iunie 

2021 
Coordonator/Consilier educativ: 

Prof. Virginia-Smărăndița  
Consilier educativ prof.  Laura-

Mihaela  Ghiorghiu 
Direcțiunea C.N. ”Grigore Moisil” 
Direcțiunea Școlii Gimnaziale 

”Ghiță Mocanu” 
Prof. Maria-Magdalena Oncica 
(Responsabila Comisiei 

diriginților) 
Prof. Aurel Mihăilă 

16. Activitate IT în cadrul 

clubului de tehnologie 

Kids in Tech 

 

 

Conform graficului de activități 

al clubului 

Cf. grafic Prof. Buzatu Cristina 
Prof. Carmen Melinte 
Prof. Cristina Rusu 

 

 

COLEGIUL NAȚIONAL 

„GRIGORE MOISIL” ONEȘTI 

 

Consilier educativ, 

Prof. Virginia-Smărăndița Brăescu 

 

 

 

 

Director, 

Prof.  Irina-Livia Enache 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

„GHIȚĂ MOCANU” ONEȘTI 

 

Consilier educativ, 

Prof. Laura-Mihaela Ghiorghiu 

 

 

 

 

Director, 

Prof. Otilia-Anuca Bârgăoanu 
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CAPITOLUL IX  
ANALIZA SWOT 

 
PUNCTE TARI 

 Resurse materiale:  

 Bază materială bună destinată tehnologizării informației și studiului informaticii: 2 laboratoare de 
informatică cu calculatoare conectate la Internet și tablă interactivă ;  

 Laboratoare de fizică, chimie, biologie dotate cu mobilier, materiale didactice și mijloace informatizate 
(laptop și videoproiector și tablă interactivă );  

 Cabinet de consiliere psihopedagogică;  

 Săli de clasă dotate cu videoproiector și tablă interactivă ;  

 Bibliotecă școlară cu fond bogat de carte;  

Resurse umane:  

 Existența unui număr mare de cadre didactice cu experiență și grad didactic I; 

 Disponibilitatea unor cadre didactice să desfășoare activități suplimentare menite să conducă la 
performanță;  

 Disponibilitatea unor cadre didactice pentru desfășurarea activităților extracurriculare;  

 Personalul didactic calificat in proporție de 100%;  

Resurse curriculare: 

 Instituția dispune de material curricular adecvat profilurilor si specializărilor si in conformitate cu 
standardele ocupaționale naționale; 

 Ofertă bogată de activități extrașcolare.  

Relații comunitare:  

 Întâlniri cu reprezentanți ai poliției, jandarmeriei și ai diferitelor ONG-uri în scopul prevenirii delincvenței;  

 Derularea unor proiecte pentru prevenirea și combaterea violenței;  

Elevi: 
 

 Dorința elevilor de a se implica în activități extrașcolare și chiar în organizarea lor; 
 
 
PUNCTE SLABE  

Resurse materiale: 

  Lipsa unei săli pentru spectacole-festivități;  

Resurse umane:  

 Lipsa de motivare în actul învățării a unor elevi;  

 Personal nedidactic insuficient pentru acoperirea volumului de muncă din anumite sectoare de activitate 
(paznici, îngrijitoare);  

 Insuficiența aplicațiilor practice. 

Resurse curriculare: 

 Utilizarea cu preponderență a metodelor tradiționale de predare-învățare și utilizarea metodelor centrate 
pe elev doar în condiții de asistență;  

 Utilizarea cu preponderență a evaluărilor sumative în defavoarea celor formative ca urmare a 
supraaglomerării programelor școlare și resursei de timp insuficiente; 
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 Relații comunitare:  

 Dezinteresul unor părinți pt problemele școlii.  

Elevi 

 Dezinteresul manifestat pt studiul anumitor discipline;  

 Lipsa abilităților de a lucra în echipă;  
 
OPORTUNITĂȚI  

Resurse materiale:  

 Atragerea de fonduri pentru modernizarea și eficientizarea procesului de învățământ, precum și pentru 
optimizarea rezultatelor școlare.  

Resurse umane:  

 Realizarea planului de școlarizare;  

 Popularizarea anuală a ofertei de școlarizare prin diferite mijloace; 

 Participarea profesorilor la cursuri de perfecționare și formare continuă;  

 Schimburi de experiență cu instituții similare naționale și europene și aplicarea unor exemple de bune 
practici pentru procesul didactic și de management;  

 Posibilitățile financiare de stimulare a elevilor cu rezultate excepționale la învățătură. 

 Resurse curriculare:  

 Oferta CDS contribuie la dezvoltarea unei motivații intrinseci pt învățare;  

 CDS permite valorificarea abilităților individuale;  

 Stimularea implicării cadrelor didactice și a elevilor la aplicații pt programe de finanțare; 

Relații comunitare:  

 Interesul Universităților pt atragerea unor absolvenți de liceu cât mai bine pregătiți și cât mai interesați 
de o formare academică. 
 
AMENINȚĂRI: 

 Resurse materiale:  

 Dezinteresul elevilor pentru păstrarea și întreținerea spațiilor școlare;  

 Modificarea legislației.  

Resurse umane: 

 Costul ridicat al cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice;  

 Implicarea insuficientă a familiei și a unor cadre didactice în îmbunătățirea rezultatelor;  

 Scăderea demografică a populației școlare;  

 Lipsa timpului alocat de unii părinți pentru educație și pasarea responsabilității totale școlii ca factor 
singular al formării tânărului;  

Resurse curriculare:  

 Rigoarea scăzută a elaborării CDS ului duce la diminuarea interesului elevului pt studiul acestei 
curricule, chiar dacă intr-o primă etapă și-a manifestat dorința de cunoaștere. 
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ANEXA 3  

REZULTATE LA OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE 
 

 

 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume elev Clasa 

 

Denumire 

concurs/olimpiadă 

Premiul 

obținut 

Profesor 

îndrumător 

1. Potîrcă-Popescu Tudor-

Ciprian 

XI C Concursul de chimie 

„Cristofor Simionescu” 

Mențiune Terchescu Gabriela 

2. Sandu Andrei-Eusebiu XI C Concursul de chimie 

„Cristofor Simionescu” 

Mențiune Terchescu Gabriela 

3. Fistoș Carina X C Concursul de chimie 

„Cristofor Simionescu” 

participare Terchescu Gabriela 

4. Potîrcă-Popescu Tudor-

Ciprian 

XI C Concursul profesional de 

chimie „Candin Liteanu” 

Premiul II Terchescu Gabriela 

5. Olaru Delia XI C Concursul profesional de 

chimie „Candin Liteanu” 

participare Terchescu Gabriela 

6. Draciov Alexandra XII G Concursul Național  

„Chimia – artă între 

științe” 

Premiul III Terchescu Gabriela 

7. Potîrcă-Popescu Tudor-

Ciprian 

XI C Concursul Național  

„Chimia – artă între 

științe” 

Mențiune Terchescu Gabriela 

8. Tudor Maria XII G Concursul Național  

„Chimia – artă între 

științe” 

Mențiune Terchescu Gabriela 

9. Burduja Sabrina XI F Concursul „Les dix mots 

fous” 

Premiul I Brăescu Virginia-

Smărăndița 

10. Zarzu Victor  XII B  Olimpiada Societății 

pentru Excelență în 

Informatică  

Premiul II  Melinte Elena – 

Carmen  

11. Pascu Victor  X B  Olimpiada Societății 

pentru Excelență în 

Informatică 

Premiul III Melinte Elena – 

Carmen 

12. Echipa de volei fete / volei 

băieți  

  Premiul II Chelaru Ana – 

Maria  

 
 

 

 

 

 
 

 



ADMITERE 2021



MEDII PE SPECIALIZĂRI

SPECIALIZAREA PRIMA MEDIE ULTIMA MEDIE

MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 9,55 6,44

ȘTIINȚE ALE NATURII 9,77 7,06

ȘTIINȚE SOCIALE 8,68 6,86

FILOLOGIE 9,16 6,90



MEDII PE SPECIALIZĂRI

SPECIALIZAREA MEDIA GENERALĂ

MATEMATICĂ-INFORMATICĂ 8,16

ȘTIINȚE ALE NATURII 8,34

ȘTIINȚE SOCIALE 8,01

FILOLOGIE 7,53



REPARTIZAREA MEDIILOR PE 

SPECIALIZĂRI
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EVOLUȚIA MEDIILOR DE 

ADMITERE

SPECIALIZARE

2021 2020 2019 2018

PRIMA 

MEDIE

ULTIMA 

MEDIE

PRIMA 

MEDIE

ULTIMA 

MEDIE

PRIMA 

MEDIE

ULTIMA 

MEDIE

PRIMA 

MEDIE

ULTIMA 

MEDIE

MATEMATICĂ-

INFORMATICĂ
9,55 6,44 9,81 7,59 9,81 7,97 9,72 7,60

ȘTIINȚE ALE 

NATURII
9,77 7,06 9,92 7,67 9,79 8,11 9,76 7,52

ȘTIINȚE 

SOCIALE
8,68 6,86 9,76 8,40 9,21 7,90 9,05 7,42

FILOLOGIE 9,16 6,90 9,24 7,92 8,33 7,59 8,31 7,23



ȘCOLI DE PROVENIENȚĂ
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REZULTATE BACALAUREAT

2021



• Înscriși : 204 (201 din promoția curentă)

• Reușiți : 194 (192 din promoția 

curentă – 96%)

• Absenți: 1 din promoția curentă

• Respinși : 9  

• 8 din promoția curentă din care 

–Cu medii între 5 și 6 : 2

–Cu note sub 5 : 6 (Matematică, 

Biologie, Istorie)

BAC 2021



COMPETENȚE – promoția curentă

• LIMBA ROMÂNĂ – 201 înscriși

– 84 NIVEL MEDIU

– 81 NIVEL AVANSAT

– 36 NIVEL EXPERIMENTAT

• LIMBA MODERNĂ

– LIMBA ENGLEZA : 

• 3 ECHIVALĂRI; 

• 137 CANDIDAȚI EVALUAȚI

– LIMBA FRANCEZĂ:  

• 61 CANDIDAȚI EVALUAȚI

• DIGITALE

– 5 ECHIVALĂRI

– 196 CANDIDAȚI EVALUAȚI

• 11 NIVEL ÎNCEPĂTOR

• 16 NIVEL MEDIU

• 60 NIVEL AVANSAT

• 109 NIVEL EXPERIMENTAT

BAC 2021



Procent total de promovabilitate BAC 

PROMOȚIA CURENTĂ: 96%

BAC 2021



SITUAȚIA MEDIILOR PE CLASE
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MEDIA GENERALĂ: 7,87
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SITUAȚIA MEDIILOR PE CLASE

12 B – 25 candidați
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SITUAȚIA MEDIILOR PE CLASE

12 C – 26 candidați
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SITUAȚIA MEDIILOR PE CLASE

12 D – 26 candidați
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SITUAȚIA MEDIILOR PE CLASE

12 E – 34 candidați
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SITUAȚIA MEDIILOR PE CLASE

12 F – 33 candidați
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SITUAȚIA MEDIILOR PE CLASE

12 G – 32 candidați

0 0

5

6

12

9

0

2

4

6

8

10

12

14

respinși 5-5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10

MEDIA GENERALĂ: 8,28

BAC 2021



SITUAȚIA MEDIILOR PE 

DISCIPLINE - LIMBA ROMÂNĂ

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

12A 1 6 8 9 1

12B 7 11 7

12C 1 1 4 11 9

12D 5 11 8 2

12E 5 6 7 7 9

12F 3 3 12 10 4

12G 4 4 6 8 10
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SITUAȚIA MEDIILOR PE 

DISCIPLINE - MATEMATICĂ

respinși 5-5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 9,99 10

12A 1 4 7 9 4

12B 2 3 6 13 1

12C 1 2 1 4 9 9

12D 2 9 5 5 4 1

12G 1 9 9 11 2

0

2

4

6

8

10

12

14

BAC 2021



SITUAȚIA MEDIILOR PE 

DISCIPLINE - ISTORIE

respinși 5-5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 9,99 10
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12F 2 10 5 6 5 4
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SITUAȚIA MEDIILOR PE 

DISCIPLINE
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