
 

 

 

 

Raport de activitate al Comisiei metodice de cultura 
generala–an scolar 2018 – 2019 

 

Comisia metodica de cultura generala este formata din 17 membri, dintre care 13 
membri, profesori titular(10 profesori grad I, un profesor definitivat – doctor, 4 profesori grad 
II, 2 profesori definitivat). Comisia metodica de cultura generala cuprinde trei colective de 
catedra: limba si comunicare, matematica si stiinte si stiinte sociale. 

La nivelul comisiei metodice, cat si la nivelul fiecarui colectiv de catedra, 
continuturile demersului didactic si in egala masura al activitatilor de perfectionare continua 
sub diverse forme, au fost structurate in deplin accord cu parametrii corespunzatori asigurarii 
calitatii in invatatmant. 

Intreaga activitate s-a desfasurat in concordanta cu documentele programatice pe toate 
compartimentele, dar,la care s-au adaugat prioritatile etapei si noutatile survenite in plan 
organizational sau din punct de vedere al continuturilor. 

Pentru eficientizarea si cresterea calitatii didactice – metodice ne-am propus si respectat 
urmatoarele obiective: 

1. Extinderea capacitatii de adaptare la dinamica schimbarilor ce se produc in domeniul 
educatiei. 

2. Stimularea activitatii in planul conceperii si coordonarii demersului didactic. 

3. Intensificarea exercitiului creator de relationare/comunicare/cooperare/colaborare in 
domeniul pedagogic. 

4. Utilizarea adecvata a unor tipuri variate de itemi si criterii de performanta. 

5. Eficientizarea demersului didactic. 

6. Dezvoltarea competentelor prin abilitati de comunicare, scriere, calcul, gandire critica, 
lucru in echipa, adaptarea la situatii noi. 

7. Valorificarea experinetei pozitive. 

8. Facilitatarea schimbului de eficienta didactica, prezentarea informatiei prelucrate, 
oferirea metodelor didactice eficiente. 

 

In vederea realizarii unei comunicari interpersonale elevi – profesori, au fost selectate 
modalitati de comunicare adecvate diverselor situatii: colaborare, ajutor, coordonare si 
control. 

In activitatea de formare si educare au fost stabilite obiectice foarte clare, care au fost 
operationalizate, concretizandu-se in activitati de formare si informare, experimentare, 
interpretare, aplicare in diferite situatii. 

Elevii au fost implicati in activitati de evaluare, folosindu-se modalitati alternative: 
portofoliu, proiecte, aplicatii. 



 

 

 

 

Invatarea centrata pe elev, a facut ca fiecare membru al comisiei sa desfasoare 
activitati de invatare in concordant cu particularitatile individuale, dar si cu cerintele standard. 

La nivelul comisiei s-au desfasurat o serie de activitati menite sa imbunatateasca 
rezultatele elevilor si sa ridice standardul de predare – invatare – evaluare 

Pentru obtinerea de rezultate bune in toate obiectivele propuse, membrii comisiei au 
desfasurat urmatoarele activitati: 

 La inceputul anului scolar a fost constituita comisia metodica, colectivele de 
catedra, atribuirea responsabilitatilor membrilor comisiei, intocmirea 
programului de activitati pentru semestrul I. 

 Toti membrii comisiei, au participat in septembrie la consfatuirea cadrelor 
didactie organizata de ISJ Iasi. 

 Fiecare membru al comisiei a intocmit si predat in timp util documentele de 
proiectare si planificare 

 La obiectele de bacalaureat (limba romana, matematica, biologie, geografie, 
limbi straine, TIC) au fost intocmite subiecte pentru testele initiale, fiind apoi 
analizate rezultatele obtinute; Au fost elaborate planuri masuri remediale 
pentru imbunatatirea rezultatelor. 

 Toti membrii comisiei au participat la cercurile pedagogice organizate in 
semestrul I si II. 

 Din octombrie 2018,s-a inceput pregatirea suplimentara a elevilor pentru BAC 
la limba romana (Profesor Bunghez Gabriela, Profesor Amarie Luisa), limba 
franceza si engleza (Profesor Simionovici Oana, Profesor Denie A), 
matematica (Profesor Chriributa Amalia, Timu Constantin), biologie (Profesor 
Mihaila Felicia) geografie (Avarvarei Ovidiu). 

 La matematica si biologie s-a pregatit cate un grup de elevi pentru olimpiade 
si concursuri (Profesor Chiributa Amalia, Timu Constantin, Mihaila Felicia). 
La matematica s-a desfasurat faza locala a concursului National “A. 
Haimovici” unde au fost selectati un numar de 6 elevi pentru faza judeteana. 

 S-au desfasurat activitati in cadrul proiectului Rose, (in cel de-al doile an de la 
inceputul proiectului) de catre profesorii Bunghez Gabriela, Amarie Luisa, 
Chiributa Amalia, Timu Constantin, Simionovici Oana, Denie  Andreea, 
Mihaila Felicia, Avarvarei Ovidiu, Bradea Carmen(s-au intocmit planificari 
ale activitatilor, fise de lucru). 

 De asemenea, membrii comisiei au participat ca supraveghetori si/ sau 
evaluatori la simularea examenului de bacalaureat din decemmbrie 2018 si 
martie 2019 (limba romana, matematica, biologie, geografie). 

 

Pentru obtinerea de rezultate bune si foarte bune, in calitate de profesori la diverse 
discipline de cultura generala, in calitate de profesori diriginti si ca responsabili sau membri ai 
diverselor comisii, s-au mai desfasurat urmatoarele activitati: 



 

 

 

 

 

 Doamna profesor Bunghez Gabriela s-a preocupat de intocmirea documentatiei 
pentru comisiile de care raspunde, a implementat la clasa XIIA, programul 
international JA Romania – Educatie pentru sanatate, a participat la lucrarile 
Simpozionului desfasurat la Durau 28 – 29 septembrie 2018 cu lucrarea : 
“Promovarea lecturii prin activitati extracurriculare”, cu ocazia “Zilei 
internationale a Drepturilor Copilului”, a sustinut o activitate despre “Drepturile 
copilului” la clasa IXA profesionala si o dezbatere cu tema “Bullyingul – forme, 
tipare, cum sa evitam, cum sa luam atitudine”, la clasa IXB, s-a implicat alaturi 
de elevii clasei XIIA in activitatea “Saptamana legumelor donate”, a organizat 
activitatea “Balul Bobocilor”, a organizat o vizita cu clasa XII la Biblioteca 
Centrala Universitara “Mihai Eminescu” si la Muzeul Mitropolitan din Iasi cu 
ocazia Zilei Internationale a Educatiei – 5 octombrie 2018, a participat ca 
profesor insotitor la actiunea derulata in scoala de Serviciul Antidrog si 
prevenirea delicventei juvenile – septembrie 2018. S-a implicat in calitate de 
profesor voluntar in Campania de sprijin si constientizare a drepturilor 
persoanelor aflate in dificultate, februarie 2019, a participat la lansarea 
Campaniei “Donez o carte pentru un liceu agricol”, campanie realizata de 
Fundatia Revistei Ferma, a participat la evenimentul organizat la liceu, 
Festivalul Iei la Miroslava, a participat la Simpozionul “Mihail Kogalniceanu – 
omul epocii, epoca omului”, organizat in Sala mare a Palatului Sturdza, iulie 
2019, s-a implicat in cadrul Proiectului Erasmus+, in calitate de traducator, a 
promovat oferta educationala a liceului la Scoala Rediu. A participat la 
evaluarea competentelor lingvistice la limba romana si limba franceza (XIIA, 
XIIB). 

 

 Domna prefesor Amarie Luisa, in calitate de responsabil CEAC s-a preocupat de 
intocmirea documentelor comisiei, in vederea elaborarii RAEI,a stimulat 
interesului elevilor pentru lectură prin implicarea lor in activitatea bibliotecii 
liceului, alcătuirea de fișe de lectură, portofolii etc., a participat la activitățile 
extracurriculare ale școlii (Balul bobocilor), a  participat la curs-activitate in 
cadrul proiectului Erasmus – Using ICT in music education - Short IT Course, a 
participat la cursul ”Managementul proiectelor” prin WorldVision, a participat la 
activități de fundraising (compania Luciano Tours), a participat la Simpozionul 
Național ” Liceul Miroslava – 187 de ani  în slujba învățământului agricol”, 
desfășurat la Durău cu lucrarea ”Stimularea interesului elevilor pentru lectură 
prin metode nonformale”, parteneriat cu Liceul Tehnologic ”Alexandru Ioan 
Cuza” Bârladîn organizarea șiderularea concursuluidin cadrul proiectului 
regional”Informaticsbetween science and art”, ed. a II-a, inscrierea, coordonarea 
și participarea cu două echipe de elevi în  competiția  ”Business Plan Chalenge” 
2019 (”De sezon”, ”Aiko”), a participat la programul JA Mini-compania –



 

 

 

 

februarie 2019, a participat la competiția ”Social Innovation Relay” prin ideea 
unei afaceri de antreprenoriat social (”Educat chic”), a participat la webinarii 
organizate de JA Romania pe diferite teme, a participat ca profesor corector de 
carte voluntar pentru Asociația ”Schimbăm Hodora”. A participat la activitati in 
cadrul proiectelor „Impact Stop - Bullying” si SPICE, a participat la festivitatea 
de incheiere a activitatilor in cadrul Proiectului Erasmus+, la activitatile 
organizate de Fundatia Revistei Ferma – lansarea campaniei „donez o carte 
pentru un liceu agricol”, la „Sarbatoarea Iei”. 

 

 Doamna profesor Nedelciuc Silvia s-a preocupat de activitatea artistica din liceu; 
astfel a participat cu un grup de elevi la Zilele Iei la Miroslava – Spectacolul 
Mesterul Manole, Cupa Liceelor cu piesa de teatru “Eu sunt un altfel de copac”, 
1 Decembrie – 100 de ani de tara. A participat cu membrii trupei de teatru 
Kamadeva la o excursie organizata la Roman, la spectacole organizate la Teatrul 
Lucefarul, Ateneul Tatarasi, Casa Studentilor, a participat la Concursul Judetean 
– “Prin teatru spre educatie”, a participat la sarbatoarea Iei la Miroslava.  

 

 Doamna profesor Simionovici Oana in calitate de consilier educativ a participat 
la Cercul consilierilor educativi si al directorilor adjuncti (Scoala Barnova), in 
calitate de coordonator SNAC, a organizat Saptamana  fructelor si legumelor 
donate, în cadrul  Campaniei Globale pentru Educatie, a organizat dezbateri 
tematice cu elevii claselor XIA, XII B, in calitate de membru în Consiliul 
Consultativ al ISJ, Iasi, pe domeniul educativ, a fost evaluator pentru proiecte 
din CAEJ.Tot în calitate de membru, am participat la toate ședințele Consiliului 
Consultativ, am fost evaluator în cadrul proiectului Școala pentru valori 
autentice, inițiat de ISJ Iași. De asemenea a mai desfasurat urmatoarele activitati: 
organizator excursie Miclauseni, Mircesti, Ruginoasa- 4 octombrie 2018, 
impreună cu prof. Florea Costel, atelierul de lemn-atelier de creatie, impreuna cu 
prof. Cioran Cezar, participare la seminar national de informare- proiecte, 
Bucuresti 8-9 noiembrie 2018, infiintare cerc indalim, impreuna cu prof. Cioran 
Cezar, prof.Roibu Mihaela, prof.Petraru Valerica- 15.11.2018, diseminare 
proiect erasmus+, la Scoala Generala Constantin Langa, Miroslava- 17.10.2018, 
organizare simpozionul copiilor- 24.10.2018, povesti crosetate-atelier de 
crosetat-17.11.2018, saptamana fructelor si legumelor donate-activitate la 
Vorovesti, impreuna cu prof. Cioran Cezar, prof.Roibu Mihaela, prof.Petraru 
Valerica - 19-23.11.2018, saptamana educatiei globale, participare cerc consileri 
educativi-Barnova- 23 noiembrie 2018, participare la atelier parteneriate 
erasmus+- Vaslui, 23-25 noiembrie 2018, participare la  curs de formare- 
Bucuresti- proiecte erasmus+- 13-17 decembrie 2018, 1 decembrie- unire in 
cuget si simtiri, depunere de coroane la Mausoleul Galata, impreuna cu prof. 
Cioran Cezar, prof. Roibu Mihaela, prof. Petraru Valerica, dar din dar- donatii 



 

 

 

 

catre copiii de la centrul  de zi, Cornesti, impreuna cu prof. Cioran Cezar, 
prof.Roibu Mihaela, prof.Petraru Valerica, prof. Florea Costel - 5 decembrie 
2018, fii si tu prietenul lui Toto-activitate CSE, fii si tu Mos Craciun, donatii 
pentru elevii de la Buhaieni. A fost corector si evaluator proba orala la 
Olimpiada de Limbi romanice, martie 2019. A participat la Cursul de formare – 
metoda Self Organising Learning Environement, martie 2019, la seminarul 
Implicarea salveaza vieti, organizat de Crucea Rosie, martie 2019. A organizat 
activitati in Saptamana Anti – Bullying, martie 2019, a marcat Ziua mondiala 
pentru constientizarea autismului, in cadrul proiectului Albastru pentru 
solidaritate, initiat de Scoala Speciala Pascani, a participat cu un grup de elevi la 
activitatea Deschide-ti mintea, nu fi inchis – proiect in parteneriat cu IPJ Iasi, 
aprilie 2019, s-a deplasat cu un grup de elevi la Hunedoara in cadrul proiectului 
initiat de Fundatia Revistei Ferma. 

 

 Doamna profesor Denie Andreea a participat ca profesor insotitor la actiunea 
derulata in scoala de Serviciul Antidrog si prevenirea delicventei juvenile – 
septembrie 2018, s-a preocupat de intocmirea documentatiei, comisiilor din care 
face parte. A participat la promovarea ofertei educationale (deplasare la scoala 
Tibana, Tibanesti), a evaluat elevii claselor a XII-a la examenul de competenta 
la limba engleza. 

 
 Doamna profesor Chiributa Milca,  in  calitate de responsabil al comisiei 

metodice de cultura generala a intocmit programul de activitate al comisiei, 
tematica sedintelor, a centralizat rezultatele la testele initiale intocmind un plan 
de masuri remediale pentru imbunatatirea rezultatelor. In calitate de responsabil 
al comisiei metodice de perfectionare  a  asigurat  legatura cu ISJ si CCD Iasi, 
participand la diverse instruiri(sept. 2018, oct. 2018, martie 2019, a participat la 
3 stagii de pregatire CCD).  , a inaintat la ISJ documentele necesare pentru 
perfectionare, respectiv inscrierea colegilor la gradele didactice. ”. A participat la 
curs-activitate in cadrul proiectului Erasmus – Using ICT in music education - 
Short IT Course. In februarie a organizat si desfasurat faza locala a Concursului 
National de matematica „A. Haimovici”, promovand la etapa judeteana 4 elevi. 
A participat la promovarea ofertei educationale la Scoala generala 17 si 38 Iasi, 
Scoala generala Uricani si Valea Lupului, la activitatea de promovare a liceului 
prin evenimentul organizat de Fundatia Revistei Ferma – „Ziua portilor deschise 
la Miroslava”.a participat la Sarbatoarea iei organizata la liceu impicand omare 
parte din elevii clasei IX B.   A participat alaturi de clasa a-IX-a B la „Balul 
bobocilor”, a participat cu o parte din elevii clasei la excursia organizata la 
Miclauseni, Mircesti, Ruginoasa, a participat ca profesor insotitor la actiunea 
derulata in scoala de Serviciul Antidrog si prevenirea delicventei juvenile – 
septembrie 2018, cu ocazia Sarbatorilor Iasului, in octombrie 2018 a organizat o 



 

 

 

 

excursie la Iasi (Mitropolie, Parcul Copou) cu elevii clasei, a mobilizat clasa 
pentru colectarea de legume cu ocazia Saptamanii fructelor si legumelor donate, 
in perioada 20 noiembrie – 10 decembrie 2018 s-a implicat in activitatile 
prilejuite de “Ziua Internationala a Drepturilor Copilului” realizand o dezbatere 
cu tema “Drepturile copilului”, a participat cu o parte din elevii clasei la 
activitati de ecologizare in cadrul proiectului “Let’s do it Roumania”, a organizat 
si desfasurat un simpozion cu ocazia zilei de 1 Decembrie cu tema “1 decembrie 
a devenit Ziua Nationala a Romaniei”, cu ocazia Sarbatorilor de iarna a 
organizat cu clasa IXB o activitate educativa “Mos Craciun 
Secret”,sponsorizand activitatea, precum si cea de la 1 iunie, premierea elevilor 
la sfarsitul anului scolar.  In calitate de  responsabil a comisiei de intocmire a 
serviciului pe scoala a profesorilor( responsabil comisie de notare ritmica, 
responsabil comisie pentru olimpiade si concursuri)s.a preocupat pentru 
desfasurarea in bune conditii a serviciului pe scoala  . A fost profesor evaluator 
in cadrul examenului de competente digitale XIIA, XIIB, profesor corector la  
Concursului National de matematica „A. Haimovici” etapa judeteana. 

 Profesorul Mihaila Felicia a desfasurat urmatoarele activitati: a participat la 
Cercul Metodic al Profesorilor de Biologie cu tema ,,Invatarea prin descoperire 
si problematizare a diferitelor structuri si fenomene biologice, in cadrul 
activitatilor remediale, proiectul ROSE; a selectat si pregatit un grup de trei elevi 
in vederea participarii la concursurile scolare pe teme de biologie, respectiv 
Concursul National de Comunicari Stiintifice si Concursul National de Proiecte 
de Mediu; a pregatit un grup de doi elevi pentru participarea la Olimpiada 
Interdisciplinara de specialitate ,  specializarea tehnician veterinar,  modulul 1- 
Conservarea Mediului Inconjurator, in cadrul comisiei de inventariere, comisiei 
de mobilitate, comisiei de educatie igienico-sanitara, comisia de educatie pentru 
mediu,  a desfasurat activitati conform procedurilor, a participat la activitati de 
ecologizare in cadrul proiectului Let’s do it Roumania, A participat la activitatea 
cultural-artistica ,,Balul bobocilor’’, a imbogatit si diversificat baza didactico-
materiala a laboratorului de biologie cu material didactic cum ar fi modele ale 
diferitelor structuri si fenomene biologice, planse plastifiate, carti de specialitate, 
albume foto in format electronic. A promovat oferta educationala a liceului, s-a 
implicat in organizarea de activitati metodice in cadrul cercului metodic al 
profesorilor de biologie si in cadrul cercului de chimie – activitati inter si 
transdisciplinare. 
 

 Profesor Padurariu V. a participat la sesiunea de Comunicari Stiintifice a 
profesorilor de istorie  cu studiul “Profesor doctor Constantin Dejeu”, director al 
scolii agricole de la Miroslava, a participat la Proiectul: “Istorie. Memorie. 
Excelenta” organizat de Colegiul National “Mihai Eminescu” in colaborare cu 
Primaria orasului Iasi si Casa Regala Romana cu studiul: “Scoala agricola de la 



 

 

 

 

Miroslava. Efigii.”; participarea la acest proiect a adus trofeul de Scoala – 
centenar Liceului Tehnologic Agricol “Mihail Kogalniceanu”. In aprilie 2019 a 
participat la Sesiunea Nationala de comunicari “Istorii ale locurilor, istorii ale 
oamenilor” desfasurata la UAIC Iasi, a participat la Simpozionul dedicat lui 
Mihail Kogalniceanu 2 – 3 iulie 2019. 

 

 Domnul Profesor Maxim a intocmit parteneriate de colaborare intre scoala si 
biserica, a organizat concursuri cu ocazia Sfinetei Cuvioasei Parascheva si a 
Nasterii Domnului premiind elevii merituosi. A organizat Olimpida de religie 
ortodoxa, oferind premii elevilor cu rezultate foarte bune. A promovat liceul la 
Targul de oferte educationalale de la UAIC Iasi si la Scoala Generala Rediu – 
Horlesti. A publicat doua carti de specialitate cu ISBN si referent stiintific, doua 
lucrari stiintifice cu ISBN, o carticica cu rugaciuni pentru copii si un ghid 
metodologic pentru invatamantul gimnazial. 

 

 Domnul Profesor Avarvarei a participat la activitatile din cadrul proiectului 
Erasmus. 

 

 Domnul profesor Militeanu a administrat reteaua de calculatoare din laboratorul 
de informatica (instalare, administrare windows, programare), s-a preocupat de 
intocmirea documentelor (plan lectie, planificari) si a sustinut inspectia si 
lucrarea pentru gradul didactic I. A fost profesor evaluator in cadrul examenului 
de competente digitale XIIA, XIIB. 

 

 Domnul profesor Rotariu Dan a implicat o parte din elevii liceului la numeroase 
concursuri ca de exemplu: tenis de masa, organizat la sala de sport a comunei 
Miroslava, Cupa Coca-Cola la fotbal, Cros Olimpic la Miroslava, Cupa 
Miroslava la orientare turistica. In calitate de responsabil ISU a organizat 
instruirea cadrelor didactice in aspecte privind ISU; ca responsabil a comisiei de 
“Prevenire si combatere a violentei in mediul scolar” s-a achitat de sarcini cu 
responsabilitate. 

 

 Domnul Profesor Lazar Dan s-a preocupat de imbunatatirea bazei didactice la 
laboratorul de chimie in vederea sustinerii inspectiilor pentru gradul didactic I si 
a cercului metodic de chimie ce s-a desfasurat in semestrul II la liceul nostru, a 
participat la activitatile extrascolare organizate in liceu. A promovat oferta 
educationala la scolile Mogosesti si Tatarusi, a participat la promovarea ofertei 
educationale de la UAIC Iasi. 

 
 Doamna profesor Timofte Irina a participat la activitatile extrascolare organizate 

in liceu, a promovat oferta educationala la Scoala Gimnaziala “St. Barsanescu”. 



 

 

 

 

 

Fiecare membru al comisiei a fost preocupat de intocmirea portofoliului personal. In 
calitate de profesori diriginti, membrii comisiei s-au preocupat de ecologizarea si igienizarea 
spatiilor aferente claselor. 

Pentru buna desfasurare a programului instructiv-educativ, membrii comisiei au 
raspuns afirmativ, cand   au fost solicitati pentru suplinirea diverselor ore, deoarece o parte 
din colegi au fost implicati in cadrul diverselor proiecte, concursuri, intalniri de lucru. 

Activitatea cabinetului de asistenta psihopedagogica coordonat de doamna 
psihopedagog s-a bazat pe nevoile de consiliere foarte mari ale elevilor. 

Activitatile de consiliere a elevilor si profesorilor au raspuns atat obiectivelor 
proiectate cat si solicitarilor curente. 

Insa asistenta si consilierea elevilor ramane dominanta ca cerere, timp si continut. 
Fiecare membru al comisiei, in calitate de profesori de serviciu si-au indeplinit sarcinile cu 
responsabilitate si constiinciozitate; ca responsabili sau membri ai diverselor comisii (comisia 
notare ritmica, comisia de etica, comisia de disciplica, PAS, CEAC, comisia de perfectionare 
etc.) s-au preocupat de intocmirea documentatiei pentru buna desfasurare a activitatii 
comisiei.  

Mentionez faptul ca in semestrul I s-au desfasurat si alte activitati in afara de cele 
prezentate, insa dintr-un motiv mai mult sau mai putin obiectiv nu s-au facut cunoscute. 

Alaturi de multe alte activitati, in centrul atentiei noastre a stat in primul rand 
pregatirea elevilor pentru obtinerea de rezultate bune la nivel de etapa, la examenul de 
bacalaureat si competnte. 

Cu tot efortul depus de colectivul didactic rezultatele obtinute la sfarsitul semestrului I 
nu sunt de natura sa ne multumeasca. 

O cauza obictiva a acestor rezulate scazute este nivelul redus de cunostinte cu care 
elevii nostri incep clasa a IX a, situatie materiala “deosebita“ a familiilor din care provin etc. 

La aceste rezultate foarte slabe se adauga dezinteresul menifestata de “marea” 
majoritate a elevilor, fata de orele de curs.  

 
Rezultatele la sfarsitul anului scolar se prezinta  astfel: 
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SE 56 39 25 67% 89% 64% 

Prof 
I,II 

115 113 91 22  
39% 
50% 

 50%  50% 80% 

Total 398 357 274 82  
53% 
63% 

 63%  65% 76% 

 

Se observa ca situatia scolara fata de aceeasi perioada a anului trecut a crescut la liceu, 
si profesionala dar scazut la postliceu si seral. S-au inregistrat un numar total de absente de 
49815 din care 29277 nemotivate, adica un de137  absente pe elev total, nemotivate 80 
absente pe elev. 

Mentionez faptul ca numarul foarte mare de absente se datoreaza elevilor care nu au 
venit nici o zi la cursuri. 

Comparand  rezultatele obtinute la sfirsitul anului scolar   cu cele de la testele initiale, 
s-a observat rezultate mult  mai bune. 

Insa, se impune o analiza riguroasa in a vedea daca aceste rezultate au sustinerea in 
cunostinte acumulate. 

La examenul de BACALAUREAT 2018-2019,  rezultatele de cele doua clase XIIA 
veterinar si XIIC tehnician in activitati economice au fost urmatoarele. La XII a inscrii16 
,admisi6,neprezentati 2-adica43%,la XIIC-inscrisi 14,admisi 7,neprezentati1,adica 53%.In 
total s-au inscris30 elevi admisi 13 ,adica un procent de 46%. 

 
PERFECTIONARE 
 
Activitatea de perfectionare la nivelul liceului  a continuat prin participarea cadrelor 

didactice la Consfatuirile organizate de ISJ la inceputul anului scolar, prin cercurile 
pedagogice, sedintele la nivel de comisie cat si prin inscrierea la grade didactice.  

Astfel in anul scolar 2018 – 2019 au sustinut inspectii urmatoarele cadre didactice: 
Petraru Valerica, industrie alimentara-inspectie de specialitate definitivat 2019, Dabija 
Mihaela(cas. Roibu) industrie alimentara IC1-grad II, Dobranici Ana-Maria (cas. Dumitrescu) 
economie, educatie antreprenoriala IC1-gradul II, Lazar Dan chimie IC1-grad I, Militeanu 
Laurentiu inspectie speciala si sustinere lucrare grad I.  

De asemenea au mai urmat cursuri de perfectionare cu credite Roibu Mihaela, 
Padurariu Violeta. 

Mentionez faptul ca , din totalul de 30 de cadre didactice, 16 au gradul I,5 gradul II,4 
definitivat,4 doctor si 1 debutant. 

 
In continuare voi prezenta cateva dintre punctele tari si punctele slabe ale activitatii 

comisiei de cultura generala: 
Puncte tari: 



 

 

 

 

- o buna organizare a procesului de invatare, a activitatilor desfasurate la clase 
- selectarea judicioasa a temelor pentru acasa 
- utilizarea metodelor active-participative 
- parcurgerea integrala si ritmica a materiei 
- perfectionarea continua a cadrelor didactice 
- asigurarea permanenta a unei comunicari eficiente intre profesor, elev si parinti  

Puncte slabe: 

-intarzieri in notarea ritmica, in descarcarea rezultatelor la evaluarile summative sau la 
intrarea la ore 

- neutilizarea suficienta la toate disciplinele a softului AEL 
- nu s-au stimulat indeajuns competentele creative ale elevilor 
- nu se acorda intotdeauna front de lucru diferentiat elevilor cu posibilitati intelectuale 

diferite 
- insuficienta motivare a elevilor pentru participarea la concursuri si olimpiade scolare. 

 
Pentru  anul scolar urmator se impun urmatoarele masuri: 

- Mobilizarea exemplara a tuturor membrilor comisiei in vederea obtinerii de rezultate 
bune la sfarsitul semestrului si implicit bacalaureat 

- Aplicarea strategiilor didactice in activitatea de predare / invatare/ evaluare, punandu-
se accent pe formarea de competente 

- Intensificarea activitatii diferentiate pentru recuperarea unor decalaje 
- Imbinarea optima a metodelor traditionale cu metodele complementare la predare / 

evaluare in scopul cresterii eficientei  activitatii de invatare. 
 

Intocmit, responsabil  comisie metodica de cultura generala,  

A.CHIRIBUTA 



LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL MIHAIL KOGĂLNICEANU 
MIROSLAVA 

RAPORT  
PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE COMISIA DE SPECIALITATE  

ANUL ŞCOLAR 2018-2019 
 
STRUCTURA COMISIEI 
 

În anul şcolar 2018-2019 comisia tehnică a fost  formată din 17 profesori de specialitate. 
Profesorii de specialitate s-au incadrat in urmatoarele categorii: 8 profesori titulari, 4 profesori 
suplinitori calificaţi şi 5 maiştri instructori 
Aceştia au fost organizaţi pe două colective de catedră:  

Resurse naturale şi protecţia mediului: agricultură, protecţia mediului, mecanică 
Servicii, industrie alimentară. 

 
PROIECTAREA CURRICULUMULUI 
 

La începutul anului şcolar membrii comisiei au participat la consfătuirea profesorilor de 
specialitate organizată de ISJ Iaşi în 14 septembrie 2018 şi au luat la cunoştinţă de toate noutăţile 
anului şcolar.  

Comisia tehnică din şcoală a avut întâlniri lunare în care au fost prezentate noutăţi, au 
avut loc dezbateri pe diverse teme. 

În şedinţa din septembrie 2018 s-au prezentat: 
- structura anului şcolar cf notei  MECS 2744/29.08.2018, 3220/19.02.2018  
- orinul 3914/18.05.2017, Ordinul MEN nr. 3502 din 29.03.2018 privind întocmirea CDL 
- precizările nr. 2743/29.08.2018 privind nomenclatoarele,  planurile de învăţământ şi a 

programelor şcolare pentru toate calificările, valabile în anul şcolar curent 
            -  ordinul 3915/18.05.2017 privind programele scolare ale modulelor pentru clasele  X 
liceu si invatamant profesional de 3 ani  
 - ordinul 3500/29.03.2018 privind planurile de invatamant la clasa a XI si  XII liceu 
           - defalcarea practicii comasate pe cele două semestre. 

Profesorii au întocmit planificările calendaristice anuale în concordanţă cu cerinţele 
actuale şi le-au predat în termenul limită de 1 octombrie. 

De asemenea au fost întocmite CDL uri  pentru clasele a IX a şi a X a de profesorii: 
Petrescu Casiana, Marii Violeta, Zota Daniela, Dumitrescu Ana Maria, Andriuca Ana Maria, 
Stanica Adrian, Cioran Cezar, Petraru Valerica, Neculai Ion care au fost aprobate de Comisia de 
specialitate, Consiliul de Administraţie şi avizate de ISJ Iaşi în termenul legal. 
 



Puncte slabe –  profesori care nu au luat în considerare achiziţiile anterioare de învăţare ale 
elevilor noştri şi  nu au proiectat curriculumul în funcţie de particularităţile de învăţare ale 
acestora; 

        - profesori care nu au asigurat caracterul aplicativ al proiectării curriculare 
 

REALIZAREA CURRICULUMULUI 
– DESFĂŞURAREA ORELOR DE TEORIE, LABORATOR ŞI PRACTICA DE 

SPECIALITATE 
 

Profesorii de specialitate au urmărit permanent progresul şcolar al elevilor, au aplicat 
teste iniţiale la modulele din planul de învăţământ, le-au corectat şi au întocmit un raport privind 
rezultatele obţinute şi au propus măsuri de remediere care au fost prezentate în Consiliul 
profesoral. 

 S-a constatat că rezultatele testelor sunt slabe, elevii au mari lacune, de aceea sunt 
necesare activităţi de remediere şi sunt necesare metodele activ participative. S-au întocmit 
planuri de remediere pentru aceştia. 

Profesorii au desfăşurat orele de specialitate în cabinetele de specialitate: cabinetul de 
patologie profesor Mărâi Violeta, Cantemir Mihai, cabinetul de agricultură, cabinetul de 
creşterea animalelor profesor Andriucă Ana Maria, cabinetele de industrie alimentară profesor 
Roibu Mihaela, Hordilă Liviu, cabinetul firmelor de exerciţiu si labotator de informatică  
profesor Zota Daniela. 

În laboratoarul de informatică s-au desfăşurat şi ore de specialitate, elevii folosind 
calculatoarele pentru documentare, vizualizarea materialelor didactice, redactarea referatelor, 
întocmirea fişelor de lucru,  studierea sau completarea auxiliarelor curriculare, sau utilizarea soft-
urilor de specialitate (de evidenţă contabilă) 

Lecţiile susţinute au avut un puternic caracter formativ, s-au utilizat mijloace didactice 
diversificate urmărind permanent dobândirea competenţelor care să dezvolte în rândul elevilor 
profesionalismul, iniţiativa, perspicacitatea, abilitatea de a opera eficace într-un mediu dinamic şi 
concurenţial. 

Profesorii de specialitate au întocmit convenţiile cadru pentru desfăşurarea practicii 
săptămânale şi comasate cu agenţii economici parteneri. În prima zi a anului şcolar s-a efectuat 
instructaj general de protecţia muncii de profesorii diriginţi cu durata de 6 ore cu toţi elevii 
şcolii. La începutul zilei de practică săptămânală şi în prima zi de practică comasată profesorul 
îndrumător de practică a efectuat instructaj specific de protecţia muncii, completând şi fişele 
individuale ale elevilor.  

Practica comasată din s-a desfăşurat în şcoală, în cabinetele de specialitate,  în ferma 
şcolară sau la agenţi economici, câte 1 săptămâna/clasă la clasele a IX a, a X a, 2 săptămâni la 
clasele XII liceu, a  IX a şcoala profesională şi XI liceu, 4 saptămâni la clasa a X a şi a XI a 
învăţământ profesional. 

La calificarea Mecanic agricol, clasa a IX a elevii au efectuat practica comasată la 
agenţii economici SC Teodema Servagro SRL 1 elev, SC Fraţii Dascălu SRL 3 elevi, tel 
0741322322, SC Service Coso Garaj SRL -3 elevi, tel 0752866154, , SC CDC Service 2 elevi , 
SC Agroiulia SRL tel 0232710045 1 elev,  

La clasa a X a Mecanic agricol agenţii economici parteneri au fost SC Teodema 
Servagro SRL 2 elevi,  SC Avantes SRL – 5 elevi, tel 0744118811, SC Service Coso Garaj SRL 
4 elevi, tel 0752866154, Fraţii Dascălu SRL 2 elevi sem I, SC CDC  SERVICE  SRL 4 elevi 



La clasa a XI a Mecanic agricol agenţii economici parteneri au fost SC Avantes SRL – 
3 elevi, tel 0744118811, SC Service Coso Garaj SRL 4 elevi, tel 0752866154, S.C. ROXI-COM-
MAN SRL 4 elevi, SC Teodema Servagro, tel 0731031860 SRL 2 elevi  

Elevii din clasa a X a calificarea Brutar patiser produse făinoase au efectuat practica 
comasată şi săptămânală la SC Sim Paty Ana SRL 2 elevi, SC Brutăria Veche 2 elevi, Fundaţia 
pentru tineri şi femei 2 elevi, SC Cake Expert SRL 3 elevi, SC Alila SRL 2 elevi, Cantina şcolii 
2 elevi, SC Cominstal Serv 2 elevi 

Elevii din clasa a X a calificarea Preparator produse din carne peşte au efectuat 
practica comasată la SC Piscicola Bârca SRL  TEL 0752779291, 11 elevi 

Elevii din clasa a XI a calificarea Brutar patiser produse făinoase au efectuat practica 
comasată şi săptămânală la SC Sim Paty Ana SRL 4 elevi, SC Brutăria Veche 3 elevi, Fundaţia 
pentru tineri şi femei 3 elevi, SC Cake Expert SRL 3 elevi, Cantina şcolii 3 elevi, SC Cominstal 
Serv 2 elevi, SC Hodor Pan AG SRL  

Elevii de la liceu clasa a IX a, calificarea Tehnician veterinar şi Tehnician activităţi 
economice  au efectuat 1 săptămână de practică comasată în ferma didactică şi în laboratoarele 
şcolii  

Elevii de la liceu clasa a XI a, calificarea Tehnician veterinar au efectuat practica 
comasată la următoarele cabinete veterinare CMV Chiriac Constantin din Zorleni Vaslui, 
Martinescu Gicu, Gropniţa, SC Wildfoxvet SRL, SC May Imobile SRL, CMI Georgescu Vasile, 
Deleni, CMI Frăsineanu Sanda  

Elevii de la calificarea Tehnician activităţi economice, a XII, au desfăşurat practica la 
SC Golden Kitchen Miroslava SA 2 elevi, SC Gelmar SRL 15 elevi. 

Profesorii Roibu Mihaela, Hordilă Liviu, Petrescu Casiana, Toader Mariana, Florea 
Costel, Neculai Ion au identificat agenţii economici în vederea fundamentării cifrei de 
şcolarizare, respectiv agenţii economici cu care şcoala va putea colabora în anul şcolar 2019-
2020 pentru efectuarea practicii comasate la şcoala profesională  calificarile Brutar patiser, 
Preparator produse din carne, peşte, Mecanic agricol, Cofetar/bucatar 

La iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali angajatori şi 
parteneri de practică, s-a intocmit documentatia necesară înfiinţării unei clase de învăţământ 
profesional în sistem DUAL. Agenţii economici care au întocmit solicitări sunt: SC HUGSOL 
SRL, CARPAT AGROM SRL ,SC TEISA AUTO-TRANS SRL,SC GHERGHICEANU SRL, 
SC PROD COM GORBAN SRL, SC AGROSYZ SRL , SC TEODEMA SERVAGRO SRL, SC 
AGRICOLA BUDAI SRL, SC ACVACOM SRL, SC AGRO ILMAR SRL, SC EVI BLOSSOM 
SRL, SC HOFRA IMPEX SRL, SC MENCAA SRL, SC AGROFOREST ENERGY SRL 

În anul şcolar 2017-2018 în şcoala noastră au fost înregistrate la ROCT 3 firme de 
exerciţiu: FE Extreme Life  având ca obiect de activitate  turism înfiinţată în anul 2007, pentru 
care deţinem certificatul Marca de calitate,  FE Business Solutions SRL înfiinţată în anul 2009 
având ca obiect de activitate prestarea serviciilor de promovare şi investigare a nevoilor 
consumatorilor,şi FE DOR având ca obiect de activitate producerea şi comercializarea dulceţii de 
ardei iute, ceapa, morcov. Elevii s-au înscris pe platforma ROCT şi au derulat tranzacţii şi în 
calitate de salariaţi. 
 De asemenea a fost actualizat PAS pentru perioada 2018-2020 şi depus la ISJ Iaşi. 

Profesorii Amarie Luisa, Andriucă Ana Maria, Mihăilă Felicia, Bunghez Gabriela, 
Hordilă Liviu, şi personalul auxiliar au completat baza de date a şcolii de pe platforma ARACIP, 
în temenul legal, şi au transmis RAEI generat de platformă. 



05.10.2018 a avut loc vizita de studiu în cadrul evenimentului ZIUA PORUMBULUI, 
EDITIA 1  la care au participat elevii clasei XII B, XA însoţiţi de profesorii Andriucă Ana 
Maria şi Zota Daniela ziua de în calitate de profesor de specialitate. 

In perioada 31.01-03.02.2019 a avut loc excursia de studiu organizată de profesor 
Andriucă Ana Maria cu clasa a- X-a A la  VATRA DORNEI  la agenţi economici din domeniul 
veterinar: Herghelia Caii Bucovinei şi SC BEST COWS SRL. 

In cadrul Proiectului  „Liceele agricole pregătesc fermierii de mâine”  profesor Andriucă 
Ana Maria a participat la - vizita de documentare pe domeniul practicii agricole la unităţi de 
învăţământ din  Ungaria. Obiectivele vizitei: 

- Bune practici Europene ale sistemului de educație profesională din Ungaria 
- Prezentarea liceului și a curriculei Hermann Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági 

Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium din Szombathely 
- Prezentarea liceului si a curriculei Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 

Szakgimnázium és Szakközépiskola Székesfehérvár 
- Despre viitorul educației profesionale 

 
Puncte slabe:  
 S-au semnalat pe alocuri deficienţe legate de:  
- utilizarea insuficientă a laboratoarelor şi a aparaturii din dotare 
- comunicarea elev-profesor, profesor-părinte. 
- utilizarea metodelor active care presupun activitatea  independentă a educabilului 
- adaptarea  limbajului, conţinutului la nivelul achiziţiilor ale educabililor  
- utilizarea manualelor, auxiliarelor curriculare  autorizate şi  bazei logistice existente în unitatea 
noastră 
- punctualitate şi realizarea întocmai şi la timp a activităţilor planificate                                     
- asigurarea caracterului aplicativ al cunoştinţelor  predate                                           
 

 
EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII 

 
Profesorii de specialitate au urmărit permanent dezvoltarea capacităţii de exprimare orală 

şi scrisă a elevilor, au utilizat pentru evaluare fişe de observare elaborate conform criteriilor de 
performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate, fişe de lucru, proiecte individuale sau de grup, 
portofolii. Profesorii de specialitate au utilizat autoevaluarea elevilor, evaluarea formativă şi a 
feed-back-ului pentru optimizarea procesului de învăţare.  Lecţiile au urmărit abordări 
transcurriculare ale conţinuturilor.  

În demersul lor didactic profesorii au utilizat strategii diferenţiate de predare în funcţie de 
nivelul de pregătire al elevilor, de motivaţiile fiecăruia astfel încât cei cu rezultate mai slabe să 
recupereze lacunele înregistrate, iar cei cu rezultate mai bune să fie motivaţi pentru creşterea 
performanţelor. 
Rezultatele progresului înregistrat de elevi au fost consemnate în fişele individuale ale acestora. 

 
Examene de competenţe  
În cadrul şedinţei comisiei de specialitate a fost prezentata  metodologia de susţinere a 

examenului de competenţe pentru nivelul 3,4,5 respectiv ordinul MECI 4435 din 2014, 
4888/2013, 4434/08.2014, 5005/12.2014. Au fost stabiliţi profesorii care vor propune teme în 
vederea întocmirii proiectelor de specialitate pentru nivel 4,5,  



În şedinţa comisiei de specialitate şi CA din luna decembrie  temele pentru nivelul 4 au 
fost aprobate.  

Profesorii Roibu Mihaela, Petrescu Casiana au îndrumat elevii de la şcoala postliceală 
pentru susţinerea examenelor în vederea obţinerii certificatelor de competenţe sesiunea februarie 
2019. Au susţinut acest examen un număr de 17 elevi care au promovat 100%. 
-Profesorii de specialitate au participat la examenul de simulare şi la examenul propriu zis a 
examenului de bacalaureat în calitate de profesor asistent.  

 
Puncte slabe:  
Evaluarea continuă şi notarea nu s-a realizat întotdeauna conform   reglementărilor legale 
În multe situaţii nu s-a promovat autoevaluarea educabililor  
Scaderea interesului absolventilor pentru sustinerea examenului de certificare a 

competentelor profesionale.  
 

REZULTATE OBŢINUTE LA CONCURSURI 

Innovation Day 

In luna martie 2019 a avut loc Competitia Innovation Day - un eveniment educațional 
organizat de Junior Achievement (JA) România, unde elevii noştri au participat cu entuziasm. 

Cuvintele cheie ale zilei au fost: gândirea antreprenorială, creativitatea, abilităţile de 
lucru în echipă, comunicare, prezentare în public şi capacitatea de a găsi soluţii de afaceri 
inovatoare.  

Elevii licelui nostru, înscriși în competiția europeană JA Compania Anului 2019  şi-au 
prezentat ideea de start-up şi au obținut feedback din partea voluntarilor.  

Au fost prezentate 18 idei de afaceri de elevii îndrumaţi de profesorii Andriucă Ana 
Maria, Dumitrescu Ana Maria, Amarie Luisa, Zota Daniela, Petrescu Casiana 

La Concursul Național de  Comunicări Științifice la Biologie, faza județeană, a fost 
obţinut premiul al II-lea –de eleva Andriucă Andra, profesor coordonator Anamaria Andriuca, 
Mihaila Felicia; 

Profesorii Marii Violeta, Cantemir Mihai, Mihăiă Felicia au pregatit  un  grup de doi 
elevi pentru participarea la Olimpiada Interdisciplinara de specialitate,  calificarea Tehnician 
veterinar,   

Profesor Petrescu Casiana a fost membru în juriu la două secţiuni a Concursului Naţional 
de Ecologie şi Protecţia Mediului „IAŞI green bag, creează şi responsabilizează pentru eco-ul 
naturii!”, ediţia a IX a; 

Profesor Petrescu Casiana a participat la concursul „Identificare şi atestare produse 
tradiţionale” organizat de Facultatea de Zootehnie Iaşi, unde echipa şcolii format din 2 elevi au 
obţinut locul al II lea; 

Profesor Petrescu Casiana a coordonat un grup de elevi pentru participarea la Concursul 
„Cupa Liceelor”, organizat de Antena 1; 

Profesor Petrescu Casiana a coordonat echipa şcolii şi a participat la Festivalul 
Alternativ de Creativitate Kreativis, unde au fost obţinute 2 premii: Premiul pentru 
Spectaculozitate şi Premiul pentru Sensibilitate; 

Profesor Zota Daniela a participat la Olimpiada judeţeană, an şcolar 2018-2019, la 
discipline din aria Tehnologii în calitate de membru evaluator la domeniul Economic, 
administrativ, comerţ, clasa a XI, XII  



 
Profesorii Andriuca Ana Maria, Zota Daniela au participat la faza regională a Târgului 

Regional al firmelor de exerciţu în calitate de evaluator la secţiunea Cel mai reprezentativ 
stand şi în calitate coordonator firmă de exerciţu  
- Profesorii Andriuca Ana Maria, Zota Daniela au participat la Concursul judeţean Elevii 
antreprenorii se XXI în calitate de evaluator la secţiunea Cel mai reprezentativ stand şi în 
calitate coordonator firmă de exerciţu  

Profesor Zota Daniela a pregătit un grup de elevi în vederea participării la Concursul 
Regional ,,Pâinea noastră cea de toate zilele,, organizat de Colegiul Agricol D. Cantemir Huşi, 
în luna aprilie 2019. Elevii au conceput şi prezentat lucrarea ,,De la tradiţie la antreprenoriat,, şi 
au obţinut menţiune  
- Profesorii Andriuca Ana Maria, Zota Daniela au organizat faza locală a Concursul judeţean 
Elevii antreprenorii secolului XXI 
- Profesorii Andriuca Ana Maria, Zota Daniela, Petrescu Casiana au pregătit elevii în vederea 
participării la Concursul judeţean Elevii antreprenorii secolului XXI, desfăşurat În data de 30 
martie 2019 de Liceul N Iorga Paşcani 
- Profesorii Andriuca Ana Maria, Zota Daniela, Petrescu Casiana au pregătit elevii în vederea 
participării la faza regională a Târgului Regional al Firmelor de exerciţiu cu participare 
internaţională, desfăşurat în data de 30 martie 2019 de Liceul N Iorga Paşcani 
In cadrul Concursul judeţean Elevii antreprenorii secolului XXI profesorii Andriuca Ana 
Maria, Zota Daniela Petrescu Casiana au obţinut următoarele rezultate 
Premiul I FE BUSINESS SOLUTIONS pentru Cel mai profesionist SITE 
Premiul I FE EXTREME LIFE pentru Cel mai profesionist SITE 
Premiul I FE EXTREME LIFE pentru Cel mai bun PPT 
Premiul I FE EXTREME LIFE pentru Cel mai bun STAND 
Premiul I FE BUSINESS SOLUTIONS pentru Cel mai bun STAND 
Premiul II FE BUSINESS SOLUTIONS pentru Cel mai bun PPT 
Menţiune FE BUSINESS SOLUTIONS pentru TRANZACTII 
Menţiune FE BUSINESS SOLUTIONS MATERIALE PROMOTIONALE 
In cadrul Târgului Regional al Firmelor de exerciţiu faza regională a cu participare 
internaţională, 
Premiul I FE BUSINESS SOLUTIONS pentru Cel mai profesionist SITE 
Premiul I FE EXTREME LIFE pentru Cel mai profesionist SITE 
Premiul I FE EXTREME LIFE pentru Cel mai bun PPT 
Premiul II FE EXTREME LIFE pentru Cel mai bun STAND 
Premiul III FE BUSINESS SOLUTIONS pentru Cel mai bun PPT 
Premiul III FE BUSINESS SOLUTIONS pentru Cel mai bun STAND 
Premiul III ELEVUL HRISCU IONUT  la Competiţia Virtual Busines Challenge 
Premiul III ELEVA CROITOR DUMITRITA la Competiţia Virtual Busines Challenge 

Profesorii Andriuca Ana Maria, Zota Daniela au coordonat o echipă de elevi în 
vederea participării la concursul interjudeţean STAY@SCHOOL organizat de Colegiul 
Agricol Huşi unde s-a obţinut premiul I  
- Profesorii Andriuca Ana Maria,, Zota Daniela au  participat la Proiectul interjudeţean 
Prevenirea absenteismului şi a abandonului şcolar organizat de Colegiul Agricol Huşi cu 
lucrarea Tehnologii modern-punct de atracţie pentru elevii aflaţi în risc de abandon şcolar şi 
s-a  obţinut premiul I 

 



 
 

REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE 
PARTICIPARE LA PROIECTE DERULATE ÎN ŞCOALĂ 

 
În şcoala noastră se derulează programe în parteneriat cu organizaţia non profit JUNIOR 

ACHIEVEMENT România, componentă a grupului JUNIOR ACHIEVEMENT 
WORLDWIDE SUA şi JUNIOR ACHIEVEMENT YOUNG ENTREPRISE EUROPA. 
Organizaţia a oferit gratuit materiale didactice pentru elevi şi pentru profesori. 
 Programele oferă elevilor oportunitatea de a şi conduce propria afacere, educarea tinerilor 
într-un mediu ce simulează crearea şi administrarea unei societăţi comerciale.  

Fundaţia Româno Americană derulează proiectul Educaţie pentru agricultură. Practică şi 
Antreprenoriat conectate la piaţă şi comunitate prin care să se îmbunătăţească pregătirea 
elevilor de la domeniul Agricultură prin practică de specialitate în fema didactică sau la agenţi 
economici în cadrul unor parteneriate eficiente sprijinite şi de comunitatea locală.  Fundaţia a 
efectuat în luna ianuarie 2015 o vizită în vederea elaborării unei analize de nevoi, şi definirii unui 
model care să integreze coerent la nivelul şcolii diferite oportunităţi de învăţare prin practică. 

Programul se derulează şi în prezent având ca parteneri RAF, WORLD VISION 
ROMANIA, JUNIOR ACHIEVEMENT, FUNDATIA CIVITAS, CENTRUL PENTRU 
EDUCATIE ECONOMICA SI DEZVOLTARE DIN ROMANIA, CENTRU ROMAN PENTRU 
POLITICI EUROPENE. Fiecare organizatie partenera  coordonează una sau mai multe 
componente ale proiectului. 

In cadrul proiectului s-a infiintat un consortiu (HUB-uri locale pentru dezvoltarea 
fermelor mici si mijlocii), format din 8 licee agricole din Miroslava, Husi, Branesti, Slatina, 
Salonta, Turda, ciumbrud, Prejmer. Din anul 2017 au fost cuprinse alte 4 licee agricole. 

]n luna februarie 2019 a avut loc întâlnirea anuală cu toţi partenerii proiectului pentru a 
face un bilanţ a celor 3 ani de implementare şi pentru a stabili o nouă strategie pe încă 3 ani. 
Au participat profesorii Andriucă Ana Maria, Petrescu Casiana, Roibu Mihaela  

In anul şcolar curent vor continua proiectele finanţate prin RAF, respectiv vizitele de 
studiu şi promovare.  

In cadrul aceluiaşi proiect elevii scolii au fost înscrişi în programul Compania de 
profesorii Andriucă Ana Maria, Zota Daniela, Petrescu Casiana, Dumitrescu Ana Maria, Roibu 
Mihaela. 

Elevii din programul Compania au sustinut auto-evaluarea inițială  prin 
platforma Entrepreneurial Skills Pass (ESP). 

In luna noiembrie, în cadrul proiectului JA 100 de antreprenori la clasa, a fost invitată la 
clasa a XII doamna Roibu Mihaela, voluntar JA în programele de antreprenoriat. Au fost 
abordate ca teme de discuţii identificarea nevoilor pentru demararea unei afaceri şi importanţa 
motivării individuale pentru punerea în practică a ideei. 

 Echipele calificate în  INCUBATORUL JA BIZZFACTORY 2019  
profesor Ana-Maria Dumitrescu, FOR TEAM, COSEL CRIO, SOIMII LMK 
Andriuca Ana Maria,  DULCE SANATOS, SWEET BEET, LEMN DÉCOR, MOMENT, 
TRADITIONAL, CHERRY CAKE, TURTA BUNICII 
Amarie Luisa EDUCAT CHIC, DE SEZON, AIKO 
Petrescu Casiana Agatha, COLLECTING MEMORIES 
Zota Daniela TEEN AGE STUDIO, SWEET BAKERY, MIRACLE, LAMAIADA, CUTE 
BREACELETES 



Roibu Mihaela CAKE S TIME 
Elevii vor participat la Webinariile pe teme generale de business:  

-Modelul de business și realizarea planului de afaceri 
-Modelul de business și realizarea planului de afaceri 
-Marketing -Cercetarea de piață 
-Bugetul 
-Marketing & Comunicare - promovare si vânzare 
-Pregătirea business pitch-ului 
  Compania Dulce Sanatos, coordonată de professor Andriucă Ana Maria  a fost selectata 
în cadrul competitiei Social Innovation Relay 2019 la faza nationala 

Profesorii Andriuca Ana Maria, Petrescu Casiana, Roibu Mihaela, Cioran Cezar, Mihaila 
Felicia, Zota Daniela au organizat activitatea în cadrul proiectului Agribusiness in school în data 
de 28 februarie 2019 sub coordonarea Junior Achievement  

Profesorii au participat la Targul companiilor elev din cadrul evenimentului de mai sus 
cu un număr de 15 Companii elev  

In perioada 27.08-01.09.2018 profesorii Andriuca Ana Maria şi Petrescu Casiana au 
coordonat activităţile Taberei Naţionale de Jurnalism desfăşurate în Tabăra Muncel cu un grup 
de 75 de elevi (7 elevi din şcoala noastră). 

Profesorii Andriuca Ana Maria, Dumitrescu Ana Maria, Avarvarei Ovidiu  au organizat 
Activitatea de Invatare nr 3 in cadrul proiectului Erasmus+ "Mobile applications to ease 
learning for students" , în octombrie 2018 

Prin intermediul platformei eTwinnng profesorii şi elevii şcolii au acces la o reţea 
europeană şi oportunităţi pentru dezvoltare profesională, prin colaborarea în proiecte 
internaţionale şi prin participarea la seminarii internaţionale de formaresau  schimburi de 
experienţă 

Profesorii Andriucă Ana Maria şi Zota Daniela au participat la Proiectul eTwinning „The 
entrepreneurs of the XXI century” Dezvoltarea modelului de educaţie alternativă  prin 
metoda firmei de exerciţiu în  sistemele de învăţământ. 

Proiectul îşi propune să contribuie la dezvoltarea metodei alternative de educaţie prin 
intermediul firmei de exerciţiu prin schimburile de bune practici  şi transfer de experienţă între 
şcoli din România şi alte şcoli din Europa.  

In cadrul Proiectului eTwinning „Adaptarea elevilor dezavantajați la viața 
educațională” profesorii Andriucă Ana Maria şi Zota Daniela sunt membrii din partea şcolii. 

Profesorii şcolii participă la Proiectul eTwinning „Elevii nostri, scoala noastra, 
cultura noastra” (Our students, ourschool, our culture)- constientizarea si valorizarea 
importantei scolii si culturii în formarea personalitatii individului în scopul reducerii abandonului 
scolar. Se urmăreşte îmbunătăţirea competentelor de comunicare în limba romana; 
-dezvoltarea aptitudinilor sociale (lucrul in perechi, echipe, respectarea ideilor celorlalti, 
cresterea stimei de sine, increderea in fortele proprii, asumarea de responsabilitati); 
- reducerea riscului de abandon scolar; 
- dezvoltarea aptitudinilor de analiza, investigare si colaborare pe o tema data; 
- dezvoltarea aptitudinilor digitale. Cursuri on line,dezvoltarea aptitudinilor digitale 

Profesor Dumitrescu Ana Maria a reprezentat şcoala în Parteneriatul din cadrul  
proiectului eTwinning cu titlul To be successful is to be selfconfidence, parteneri din Turcia si 
Croația. Coordonator a fost partenerul din Croatia 



 
Profesor Andriucă Ana Maria a scris documentaţia pentru proiectul Erasmus+ cu 

denumirea: “Formare inițială în context European pentru viitorii fermieri români” cu Fundatia 
Worldskills Romania (proiect de mobilitate – stagii de practica) 

9 decembrie a avut loc activitatea organizata de Comisariatul Garzii de mediu si CJ IASI 
la « 100 pentru 100 », marcata în mod simbolic, de plantarea a 100 de stejari cu ocazia 
aniversarii Marii Uniri din 1918. In acest sens 16 elevi de la clasele de mecanica agricolă, însoţiţi 
de profesorii Florea Costel şi Cioran Cezar au participat la acţiunea de plantare a stejarilor în 
zona vemei de la Sculeni.   

Profesor Andriucă Ana Maria, Dumitrescu Ana Maria au întocmit şi depus candidatura 
Erasmus+  KA102- Stagii de pregatire practica a elevilor de clasa a X-a Tehnician in activitati 
economice si clasa a IX-a Tehnician veterinar 

In luna septembrie 2018 a avut loc activitatea de ecologizare a zonei: Let`s do it, 
Romania! la care au participat profesorii  Marii Violeta, Petrescu Casiana, Andriuca Ana Maria, 
Mihalia Felicia, Zota Daniela, Simionovici Oana 

In şcoala noastră se derulează proiectului Erasmus+, EQAVET-NRP-RO 2019-20250 
cu nr de referinţă 608946-EPP-1-2019-1-RO-EPPKA3-EQAVET-NRP reţeaua 1 Agricultură 
implementat de CNDIPT în perioada 2019-2020   

 

 
DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ,  ACTIVITATEA METODICĂ ŞI 

ŞTIINŢIFICĂ 
9 XI 2018 în şcoala noastră a fost organizat Cercul Metodic al profesorilor din domeniul 

Agricultură cu temele - Aplicarea noului curriculum școlar la clasa a XI-a. Elaborarea CDL-
urilor în parteneriat cu agenţii economici și GAL-uri. -Alegerea temelor pentru susținerea 
examenului de certificare la învățământul professional.  

De asemenea profesorii au participat la cercul metodic al profesorilor din domeniul  
industrie alimentara, servicii organizat la Colegiul Agricol V. Adamache Copou. 

Profesor Roibu Mihaela a participat la cursurile de formare organizate de CCD Iasi pe 
tema Tehnici de eficientizare a actului educațional și Educație pentru o dezvoltare sănătoasă a 
adolescentului cu 35 credite. 

Profesorii Andriuca Ana Maria, Zota Daniela şi Dumitrescu Ana Maria au participat la 
Congresul Naţional al profesorilor economişti organizat în 2.02.2019, unde a fost prezentata 
lucrarea: Disciplinele economice în faţa unor noi provocări, profesor Zota Daniela,  publicată 
în Revista Congresului ISSN 2668-0475, profesor Zota Daniela 
- Profesorii Andriuca Ana Maria, Zota Daniela au participat la Simpozionul Naţional 
Interferenţe trecut-prezent-viitor în învăţământuul românesc, desfăşurat în februarie 2019, cu 
lucrarea Noi abordări în predarea disciplinelor economice. publicată în Revista 
Simpozionului cu ISSN 2344-5262, şi lucrarea Invaţământul modern prin tehnici şi metode 
creative, profesor Zota Daniela. 
-S-a încheiat acordul de colaborare cu Colegiul Economic PS Aurelian, Slatina, jud. Olt, în 
vederea desfăşurării Simpozionului Naţional Interferenţe trecut-prezent-viitor 
- Profesorii Andriuca Ana Maria, Zota Daniela au participat la Simpozionul ,, Succesul 
antreprenorial în sec XXI, în cadrul Târgului regional al firmelor de exerciţiu cu participare 
internaţională, organizat de Liceul N Iorga Paşcani  

 



Profesor Petrescu Casiana a participat la Congresul Ştiinţific Internaţional  organizat de 
către USAMV Iaşi în octombrie 2018; 

Profesor Petrescu Casiana a absolvit un curs de formare profesională „Sprijinirea 
Tinerilor Antreprenori din regiunea Nord-Est prin transfer de inovaţii şi tehnologii utile pe piaţă 
– Start it up Nord-Est; 

In luna februarie 2019 a avut loc Cursul Management de proiect organizat de CADAS, 
cu echipa CEED România la care au participat profesorii Dumitrescu Ana Maria, Roibu Mihaela, 
Cioran Cezar, Hordilă Liviu 

In ziua de 9. XI. 2018 a fost organizat în şcoala noastră cercul metodic al profesorilor din 
domeniul Agricultură. Doamna profesor Andriucă Ana Maria a prezentat referatul ,,Aplicarea 
noului curriculum școlar la clasa a XI-a. Elaborarea CDL-urilor în parteneriat cu partenerii 
economiciși GAL-uri. şi alegerea temelor pentru susținerea examenului de certificare la 
învățământul profesional 

 
 
Puncte slabe: Au fost situaţii în care nu s-au aplicat în activitatea didactică rezultatele          

participării la activităţi metodice, ştiinţifice şi de  dezvoltare profesională.                                       
 
 

CONTRIBUŢIA LA ACTIVITATEA GENERALĂ A UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI 
LA PROMOVAREA IMAGINII ACESTEIA 

 
 În cadrul activităţilor desfăşurate cu ocazia cercurilor metodice, profesorii de specialitate 
s-au implicat promovarea şcolii prezentând aspecte din activităţile şcolii, proiecte, activităţi 
educative, participări la concursuri care contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv 
educativ şi implicit a imaginii şcolii în comunitate. 

In aceeaşi idee a fost şi participarea şcolii la Târgul naţional de agricultură 
AGRALIM organizat în perioada 21-23 septembrie 2018, în cadrul căruia şcoala a participat cu 
un stand în care au fost expuse produse realizate în şcoală şi imagini cu activităţi relevante ce 
reflectă calitatea procesului instructiv educativ. Organizarea standului a fost efectuată de elevii 
şcolii care au fost prezenţi pe toată durata de desfăşurare a târgului. Ei au fost coordonaţi de 
profesorii Timu Constantin, Andriucă Ana Maria, Săculţanu Ion, Petrescu Casiana, Dumitrescu 
Ana Maria.  

O contribuţie semnificativă  au avut-o profesorii şcolii care au realizat împreună cu elevii 
cantităţi semnificative de dulceaţă de ardei iute, de morcov sau ceapă. Aceste produse 
reprezintă adevărate  branduri al şcolii care au fost remercate în diverse ocazii. Profesorii sunt 
Petrescu Casiana, Andriucă Ana Maria, Hordilă Liviu, Petraru Valerica, Turcu Constantin, 
Stanica Adrian. 

Produsele obţinute au fost comercializate în cadrul unor târguri fiind foarte apreciate de 
cumpărători. Sunt ocazii de a face cunoscute activităţile şi produsele şcolii.  

In acest sens elevii au participat cu produse la „Târgul de toamnă” organizat de către 
Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Iaşi în parteneriat cu USAMV Iaşi, fiind coordonaţi de 
profesorii Petrescu Casiana, Dumitrescu Ana Maria, Roibu Mihaela; 

De asemenea şcoala a fost prezenta la evenimentul din 10 octombrie 2018 – „Ziua 
Naţională a Produselor Agroalimentare Româneşti” organizat de către Direcţia pentru 
Agricultură Judeţeană Iaşi, împreună cu un grup de elevi şi un stand de prezentare a produselor 
şcolii; 



 In fiecare numar al ziarului local Mesagerul directorul Timu Constantin alaturi de alti 
colegi Andriuca Ana Maria, Mihaila Felicia, au scris articole privind activitatile desfasurate in 
scoala, facand cunoscute realizarile elevilor si profesorilor scolii. O contributie importanta in 
promovarea scolii si a activitatilor desfasurate o reprezinta si pagina de facebook a liceului 
administrata cu profesionalism de Andriuca Ana Maria si Simionovici Oana. 

Scoala noastra beneficiaza de promovare şi sprijin logistic din partea Revistei Ferma în 
cadrul proiectului ,,Susţinem învăţământul preuniversitar agricol, derulat în 40 unităţi de 
învăţământ agricol. Elevii şi profesorii şcolii au participat la întâlnirile organizate de Fundaţia 
Ferma la Liceul Agricol Ciumbrud Alba şi Prejmer, Braşov. Au participat director Timu 
Constantin, profesorii Roibu Mihaela, Florea Costel, Cioran Cezar, Simionovici Oana. 

22   ianuarie   2019 a avut loc întâlnirea de lucru a partenerilor din proiectul Cooperare cu 
producătorii locali pentru dezvoltarea pachetului ”ROADE ȘI MERINDE”  finantat prin 
Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Program finanțat de Uniunea Europeană și 
Guvernul României. Liceul Tehnologic Agricol „Mihail Kogalniceanu” este partener alături de 
Local Hub SRL, lider în prezentul proiect, Asociatia Femeilor din Mediu Rural „Olga Sturza”, 
Miroslava, Asociatia de Legume Fructe Prisacani, Persoana Fizica Autorizata Sacultanu Ion, 
Persoana Fizica Mihai Timofte. La întâlnire a participat profesor Andriucă Ana Maria. 
 
Puncte slabe 

- nerealizarea unei comunicării  formale şi a unui schimb de date conform legislaţiei şi 
procedurilor stabilite la nivelul şcolii. 
- implicarea unui număr redus de cadre didactice în popularizarea imaginii şcolii 
 
 
 
 
 

 
 
 



RAPORTUL ACTIVITATILOR EDUCATIVE 

AN SCOLAR 2018-2019 

 Activitatea educativă desfăşurată în anul şcolar 2018-2019, la Liceul Tehnologic 

Agricol „Mihail.Kogălniceanu” este amplă, cu efecte pozitive asupra elevilor, motiveză şi 

determină un mediu şcolar plăcut, propice pentru îmbinarea activităţii şcolare cu activitatea 

extraşcolară. 

 

La nivelul şcolii, o serie de activităţi educative s-au desfăşurat în parteneriat cu: 

⚫ Salvati Copiii 

⚫ Centrul judetean antidrog 

⚫ Fundaţia Alternative Sociale 

⚫ Societatea Crucea Rosie 

⚫ Consiliul Judetean al Elevilor 

⚫ JA Romania 

⚫ Palatul Copiilor Iasi 

⚫ Primaria Comunei Miroslava 

⚫ World Vision 

⚫ UAIC Iasi 

⚫ Fundația Revistei Ferma 

⚫ USAMV 

⚫ Direcția Pentru Agricultura Județeană Iași 

⚫ ANTENA 1 

⚫ Radio Iași 

⚫ UAIC 

⚫ Semper Musica 

⚫ Biserica „Nașterea Maicii Domnului” Miroslava 

⚫ Biserica „Sf.Gheorghe” Vorovești 

⚫ Palatul Copiilor Iași 

⚫ Fundația Caritas Iași 

⚫ Asociaţia GAL „Stejarii Argintii”; 

⚫ ECRSERV Iași 

⚫ S.C DOMIGHIAN SRL 

⚫ PANIFCOM  

 

 

Expoziții/ Concursuri de specialitate 

 

În această direcție, s-a pus accent pe: 

-realizarea dulceții de ardei iute, achiziționarea de materii prime necesare proceselor 

tehnologice, prepararea de produse de patiserie și cofetărie în cantina liceului, participare la 

târguri de produse tradiţionale şi ecologice, vizite de studiu-Student pentru o zi la USAMV- 

participare cu elevii clasei a XI-a A și a XII a A la activități interactive cu reprezentanți 

USAMV(prof. Petrescu, prof. Hordilă, prof. Mării) 

 

AGRALIM- Targ pentru fermieri  

AGRALIM reprezinta pentru Regiunea Moldovei cel mai mare targ agricol din zona, care 

include un program complex (intalniri intre fermierii din teritoriu, doua targuri specializate, 

conferinte de specialitate), fiind o platforma de informatii complete prin care fermierii si 

specialistii in domeniu pot identifica cele mai bune solutii pentru activitatea lor. Noutăţi din 

domeniul tehnicii şi managementului pentru o producţie agricolă performantă, inovaţii din 



industria de profil, utilaje agricole şi soluţii software de ultimă generaţie, inputuri, material 

săditor, sisteme de irigaţii, sere, silozuri şi uscătoare, echipamente pentru cultivarea de legume 

şi fructe sunt disponibile în oferta celor peste 100 de firme naţionale şi din străinătate prezente 

în expoziţia AGRALIM.  

Liceul nostru a amenajat un stand de promovare a scolii. 

Parteneri: Primaria Miroslava 

Nr elevi participanti: 27 

Profesori colaboratori: dir.prof. Timu C-tin, prof. Casiana Petrescu, prof. Roibu Mihaela 

„Târgul de toamnă” organizat de către Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Iaşi în parteneriat 

cu USAMV Iaşi;(prof.Petrescu, prof. Roibu, prof. Cioran) 

 10 octombrie 2018 – participare la  „Ziua Naţională a Produselor Agroalimentare 

Româneşti”, eveniment organizat de către Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Iaşi, la care a 

participat un grup de elevi prin amenajarea unui stand de prezentare a produselor şcolii;(prof. 

Petrescu Casiana, prof. Roibu Mihaela, prof. Cezar Cioran) 

„Implicarea femeilor în dezvoltarea comunităţilor rurale şi în susţinerea proceselor de 

asociere şi cooperare”, eveniment organizat de către Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Iaşi 

în parteneriat cu Asociaţia GAL „Stejarii Argintii”; 

Concursul „Identificare şi atestare produse tradiţionale” organizat de Facultatea de 

Zootehnie Iaşi, unde elevii participanți au luat locul II;(prof. Petrescu) 

 

Activități cultural artistice 

 

Septembrie 2018- Zilele iei la Miroslava 

 

Trupa de teatru a școlii KAMADEVA, sub îndrumarea doamnei profesor Nedelciuc Silvia,  a 

susținut spectacolul Meșterul Manole 

 

10 septembrie 2018- Evenimentul „Şi eu sunt urmaş al lui Mihail Kogălniceanu” Sala 

Absolvenţilor, organizat de Revista Ferma şi Liceul Agricol Mihail Kogălniceanu, Miroslava. 

 

 

Octombrie 2018-  

 

CUPA LICEELOR-Deschis la distracție 

Activitate organizată în parteneriat cu ANTENA 1, coordonată de prof. Casiana Petrescu si 

Nedelciuc Silvia 

Caravana Nonformalis-4 octombrie 2018- excursie cu titlu gratuit, pentru un număr de 45 de 

elevi,  la Castelul Miclăușeni, Casa Memoriala „Vasile Alecsandri”si Palatul de la Ruginoasa, 

organizată de prof. Simionovici Oana și prof. Florea Costel  

 

 Ziua Internațională a Educației-5 octombrie 2018 

 

Vizite la obiective reprezentative ale orașului Iași (Biblioteca Central Universitară, Muzeul 

Mitropolitan Iași), dezbateri, expoziții tematice(prof. Bunghez Gabriela, prof. Chiributa Milica, 

prof. Simionovici Oana) 

 

Seri de film la Casa Sturdza- eveniment organizat în parteneriat cu Primăria Comunei 

Miroslava. Elevii au vizionat, timp de o săptămână, filme istorice și au participat la dezbateri 

privind rolul acestora în redefinirea istoriei. 

 



Simpozionul Copiilor-24 octombrie 2018 

Eveniment organizat în muzeul școlii, cu ocazia împlinirii a 187 de ani de la înființarea 

școlii.Elevii au susținut referate, marcând evenimentele importante în devenirea școlii. 

Coordonator, prof. Oana Simionovici, prof. Padurariu Violeta 

 

Balul Bobocilor-13  noiembrie 2018 

 In acest an scolar, Balul Bobocilor a fost organizat de clasele terminale, XIIA, XII B 

sub indrumarea profesorilor diriginti. Această activitate s-a desfasurat in Restaurant Clasic, 

Miroslava  si au participat 230 elevi 

 

Decembrie 2018 

 

Festivalul Alternativ de Creativitate Kreativis, unde elevii au luat 2 premii: Premiul pentru 

Spectaculozitate şi Premiul pentru Sensibilitate 

coordonatori, prof.Casiana Petrescu si prof.Nedelciuc Silvia 

"Ethosul studentesc-Premisa Marii Uniri"- Duminica, 2 decembrie 2018-spectacol sustinut 

de trupa Kamadeva la Casa Studentilor, coordonat de prof. Nedelciuc Silvia 

 

 

1DECEMBRIE1918…                                                                     

24 IANUARIE 1859… 

 Importanta istorică a zilelor 1 Decembrie 1918 și 24 Ianuarie 1859 a fost marcată de 

elevii scolii prin sustinerea de referate (cls IXAP, cls a XIA, cls a XII a A), prin vizite la Muzeul 

Unirii (prof. Padurariu Violeta impreuna cu elevi din toate clasele), prin dezbateri în cadrul 

orelor de Consiliere si orientare scolara și prin depunere de coroane la Mausoleul Galata(prof. 

Cioran, prof.Petraru, prof. Roibu, prof. Simionovici). De asemenea, în scoala au fost organizate 

expozitii tematice. 

 

Activități ecologice 

“Let’ s do it Romania”- campanie la care au participat toți elevii școlii și profesorii diriginți 

 

#100destejaripentruCentenar 

Elevii de la scoala profesionala au participat la campania de impadurire "100 de stejari, pentru 

Centenar!", desfasurata la Sculeni! 

Coordonatori, prof. Cezar Cioran, prof. Florea Costel, Leonard Constantin Stafie. 

 

Acţiuni de ecologizare şi igienizare a spaţiilor aferente şcolii (prof. Mihăilă Felicia); 

 

Activități de voluntariat 

„Săptămâna fructelor și legumelor donate”19-23 noiembrie 2018 

Campanie inițiată de ISJ Iași, în cadrul Strategiei Naționale pentru Activități Comunitare, în 

sprijinul familiilor defavorizate. Elevii și cadrele didactice au donat fructe și legume bătrânilor 

din satul Vorovești.(coordonatori,dir. Timu C-tin,  prof. Cioran, prof. Roibu, prof. Simionovici, 

prof. Petraru) 

 

„Dar din dar”- 5 decembrie 2018 

Campanie de voluntariat organizată pentru copiii de la Centrul de Zi Cornești. Elevii școlii au 

donat jucarii, dulciuri și au oferit daruri tuturor copiilor din centru. (coordonatori, prof. Cioran, 

prof. Roibu, prof. Petraru, prof. Simionovici) 

 

https://www.facebook.com/hashtag/100destejaripentrucentenar?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/cezar.cioran?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDAkraZV-mxUfgGxXVDj1c4ASBtCPF3H7mpkf9xYt_PiI1x0LGcH24uzuYV4_7UUUTw6tSPctiNxT6i&fref=mentions
https://www.facebook.com/leonardconstantin.stafie?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDBazfdtmD_x7OSR8QX8j7DEUobABxV_X_t4nFGqiou3zsKpiW6t3GM6JrIrKjWhUW9Ss_PAels4Mz3&fref=mentions


„Fii și tu MOȘ CRĂCIUN”- activitate organizată pentru copii din satul Buhăieni. Elevii și 

cadrele didactice au donat jucării și dulciuri pentru copii din satul Buhăieni. 

 

“Fii și TU prietenul lui TOTO”- campanile organizată pentru câinii din  Padocul Miroslava. 

Elevii au donat bani pentru achiziționarea celor necesare în padoc. 

 

Activități sportive 

 

“Cupa Miroslavei la Şah”, ediţia a II-a, septembrie 2018; 

Elevii școlii au participat la această competiție, îndrumați de prof. Hordilă Liviu și prof. Rotariu 

Dan 

CUPA LMK- activități de orientare turistică, desfășurate în pădurea Uricani, în parteneriat cu 

Palatul Copiilor (coordonatori, prof. Roibu, prof. Cioran,dir. Timu C-tin) 

Cupa Unirii Principatelor- Tenis de masa -23 ianuarie 2019- competitie organizata la Sala 

de sport din Miroslava(prof. Rotariu Dan) 

 

Dezbateri/ ateliere de formare 

 

Global Education Week 19-23 noiembrie 2018 

De ce este importanta educatia in viata noastra?Care sunt dificultatile cu care se confrunta 

tinerii?Cum reusim sa facem alegeri corecte in devenirea noastra personala?Cateva intrebari la 

care elevii nostri au cautat răspunsuri, în cadrul unei dezbateri initiate de prof. consilier scolar 

Carmen Bradea. 

Ateliere de dezvoltare personală- „Bullying-forme, tipare, cum să prevenim”- activități 

organizate cu elevi din clasele: IX A, IX B, XI A, XII A) (coordonatori, consilier școlar, prof. 

Bradea, prof. Bunghez, prof. Chiributa, prof. Simionovici) 

Despre drepturi, despre libertatea de exprimare, despre asumarea unui statut social, despre 

responsabilitati si despre bullying. Despre toate aceste aspecte, au discutat elevii de la clasele a 

IX-a, impreuna cu prof. Bunghez Gabriela, de Ziua internationala a drepturilor copilului! 

 

 

Proiecte și parteneriate 

 

D.A.R.E-Dream.Achieve.Realize.Express 

Parlamentul Copiilor 

Un proiect în parteneriat cu Fundația Caritas, menit să dezvolte abilitățile elevilor de a 

veni cu idei de proiect în sprijinul comunității. 50 de elevi participă în fiecare săptămână la 

ateliere de formare. 

Hai să vorbim despre HIV 

Proiect în parteneriat cu Asociația Semper Musica. În cadrul acestui proiect, se 

desfășăară campanii de informare a elevilor, cu privire la riscurile infectării cu HIV. 

Lăsați Copiii să vină la Mine 

Proiect în parteneriat cu Biserica Nașterea Maicii Domnului Miroslava, în cadrul căruia 

se desfășăară diverse activități educaționale. 

Susținem învățământul preuniversitar agricol 

Proiect în parteneriat cu Fundația Revistei Ferma, ce are ca scop sprijinirea liceelor 

agricole, prin schimburi de bune practici și activități intense de promovare. Elevii și cadrele 

didactice au participat la activități și vizite de studiu (Fundulea, Ciumbrud, Prejmer –Brașov 

etc). 



"Impact -Stop Bullying" si "S.P.I.C.E"-2 proiecte care vizează insusirea unui 

comportament responsabil în relație cu ceilalți și formarea unor deprinderi de viață care permit 

tinerilor sa se confrunte eficient cu cerințele și provocările vieții cotidiene. 

Parteneri: CPECA, IPJ Iasi (agent sef adjunct Ramona Nechifor),BAPC,ASOCIAȚIA ROR 

(președinte Roxana Oana Rotaru ),avocat Cezara Batranu Ciuca, jurnalist Daria Raluca 

Diaconiuc. 

"Build Solid Ground", proiect desfășurat de ADV România și un consorțiu de 14 

parteneri, din 7 tari europene, sub coordonarea Habitat for Humanity International din Slovacia, 

finanțat de Uniunea Europeana, în cadrul DEAR (Development Education and Awareness 

Raising ) pe tema obiectivelor de dezvoltare durabila. Scopul activităților desfășurate în 

parteneriat cu ADV România a fost sensibilizarea, constientizarea elevilor și creșterea 

motivației acestora de a se implica în activități de combatere a sărăciei si de a îmbunătăți 

condițiile de locuit, la nivel global. (18 iunie 2019) 

Deschide-ti mintea, nu fi inchis!-Proiect în parteneriat cu Politia Română și Penitenciar 

Iasi, în cadrul căruia au avut loc mai multe dezbateri, cu scopul responsabilizării tinerilor în 

societate. (9 aprilie 2019) 

 

ALTE ACTIVITATI  

 

- implementarea programelor propuse de JA ROMANIA şi includerea temelor în 

programa de Consiliere şi orientare(prof. Bunghez Gabriela, prof. Mihaila Felicia, 

prof.Petrescu etc) 

- proiecte educationale « Alimentație sanatoasă vs. nesănatoasă», cu ocazia Zilei 

mondiale a sănătății, împreună cu elevii.(prof. Petrescu, prof. Roibu, prof. Hordilă) 

- înființare cerc INDALIM, în scopul promovării unei alimentații sănătoase(prof. 

Simionovici, prof. Roibu, prof. Cioran, prof. Petraru) 

- înființarea unuor cercuri tematice, care se organizeaza ocazional: cerc de croșetat 

„Povești croșetate”, atelier de creație „Atelierul de lemn”, cerc de pictură „Mirart”, club 

de lectura „Cărți pe față” (prof. Simionovici Oana) 

- activități desfășurate în cadrul proiectului ROSE Vreau, pot, reușesc! 

- Curs de Management al proiectelor, organizat de CEED la Liceul Tehnologic Agricol 

,,Mihail Kogălniceanu”, din Comuna Miroslava, Județul Iași, în perioada 8-10 

octombrie 2018, în cadrul programului “Liceele Agricole - “Hub”-uri Locale pentru 

Dezvoltarea Fermelor Mici și Mijlocii”;(prof. Hordilă) 

- Curs de formare -"Management de proiect", organizat în cadrul programului "Liceele 

agricole-Hub -uri locale pentru dezvoltarea fermelor mici și mijlocii!" 

20-22 februarie 2019, Prof. Roibu Mihaela, Prof. Casiana Agatha,prof.Cezar Cezar 

Cioran,prof. Hordila Liviu 

- "Donez o CARTE pentru un LICEU AGRICOL" - o campanie care a debutat în 7 martie 

la Liceul Mihail Kogalniceanu din Miroslava. În jur de 400 de volume donate de 

participanții la eveniment au dat naștere unui frumos și inedit proiect 

- #BibliotecaAbsolventului. Aflată lângă "SALA ABSOLVENTULUI - Și eu sunt 

urmaș al lui Mihail Kogălniceanu", noua bibliotecă invită cititorul la lectură, la o 

incursiune în trecut și la un periplu printre tehnologiile moderne ale prezentului în 

agricultură. 

- 11-15 martie 2019,Săptămâna Anti-Bullying!-campanie de informare și senzibilizare a 

elevilor cu privire la identificarea și combaterea formelor de bullying, în mediul școlar. 

- 17 aprilie  2019- participare la Festivalul județean -Prin Teatru spre Educatie, organizat 

de Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, în parteneriat cu Ateneul Național Iasi- Kamadeva 

https://www.facebook.com/roibu.mihaela?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDfiAWn0UF34HeA2tl8UTy7IikNajeeYXi8GHO-IP4p8TTlzObVJY38CDLQgOAz-KdnvGi_aA1DSxjN&fref=mentions
https://www.facebook.com/casiana.agatha?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD_0y2bXTIA4W31_zQmFgvZ9AHjvZLxiazfBcX_TbmswU3yPzXv-OIF_JzgppUf8cSwpqGK8TV2TrWX&fref=mentions
https://www.facebook.com/cezar.cioran?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARC5gjy6yRlzv7s1OhR_T09DUXeoFdLUrmsIFsCtme9apeQYws8OH76iCyWvBhZImoGA8PyVnEElHlYq&fref=mentions
https://www.facebook.com/cezar.cioran?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARC5gjy6yRlzv7s1OhR_T09DUXeoFdLUrmsIFsCtme9apeQYws8OH76iCyWvBhZImoGA8PyVnEElHlYq&fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/bibliotecaabsolventului?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCEl64NGGrtbOAZofXIsfTuKlyzthSPDwHUy53E6hwNgGrJRqhK6muuiXu5e1t3aPGN-StT7VAmgUK5dJBIBKcnAeqgpDuvZOU1a3kWoduDwjKCANdlgWApPmsGqClw51ryDaVCuBq-HsvqJuekQr5kVWl8NGNjACw0t9m7PkwsCxS9gTYG-JHTXhZElLHjrJK29lJFqaWheG_Aj338trOfoOMwlDwMm3-uiBtB5mF7OPoORLlac-PMgskIDI_mQhjt4UiljB1UZp1C2NKR_XMIpt_IG-L8RlsGcp9gVcoKT6koQAhNSo6XSndhZyftWmNj1kA5_p2Z3vWeqtFBXdVC&__tn__=%2ANKH-R


-Premii obținute: premiul I !Kamadeva Junior -premiul II!-coordonator, prof. Nedelciuc 

Silvia 

- 18 aprilie 2019-participare la  Salonul  ofertelor educationale 2019-organizat de ISJ si 

CJARE Iasi, în Sala Pașilor Pierduti, din cadrul UAIC! 

- 19 aprilie 2019- Ziua porților deschise- Eveniment organizat de Fundatia Revistei 

Ferma si Liceul Tehnologic Agricol "Mihail Kogalniceanu" Miroslava, in cadrul 

proiectului Sustinem invatamantul preuniversitar agricol".  

- "Prefect pentru o zi",concurs inițiat de Instituția Prefectului Iasi și Inspectoratul Scolar 

Judetean Iasi care a ajuns anul acesta la a 6-a ediție. Prilej pentru elevi de a-și pune în 

valoare potențialul creativ, de a-și exprima opinii despre ce nevoi au tinerii în ziua de 

azi, despre modul în care aceștia, alaturi de factori decidenți, pot construi o lume mai 

buna. Un dialog sincer și asumat, noi perspective, noi oportunitati de dezvoltare 

personală, pentru elevii care s-au înscris cu eseuri în acest concurs. Un exercitiu 

democratic, de valorizare a experientelor proprii varstei si care confirma, inca o data, ca 

tinerii au multe idei care, puse in practica, ar optimiza existenta, in plan social. 

Pentru efortul depus,Alexandra Chimir a obținut Mențiune! 

- 23 iunie 2019- "Sărbătoarea Iei la Miroslava" . 

Aflat la a III- a editie, acest eveniment organizat in parteneriat cu Primaria Comunei 

Miroslava reuneste, in fiecare an, iubitorii IEI, simbolul national al comuniuniii, al 

temeiniciei, al unicitatii.A fost un nou prilej de interactiune. Elevii din Iasi, Miroslava, 

Sculeni, Blandesti s-au unit in Hora dedicata Sarbatorii Iei.Miroslava nu a fost un loc 

oarecare, ci unul marcat de traditie, cu amprenta vesniciei. 

Parteneri:  Stefan Susai, Primaria Comunei  Miroslava, Bejenariu Production 

Studio, Mirro Bello, Panifcom, La Casa Conasului,Transanapet, Gazmir Miroslava, 

Ansamblul ''Tezaur'' din satul Ciurbești, Scoala ''Dimitrie Anghel'' din satul Cornesti, 

- Concurs de eseuri "Sănătatea mediului și viața pe Pământ " -activitate organizată de 

Ziua Mediului. S-au înscris 40 de elevi și au fost premiate cele mai bune lucrări! 

Coordonator,Prof. Mihaila Felicia 

- Tabara "Parlamentul Copiilor"8-12 Iulie 2019, organizată în cadrul proiectului 

Dream.Achieve. Realize. Express 

Tema : Politica de Protectie a Copilului pe intelesul adolescentilor 

Obiective: 

- Constientizarea de catre adolescenti a termenelor de abuz si bulliyng 

- Dezvoltarea de proceduri si instrumente a cazurilor de abuz si bulliyng 

- Definirea sigurantei si a protectiei in mediul scolar 

- Realizarea unor filmulete antibullying si antiabuz 

Pe lângă aceste aspecte pozitive ale activităţii educative trebuie amintite şi aspecte negative 

precum: 

⚫ slaba implicare a părinţilor în activităţile desfăşurate în şcoală; 

⚫ absenteismul şi abandonul şcolar în creştere; 

⚫ dezinteresul manifestat de unii elevi în organizarea activităţilor; 

⚫ slaba implicare a unor cadre didactice in organizarea activitatilor educative 

⚫ superficialitate în realizarea documentelor de proiectare 

 

 

CONSILIER EDUCATIV, 

PROF. OANA MIHAELA SIMIONOVICI 

 

 

https://www.facebook.com/alexandra.chimir?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDOMYuOUIuKa8lkczcQLufjSyLUJ3oaY-Jsdl0Rdmc4zQ4Evy_MjaGK5BBO9yTzJ3ZwCepDR5W1lT62&fref=mentions
https://www.facebook.com/stefan.susai.3?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDUT2yNV1veyYKoUM4vJyl5kgDBBPH8vrsz6PMDgvdLaDEYcLDTXLDcbmekZ_wr8rcj8RxOieIsZgE0&fref=mentions
https://www.facebook.com/organizatiatineretului.ro?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARB5sB5PpU7t2oCpOxxhD0BP0-E1QlqEt70WKCQ7AzYVW1z1MVvHZZsZe_Goh2oWNKPXQAy2xhQExmUv&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010743121094&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBjhLu6DwiSIiT5-E1hgc-99NoS_xZifIunsUNtTlp3qWkZPVpMsg_FQB5a27gECpY9Yz3_3a5FH542&fref=mentions


 

Raport de activitate 

Subsemnatul Avarvarei Ovidiu, profesor in cadrul Liceului Tehnologic 
Agricol “Mihail Kogalniceanu”, Miroslava am intocmit urmatorul referat legat de 
activitatile mele recente in proiectele Erasmus+. 

In perioada septembrie 2016 - august 2018 a fost derulat proiectul 
Eramus + “ICT in Music Education” Actiunea Cheie 2 cu numarul 2016-1-TR01-
KA204-034579. Am poarticipat in calitate de coordonator, alaturi de o echipa 
formata din mai multi colegi. Scopul proiectului “ICT in Music Education” a fost 
de a asigura învățarea tehnologică și povestirea digitală în educația muzicală. 
Scopul principal a fost acela de a spori gradul de conștientizare a adulților și 
educatorilor, de utilizare  conștientă și practică a tehnologiilor interactive și de a 
oferi o perspectivă. Au participat parteneri din urmatoarele tari: Turcia, Bulgaria, 
Italia, Cipru, Malta, Slovacia si Portugalia. Fiecare țară a realizat lucrările 
"Instrumente Tradiționale" și "Informații muzicale tradiționale" și "Introducerea 
muzicienilor locali", rezultand in final un material amplu realizat cu ajutorul 
contribuțiilor tuturor țărilor partenere. Broșura, lexiconul muzical, activitatea 
"instrumentelor tradiționale", chestionarele și rezultatele sondajelor, scurtmetraje, 
concerte (spectacole live în Turcia), logo-ul, toate au fost sistemul de educare a 
adulților profesioniști și voluntari la nivel național și european. 

În perioada 1 septembrie 2017 – 31 august am participat in proiectul 
Erasmus+ “Mobile applications to ease learning for students”, fiind un proiect de 
parteneriat strategic pentru școli (KA219). Codul proiectului este 2017-1-RO01-
KA219-037187_1. La inceput am fost in calitate de coordonator, dar apoi, 
deoarece inca nu teminasem proiectul mentionat anterior mai sus, am decis sa ma 
retrag si am ramas in calitate de mebru al echipei. Proiectul a fost elaborat pentru a 
răspunde nevoilor elevilor noștri de a dobândi și îmbunătăți cunoștințele lor în ceea 
ce privește dezvoltarea aplicațiilor mobile, o abilitate pe care o vor folosi chiar și 
după anii de școală, indiferent de cariera pe care ar putea să o urmeze. Tarile 
participante au fost Turcia, Polonia si Grecia. 

In prezent, ca urmare a actiunilor mele si ale colegei Dumitrescu Ana Maria, 
liceul nostru este inscris in cadrul proiectului 2019-1-PL01-KA202-065885 cu 
numele “Programul de educație internațională în domeniul agriculturii de precizie 
ca o oportunitate de a spori eficiența fermelor agricole gestionate de tinerii 
agrotehnici”, ce se va desfasura in perioada 1.10.2019 – 30.09.2021. Participantii 
sunt din Polonia (coordonator), Bulgaria si Turcia (doua institutii). 

      Avarvarei Ovidiu 
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RAPORT DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI  SECRETARIAT 
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

 
 
 

         Activitatea compartimentului  secretariat este asigurată de secretar sef, Popa Mihaela-1 
norma  şi secretar, Saviuc Maria-0,50 norma. 
         Liceul Tehnologic Agricol ,,Mihail Kogalniceanu  a funcţionat în anul şcolar 2018-2019 
  după cum urmează: 

-  Personal didactic – 34 persoane  
-  Didactic auxiliar – 9 persoane  
-  Nedidactic – 15 persoane                 Total personal pe unitate= 58 
Total elevi = 396, repartizaţi pe trei nivele:  

-nivel  liceal, profesional si postliceal, însumand un nr. de  16 clase. 
         În anul şcolar 2018-2019 activitatea personalului serviciului secretariat a fost una eficientă, 
bazata pe responsabilitate, seriozitate, motivaţie profesionala in contextual unui volum de munca 
foarte mare si a necesitaţii respectării cu stricteţe a tuturor termenelor impuse de ISJ Iaşi , a 
metodologiilor şi a legislaţiei în vigoare cu respectarea procedurilor specifice și conform fiselor 
de post aferente.  
       La nivelul compartimentului secretariat am  derulat următoarele activităti: 
 

 Rezolvarea tuturor solicitărilor si adreselor postate zilnic pe canalul de comunicare 
al I.S.J.Iasi- FTP, legate de unitatea scolară, a celor de pe emailul scolii si nu 
numai;  

 Efectuarea înscrierilor pentru  clasa  a IX a liceu si scoala profesionala, 2018-2019; 
  Completarea  registrelor matricole cu situaţiile şcolare ale elevilor nou veniţi; 
 Completarea cataloagelor, registrelor matricole, după examenele de corigenţă,  

completarea Registrului de evidenţă a elevilor pentru noul an şcolar ; 
 Verificarea şi înregistrarea cataloagelor pentru noul an şcolar; 
 Înmatricularea elevilor nou   veniți, a cererilor  de transfer aprobate) , rezolvarea 

corespondenţei privind mişcarea elevilor; 
 Întocmirea dosarelor ,, Bani de Liceu,, ,,Bursa Profesionala,, si actualizarea lor 

lunara; 
 Întocmirea situaţiilor statistice ( pe formulare tipizate), întroducerea noilor elevi în  

SIIIR si deasemena actualizarea situatiei scolare a tuturor elevilor în Sistemul 
integrat (SIIIR)-actualizarea bazei de date în acest program ori de cate ori a fost 
nevoie si ori de cate ori s-a solicitat acest lucru de către inspectoratul Scolar Iasi; 

 Întocmirea contractelor de muncă ale profesorilor suplinitori, a persoanelor nou 
venite precum si elaborarea si intocmirea dosarelor de concurs care au avut loc in 
scoala si actualizarea dosarelor personale a tuturor salariatilor din unitate; 

 Eliberarea de  adeverinţe, foi matricole, diplome; 
 Completarea  registrelor matricole cu situaţiile şcolare ale elevilor nou veniţi; 
  Întocmirea situaţiei statistice pentru sfârşitul semestrelor si anuale; 
 Pregătirea si realizarea bazei de date a beneficiarilor EURO 200; 
 Pregătirea bazei de date şi introducerea in aplicatia ADLIC a elevilor;  
 Situaţii solicitate de Consiliul local (elevi în plasament, elevi cu CES, absenţe elevi 

pt. alocaţie complementară, etc); 



 
 Operarea zilnica în Registrul de intrari-iesiri 2018-2019 unde au fost înregistrate 

numeroase documente, cum ar fi: adeverinţe elevi, adeverinţe venit salariati, 
adeverinţe vechime, raport/salariat, corespondenţă ISJ, primărie, Poliţie, unităţi 
şcolare,  referate necesitate,  etc) 

 Elaborarea si emiterea adeverintelor de salariat necesare personalului unitatii; 
 Elaborarea si emiterea adeverintelor de vechime necesare personalului unitatii; 
 Elaborarea si emiterea adeverintelor cu calificativele cadrelor didactice, didactice-

auxiliare si a personalului nedidactic din unitate; 
 Elaborarea si conceperea contractelor de muncă, a deciziilor de încadrare 

    Elaborarea statului personal  de funcţii pentru fiecare luna calendaristica a acestui 
semestru, conform legilor in vigoare si transmiterea lui spre aprobare catre I.S.J.Iasi; 

   Completarea Registrului de evidenţa a salariaţilor ( în format electronic ) şi 
transmiterea registrului electronic  la ITM la timpul prevazut de lege;  

  Încheierea si înregistrarea in REVISAL a contractelor de munca a cadrelor didactice 
pentru anul şcolar 2018-2019; 

  Întocmirea statului de personal pe trepte şi gradaţii, anexe+ EDUSAL , transmiterea 
la ISJ  ;  

 Intocmirea  Statelor de plata lunare: 
 Întocmirea Fişei de încadrare a personalului  didactic si  depunerea la ISJ Iasi; 
 Întocmirea dosarelor privind înscrierea la gradele didactice, transcrierea proceselor 

verbale de inspectie a cadrelor didactice din Sem.I 2018-2019; 
 Întocmirea Fisei de Vacantare +anexe pentru anul şcolar 2018-2019;  
 Redactarea si înregistrarea tuturor deciziilor emise de directorul unitatii, aferente 

anului scolar 2018-2019; 
 Efectuarea si ducerea la îndeplinire  si a altor sarcini suplimentare trasate de 

directorul unitatii. 
 

     
 
 
 
               Secretar  sef,                                                                                 Secretar, 
             Mihaela Popa                                                                            Saviuc Maria  



Liceul Tehnologic Agricol,, M.Kogalniceanu,, Miroslava, Iasi 

                                                                      Nr.1592/30.09.2019 

                             RAPORT DE ACTIVITATE 

                                 An scolar 2018-2019 

 

Subsemnatul Matei Marius, salariat la Liceul Tehnologic Agricol M. 

Kogalniceanu Mirsolava in functia de laborant am desfasurat pe parcursul 

anului scolar 2018-2019 diverse activitati incercand sa ma achit de sarcinile 

care mi-au revenit conform fisei postului dar si de alte sarcini trasate de 

conducerea unitatii. 

      La capitolul atributii si responsabilitati ca si gestionar al laboratoarelor de 

fizica,chimie tin evidenta materialelor existente in gestiunea ce mi-a fost 

incredintata. 

In procesul educativ colaborez cu profesorii de chimie, fizica si 

industrie alimentara pentru pregatirea lucrarilor experimentale si particip 

efectiv la numeroase activitati curriculare sau extracurriculare. 

Deasemenea am indeplinit si alte sarcini, cum ar fi:  

 am fost  secretarul  Consiliului profesoral 2017-2018, 2018-2019; 

  sunt membru in  Comisia de acordare a burselor “Bani de liceu” 

in fiecare an scolar; 



 sunt membru in Comisia SSM pe scoala si totodata am urmat 

cursuri de specializare in acest domeniu, obtinand Atestat de 

inspector SSM; 

 ma ocup la fiecare inceput de an cu completarea Fiselor  de  

Instructaj  Protectia muncii  ale  intregului personal din unitate; 

 sunt membru in Comisia de arhivare  a documentelor din unitatea 

scolara si responsabil cu arhiva unitatii incepand cu acest an 

scolar, iar in acest sens am inceput deja amenajarea unei noi sali 

pentru arhiva unitatii, am inceput tranferarea si sortarea 

documentelor din vechea arhiva, prounandu-mi ca pana la finele 

acestui an scolar sa amenajez conform normativelor de arhivare 

in vigoare.  

Referitor la colaborare  si relationare institutionala precizez ca sunt in 

relatii cordiale cu intreg personalul unitatii scolare, am incercat  sa pastrez o 

atitudine serioasa bazata pe intelegere si onestitate. 

Consider ca pe parcursul intregii perioade am reusit sa acumulez noi 

experiente, mi-am indeplinit la timp si eficient sarcinile care mi-au revenit 

conform fisei postului si nu numai. 

 

 

 Data,                                                                       Semnatura, 

30.09.2019 
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Raport activitate  

 

Ca si pedagog am cautat să asigur un echilibru intre activitătile si 

preocuparile elevilor interni cazati in caminul Liceului Tehnologic Agricol M. 

Kogalniceanu Miroslava. 

Am realizat cu success îmbinarea continutului activitatii de pedagog 

scolar cu obiectivele generale ale institutiei. 

Am stabilit un raport  echilibrat între îndrumare, libertate si creativitate 

in cadrul activitatii mele. 

Mi-am îndeplinit toate  sarcinile specifice fisei postului. 

Am utilizat eficient resursele materiale, financiare  si informationale 

puse la dispozitie . 

Am situat elevul in central procesului de învatare. 

Am realizat o comunicare optima atât cu elevii cazati în camin cît si cu 

părintii acestoras. 

Am monitorizat si rezolvat cu succes conflictele din camin. 

Am manifestat o atitudine proactiva in legatura cu activitatile specifice 

caminului. 
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Am participat la promovarea în comunitate a activitătii institutiei 

participând la programe si parteneriate, pregatind participarea elevilor la aceste 

activităti. 

Am realizat un climat de disciplină si sigurantă în cadrul căminului de 

levi. 

Am dat dovadă de atitudini morale si civice - limbaj, tinută, respect. 

comportament. 

 

Pedagog 

Dana Postolache  

 



 

RAPORT DE AUTOEVALUARE  

INGINER DE SISTEM 

 
 

Subsemnatul BUTNARAȘU VLAD ANDREI, salariat la Liceul Tehnologic Agricol 

„M. Kogălniceanu” in functia de inginer de sistem, am desfăşurat pe parcursul anului şcolar 

2018-2019 si până în prezent diverse activități, reușind să îndeplinesc sarcinile care mi-au 

revenit conform fișei postului, dar și sarcinile trasate de conducerea unității. Dintre acestea 

amintesc: 

 am fost in fiecare an desemnata prin decizie a I.S.J. secretar și persoană de contact la: 

- Simularea Examenului Național de Bacalaureat 2019 organizat in decembrie 2018 

de ISJ Iași. 

- Simularea Examenului Național de Bacalaureat 2019 organizat in martie 2019 de 

Ministerul Educației Naționale. 

- Comisia de Bacalaureat din Centrul de evaluare a competențelor lingvistice și 

digitale, organizat in iunie 2019 de Ministerul Educației Naționale. 

 am facut parte din:  

- Comisia de Promovare a Ofertei Educaționale, în calitate de membru 

- Comisia de Integritate, în calitate de președinte 

- Comisia pentru Utilizarea Tehnologiilor Moderne, în calitate de președinte 

- Comisia Paritară, în calitate de membru 

- Comisia de Gestionare a activităților prin SIIIR, în calitate de administrator 

platformă 

- Comisia de întocmire a orarului, în calitate de mebru 

- Echipa de realizare a materialelor de promovare, în cadrul proiectului 

„Avanpremieră în carieră”, organizat de Ministerul Educației Naționale, în calitate 

de coordonator 

- Comisia de eleborare a documentelor instituționale PAS, ROI, ROFU 

- Echipa de implementare a proiectului Erasmus+ „USING ICT IN MUSIC 

EDUCATION” (2016-1-TR01-KA204-034579), în calitate de membru 



- Echipa de management al proiectului ROSE – Romanian Secondary Education 

Proiect, în calitate de responsabil achiziții 

 am amenajat și întreținut calculatoarele din laboratoarele de informatică, precum și pe 

cele de la celelalte departamente pe toată perioada anului școlar 2018-2019. De 

asemenea țin permanent evidența strictă a inventarului laboratoarelor de informatică și  

întocmesc situații de constatare a prejudiciilor apărute, cand este cazul 

 am intocmit referate de necesitate adresate conducerii școlii referitoare la dotarea 

laboratoarelor și a calculatoarelor din celelalte departamente cu diferite echipamente, 

pentru a  asigura utilizarea in bune condiții a tehnicii de calcul; 

 in urma solicitarilor venite din partea profesorilor care și-au desfășurat activitatea   în 

laboratoarele de informatică: am instalat/dezinstalat diferite programe, am formatat 

calculatoarele și am reinstalat sistemul de operare si programele necesare. 

 Am creat și întreținut site-ul unității școlare http://www.liceulmiroslava.ro 

 Am colaborat în interesul școlii cu providerii de servicii informatice RDS-RCS și 

Prime Telecom 

 Am colaborat cu fírmele de mentenanța a dispozitivelor electronice instalate în școală 

(camere de supraveghere) și am oferit suport conducerii școlii în identificarea unor 

evenimente 

 Am participat la activități extrașcolare în cadrul programului “Școala Altfel” 

 Am raspuns afirmativ tuturor solicitarilor conducerii unității privind prezența în 

unitate. 

 Am comunicat și relaționat în bune condiții cu conducerea școlii, profesorii, 

personalul auxiliar, personalul nedidactic și elevi 

 Am sprijinit interesele angajaților din funcția Lider Sindical al Uniunii Sindicatelor 

Libere din Învăţământul Preuniversitar Iaşi 

 Am respectat nórmele PSI și ISU pentru toate tipurile de activități desfășurate în 

cadrul liceului 

 Am respectat normele de conduită școlară și de deontologie profesională. 

 
 

Ing. ButnarașuVlad Andrei  
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