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GLOSAR 
 

abilităţi Capacitatea de a aplica şi de a utiliza cunoştinţe pentru a aduce la 

îndeplinire sarcini şi pentru a rezolva probleme. În contextual 

Cadrului European al calificărilor, abilităţile sunt descrise ca fiind 

cognitive (implicând utilizarea gândirii logice, intuitive şi creative) 

sau practice (implicând dexteritate manuală şi utilizarea de metode, 

materiale, unelte şi instrumente) 

analiza factorilor interesaţi  Identificarea tuturor grupurilor care pot fi afectate, pozitiv sau 

negativ, de proiectul propus, precum şi identificarea şi analizarea 

intereselor, a problemelor şi potenţialului fiecărui grup. 

Concluziile analizei sunt integrate în construcţia proiectului. 

analiza 

 mediului extern 

Investigarea mediului extern, respectiv a contextului socio – 

economic, demografic şi educaţional actual şi previzionat 

analiza  

mediului intern 

Investigarea mediului intern (prin autoevaluare) şi stabilirea 

principalelor puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări 

(analiză SWOT) 

analiza  

problemelor 

Investigarea structurată a aspectelor negative ale unei şituaţii 

problematice sau care se doreşte a fi schimbată pentru a stabili 

cauzele şi efectele acestora 

analiză Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în investigarea 

mediului extern (context socio – economic, demografic şi 

educaţional actual şi previzionat) şi a mediului intern (prin 

autoevaluare) şi stabilirea principalelor puncte tari, puncte slabe, 

oportunităţi şi ameninţări (analiză SWOT) 

analiză SWOT Analiza punctelor tari (Strengths) şi a punctelor slabe 

(Weaknesses) ale unei organizaţii, a oportunităţilor (Opportunities) 

şi ameninţărilor (Threats) cu care aceasta se confruntă. 

autoevaluare Investigarea mediului intern de către organizaţie şi stabilirea 

principalelor puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări 

(analiză SWOT). Se realizează în etapa de analiză a ciclului de 

planificare strategică şi elaborare PAS cu scopul stabilirii 

capacităţii organizaţiei de a implementa planul dezirabil de 

dezvoltare   

cadru naţional al 

calificărilor 

Instrument pentru claşificarea calificărilor în conformitate cu un 

set de criterii care corespund unor niveluri specifice de învăţare 

atinse, al căror scop este integrarea şi coordonarea subsistemelor 

naţionale de calificări şi îmbunătăţirea transparenţei, accesului, 

progresului şi calităţii calificărilor în raport cu piaţa muncii şi 

societatea civilă 

calificare Un rezultat formal al unui proces de evaluarea şi de validare, care 

este obţinut atunci când un organism competent stabileşte că o 

persoană a obţinut rezultate ca urmare a învăţării la anumite 
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standarde 

ciclul de planificare 

strategică 

Succeşiune de activităţi repetate periodic pentru realizarea sau 

actualizarea planificărilor strategice la diferite niveluri. Cuprinde 

etapele de fundamentare, analiză, planificare, implementare,  

monitorizarea, evaluare şi feedback. 

competenţă Capacitatea dovedită de a utilize cunoştinţe, abilităţi şi capacităţi 

personale, sociale şi/sau metodologice în şituaţii de muncă sau de 

studiu şi pentru dezvoltarea profesională şi personală. În contextual 

Cadrului European al calificărilor, competenţa este descrisă din 

perspectiva responsabilităţii şi autonomiei. 

cultura organizaţională a 

şcolii 

Normele, valorile şi credinţele conducătoare  care mijlocesc toate 

relaţiile dintre şcoală şi comunitate. 

cunoştinţe Rezultatul aşimilării de informaţii prin învăţare. Cunoştinţele 

reprezintă ansamblul de fapte, principii, teorii şi practici legate de 

un anumit domeniu de muncă sau de studiu. În contextual Cadrului 

European al calificărilor, cunoştinţele sunt descrise ca teoretice 

şi/sau faptice 

durabilitate 

(sustenabilitate) 

Obţinerea în continuare a beneficiilor produse de proiect, după 

terminarea perioadei de sprijin financiar şi suport Tehnic extern 

eficacitate Apreciere a felului în care rezultatele au condus la atingerea 

scopului proiectului 

eficienţă Gradul în care rezultatele au fost obţinute la un cost rezonabil, 

respectiv cât de bine au fost transformate mijloacele şi activităţile 

în rezultate planificate 

evaluarea proiectului Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în  compararea 

coerenţei rezultatelor obţinute cu obiectivele propuse, determinând 

eficienţa, eficacitatea şi impactul planului propus 

factori interesaţi  Orice persoană, grupuri de persoane, instituţii sau firme care pot 

avea o relaţie cu proiectul unităţii de învăţământ. Ei pot afecta sau 

pot fi afectaţi, direct sau indirect, pozitiv sau negativ de procesele 

sau produsele finale ale proiectului. De regulă abordarea lor se face 

luând în considerare interesele relevante, majore ale sub-grupurilor 

din care fac parte. (eng. stakeholder) 

feedback Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în  valorizarea 

rezultatelor monitorizării şi evaluării prin revizuirea planului iniţial 

şi diseminarea la diferite niveluri (local, regional, naţional) a 

bunelor practici 

fezabilitate Măsura în  care obiectivele proiectului pot fi într-adevăr atinse 

fundamentare Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în stabilirea 

cadrului general al planificării pornind de la priorităţile la diferite 

niveluri şi de la analiza rezultatelor şi evoluţiilor anterioare.  

grup ţintă Grupul care va fi afectat pozitiv de proiect. La nivelul scopului 

proiectului reprezintă grupul cu care se va lucra şi pentru care se va 

dezvolta proiectul. 

impact Efectul proiectului asupra mediului socio-economic şi la realizarea 

obiectivelor politicilor sectoriale 

implementare Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în  punerea în 

aplicare a planului operaţional, utilizând resursele alocate. 

indicatori Expreşii numerice cu ajutorul cărora se caracterizează fenomenele 
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social-economice (ca structură, creştere etc.). Indicatorii se 

construiesc pe baza unor date cantitative sau pe informaţii 

calitative. 

mandat O descriere clară a mixtului partenerial care a elaborat planul şi 

legalitatea acestuia. 

misiunea şcolii Declaraţie programatică asupra valorilor pe care organizaţia le 

susţine şi le promovează. 

monitorizare Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în  măsurarea 

progresului obţinut în implementarea planului propus în vederea 

formulării unor propuneri de îmbunătăţirea a acestuia. 

monitorizare internă Colectare, analiza şi utilizarea sistematică a informaţiilor pentru 

luarea deciziei şi managementul proiectului. 

obiectiv general Explică de ce proiectul este important pentru societate, în termini 

de beneficii pe termen lung pentru grupul ţintă şi beneficii pentru 

alte grupuri mai largi. Ele arată cum se integrează programul în 

politicile regionale/sectoriale ale guvernului-organizaţiilor 

respective şi ale CE. Obiectivele generale nu vor fi atinse numai 

prin proiectul în şine, acesta va furniza o contribuţie la realizarea 

obiectivului general. 

ocupaţie Activitate utilă, aducătoare de venit (în bani sau în natură), pe care 

o desfăşoară o persoană în mod obişnuit, într-o unitate economico-

socială şi care constituie pentru aceasta sursă de existenţă. 

PAS Planul de Acţiune al Şcolii. Este Planul de Dezvoltare 

Instituţională realizat de unitatea de învăţământ profeşional şi 

Tehnic, în scopul de a îmbunătăţi corelarea dintre oferta 

învăţământului profeşional şi Tehnic şi nevoile de dezvoltare socio 

- economică la nivelul ariei de acţiune a şcolii, într-o perspectivă 

de 3 – 5 ani  

PLAI Planul Local de Acţiune pentru Învăţământ. Este realizat la nivel 

judeţean cu scopul de a îmbunătăţi corelarea dintre oferta 

învăţământului profeşional şi Tehnic şi nevoile de dezvoltare socio 

- economică la nivel judeţean într-o perspectivă de 5 -7 ani 

planificare Etapă a ciclului de planificare strategică care constă în  stabilirea 

unor obiective şi ţinte strategice specifice, măsurabile, poşibil de 

atins, relevante, încadrate în timp (SMART) şi elaborarea planului 

operaţional anual, care precizează acţiunile vizate pentru atingerea 

obiectivelor şi ţintelor, alocă resursele necesare, prezintă 

rezultatele aşteptate şi termenele până la care trebuie obţinute 

planificare strategică Termen utilizat cu semnificaţia de prognoză pe termen mediu de 5-

7 ani a ofertei ÎPT realizată în contextual modelului propus de 

CNDIPT 

PRAI Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ . Este realizat la 

nivel regional în scopul de a îmbunătăţi corelarea dintre oferta 

învăţământului profeşional şi Tehnic şi nevoile de dezvoltare 

socio-economică la nivel regional şi de a creşte contribuţia 

învăţământului superior la dezvoltarea regională, într-o perspectivă 

de 5 -7 ani 

pre-condiţii Condiţii care trebuie satisfăcute pentru ca proiectul să poată 

începe, respectiv să poată începe derularea activităţilor. 
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proiect Grupare de activităţi cu obiective fixate, concepută să producă un 

rezultat specific într-un interval de timp delimitat. 

relevanţă Corespondenţa (sau concordanţa) obiectivelor proiectului cu 

problemele reale, nevoile şi priorităţile grupului ţintă şi ale 

beneficiarilor cărora se adresează proiectul, precum şi cu mediul 

fizic şi politic în care acesta operează. 

rezultate Produsele activităţilor întreprinse, prin combinaţia cărora se atinge 

scopul proiectului, respectiv începutul obţinerii beneficiilor 

durabile pentru grupurile ţintă. 

rezultate ale învăţării Ceea ce cunoaşte, înţelege şi poate face persoana care învaţă, la 

terminarea procesului de învăţare. Rezultatele învăţării  sunt 

definite sub formă de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe. 

rezultat imediat (output) Consecinţa imediată şi concretă a măsurilor luate şi transformării 

resurselor utilizate. 

riscuri Factori şi evenimente externe care ar putea afecta progresul sau 

succesul proiectului şi care nu au o probabilitate mare de 

producere. 

sistem naţional de calificări Toate aspectele activităţii unui stat membru legate de 

recunoaşterea educaţiei şi a altor mecanisme care corelează 

educaţia şi formarea cu piaţa muncii şi societatea civilă. Aceasta 

include dezvoltarea şi punerea în aplicare a acordurilor şi 

proceselor instituţionale legate de asigurerea calităţii, evaluarea şi 

acordarea calificărilor. Un sistem naţional de calificări poate fi 

format din mai multe subsisteme şi poate include unu cadru 

naţional al calificărilor 

supoziţii Factori externi care ar putea afecta progresul sau succesul 

proiectului dar asupra cărora managerul proiectului nu are control 

surse de verificare Indică locul şi în ce formă pot fi găşite informaţiile despre 

realizarea obiectivelor generale, scopul proiectului şi rezultatelor, 

descrise de indicatorii  

termeni de referinţă Definesc sarcinile cerute unui contractor şi indică contextual şi 

obiectivele proiectului, intrările, ieşirile aşteptate, bugetul, 

calendarul şi descrierea sarcinilor 

ţinte SMART Ţintele definite: Specific – precizează ce anume trebuie realizat, în 

colaborare cu cine şi până când, Măsurabile – cuprind o ţintă 

măsurabilă, în mod ideal una cantitativă sau care se poate măsura 

în mod cantitativ, Accesibilă (Posibil de atins) – dificile, dar 

realiste, Relevante –contribuie la îndeplinirea mişiunii, încadrate în 

Timp – trebuie realizate într-o anumită perioadă de timp. 

viziunea şcolii Declaraţia de prezentare a şituaţiei viitoare, ideală, pe care 

organizaţia doreşte să o creeze prin activităţile sale. 
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ABREVIERI 

 

PRAI Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ 

PLAI  Planul Local  de Acţiune pentru Învăţământ 

PAS Planul de Acţiune al Şcolii 

AJOFM Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă  

ANOF

M Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă   

CJ Conşiliul Judeţean 

CAEN 

Nomenclatorul Activităţilor Economice  Claşificarea Activităţilor din Economia 

Naţională  

CNP Comisia Naţională de Prognoză 

CR Consorţiu Regional 

CLD Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social 

COR Codul Ocupaţiilor din România  

CDR Consiliul de Dezvoltare Regională 

FPC Formare Profesională Continuă (formarea adulţilor) 

DJS Direcţia Judeţeană de Statistică  

SEOFM Strategia Europeană de Ocupare a Forţei de Munca 

FSE Fondul Social European  

UE Uniunea Europeană  

PIB Produsul Intern Brut 

VAB Valoarea Adăugată Brută 

ÎU Învăţământ Univerşitar 

IDRU Index Dezvoltarea Resurselor Umane 

DRU Dezvoltarea Resurselor Umane 



Liceul Tehnologic  ’’RADU NEGRU’’ Galati 
 

Planul de Acțiune al Liceului Tehnologic ‘’RADU NEGRU’’ 2018-2022 9 

INS Institutul Naţional de Statistică ( România) 

IPT Învăţământ Profeşional şi Tehnic 

ISCED 

Claşificarea Internaţională Standard a Educaţiei (UNESCO) International Standard 

Clasşification of Education  

ISCO Intenational Standard Clasşification of Occupations 

ISJ Inspectoratul Şcolar Judeţean  

OIM Organizaţia Internaţională a Muncii (asta este ILO International Labour Office)  

IFPI Învăţământ şi Formare Profesională Iniţială 

CLDPS Comitete Locale de Dezvoltare a Parteneriatului Social in formarea profesională 

PDL Planul de Dezvoltare Locală  

ACL Analiza Cadrului Logic 

APM Analiza Pieţei Muncii 

MEN Ministerul Educaţiei Nationale 

MMFPS Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

PNAO Planul Naţional de Acţiune pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

PND Planul Naţional de Dezvoltare 

ONG Organizaţii Non-Guvernamentale 

NUTS Nomenclatorul Unităţilor Teritoriale pentru Statistică 

PCM Management-ul Ciclului Proiectului (PCM Project Cycle Management) 

UIP Unitatea de Implementare a Proiectului 

PDR Planul de Dezvoltare Regională 

RO România 

POS Programul Operaţional Sectorial 

SAM Şcoala de Arte şi Meserii 

SWOT 

Puncte Tari, Puncte slabe, Oportunităţi, Riscuri (Strengths, Weaknesses, 

Oportunities, Threats)  

TVET  Învăţământ Profeşional şi Tehnic (Technical Vocational Education and Training) 

VET Învăţământ şi Formare Profesională (Vocational Education and Training) 

WB Banca Mondială (Word Bank)  

UNESC

O Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură  

SPP  Standard de Pregătire Profesională  
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ARGUMENT 
 

 Planul de acţiune al Liceului Tehnologic ”Radu Negru” dinGalaţi este planul strategic  prin care se 

aşigură implementarea politicilor publice privind învăţământul  profeşional şi Tehnic pe termen mediu. Prin 

urmare, planificarea strategică a ofertei de formare profesională prin învăţământ profeşional şi Tehnic (IPT) 

în cadrul Liceului Tehnologic ”Radu Negru”  este în acord cu politicile locale, regionale  şi naţionale 

privind dezvoltarea educaţiei şi formării profeşionale cât şi cu obiectivele asumate de România ca stat 

membru al Uniunii Europene.  

 Obiectivul major al planificării strategice a dezvoltării Liceului Tehnologic”Radu Negru”  se 

încadrează în obiectivul major al planificării strategice a dezvoltării IPT care constă în creşterea contribuţiei 

învăţământului profeşional şi Tehnic la tranziţia rapidă şi eficientă către o economie competitivă bazată pe 

inovare şi cunoaştere, participativă şi incluşivă. Planificarea strategică a ofertei Liceului Tehnologic”Radu 

Negru”   are în vedere realizarea corelării cu o cerere previzionată a forţei de muncă locale, regionale şi 

naţionale şi, prin aceasta, facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă. 

 În susţinerea relevanţei ofertei de formare profesională a Liceului Tehnologic”Radu Negru”  faţă de 

cererea pieţei muncii sunt abordate atât aspectele cantitative, legate de deficitul de competenţe şi calificări 

de pe piaţa muncii, cât şi cele calitative, referitoare la concordanţa dintre competenţele care descriu o 

calificare şi nevoile pieţei muncii pe de o parte,  şi calitatea rezultatelor învăţării pe de altă parte. 
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Proiectarea dezvoltării Liceului Tehnologic “Radu Negru” din Galaţi conform planului de acţiune al şcolii 

pentru perioada 2017-2020, este corelată cu directiile  de proiectare a reformei educaţionale din România, 

din  nevoia ca şcoala să răspundă  cererii de educaţie exprimate de comunitate, la nivel local (PLAI), 

judeţean, regional (PRAI) şi naţional (PNAI). Proiectarea dezvoltării instituţionale – constituie procesul 

integrativ – operativ, de transpunere a viziunii şi a valorilor  în rezultate semnificative, concrete, oportune. 

 Modelul de planificare strategică adoptat are la bază modelul descentralizării deciziei şi distribuirea 

acesteia pe mai multe niveluri decizionale, respectiv naţional, regional, judeţean şi local.  Planificarea 

strategică este proiectată ca un demers participativ bazat pe acţiunea colectivă a partenerilor economici şi 

sociali multipli (numiţi în continuare parteneri sociali). În acest fel este urmărită asumarea deciziilor şi 

respectarea interesului comun al tuturor celor implicaţi.  

            Planul de Acţiune al Şcolii (PAS) vizează îmbunătăţirea corelării ofertei educaţionale şi formării 

profeşionale cu nevoile de dezvoltare socio-economică la nivel local, regional, şi naţional din perspectiva 

următorilor 5 ani. PAS descrie modul în care Liceului Tehnologic “Radu Negru” : 

va contribui la realizarea priorităţilor, ţintelor şi acţiunilor regionale şi locale; 

va răspunde cerinţelor pieţei muncii şi nevoilor individuale; 

va îmbunătăţii calitatea programelor de educaţiei şi formare profesională oferite; 

va îndeplini programul de reformă pentru IPT; 

va contribui la programele de formare continuă pentru tineri şi adulţi; 

va aşigura utilizarea eficientă a resurselor; 

va aşigura formarea continuă a personalului şcolii; 

va lucra în parteneriat cu alte şcoli, parteneri sociali şi organizaţii autorizate în vederea furnizării unor 

servicii eficiente şi pentru dezvoltarea reţelelor locale. 

 Planul de Acţiune al Şcolii este  util atât pe plan intern, ca instrument de lucru al managementului dar 

şi pe plan extern , pentru realizarea parteneriatelor şi dezvoltarea unităţii şcolare  prin proiecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partea I – Context 

CONTEXT GENERAL 
 

Învăţământul profeşional şi Tehnic (TVET) trebuie să contribuie prin oferta educaţională şi calitatea 

formării profeşionale a absolvenţilor la dezvoltarea durabilă a comunităţilor, în condiţiile aşigurării 

coeziunii economice şi sociale. 

Strategia EUROPA 2020 propune o nouă viziune pentru economia socială de piaţă a Europei în 

următorul deceniu, care să ajute Uniunea să iasă din criza economică şi financiară şi să edifice o economie 

inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă, 

productivitate şi coeziune socială. 

La nivel european, cadrul general al strategiei a fost adoptat la Conşiliul European din 25-26 martie 

2010 şi definitivat la Conşiliul European din 17 iunie 2010. 

Ţintele anului 2020 prin aceste politici: 

Creşterea ratei de ocupare a populaţiei 20-64 ani, de la 69% în prezent, la peste 75% 
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Alocarea a 3% din PIB pentru Cercetare-dezvoltare 

Rata abandonului şcolar timpuriu: max 10%;   

      Cel puţin 40% din tineri  (30-34 ani) să fie absolvenţi de învăţământ terţiar 

“20/20/20”: reducerea cu 20% a emişiilor de gaze cu efect de seră,  creşterea cu 20% a ponderii energiei 

regenerabile în consumul final de energie, creşterea cu 20% a eficienţei energetice, comparativ cu 1990 

Reducerea cu 25% a populaţiei aflate sub pargul de sărăcie 
 

La nivel naţional: Strategia este implementată la nivelul Statelor membre prin intermediul 

Programelor Naţionale de Reformă (PNR).   Proiectul  PNR al României a fost adoptat în şedinţa de guvern 

din data de 17 noiembrie 2010 şi transmis la Comişia Europeană.  

Contextul naţional al formării profeşionale, iniţiale sau continue, este definit prin documentele 

programatice ce se referă la dezvoltarea economică şi socială la nivel naţional, regional şi local, şi anume:  

Planul Naţional de Dezvoltare; 

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României – orizonturi  2020 - 2030 

Strategia Naţională de Dezvoltare a Resurselor Umane; 

Planurile de Dezvoltare Regională; 

Strategiile şi planurile de acţiune privind Educaţia şi Formarea Profesională; 

Strategia Naţională de Ocupare a forţei de Muncă; 

Planul Regional de Acţiune pentru dezvoltarea învăţământului profeşional şi Tehnic (PRAI); 

Planul Local de Acţiune pentru dezvoltarea învăţământului profeşional şi Tehnic (PLAI). 

Date furnizate de Institutul National de Statistica privind piaţa fortei de munca din România.  

Prognoze ale Comişiei Europene referitoare la cele mai cautate meserii şi profeşii pe piaţa fortei de munca n 

Uniunea Europeana - European Vacancy Monitor (EVM).  

Previziuni ale Ministerului Muncii realizate împreună cu Institutul Naţional de Statistică în domeniul 

ocupării. 

Prognoze privind dezvoltarea sectoarelor de activitate ale economiei naţionale furnizate de Comişia 

Naţionala de Prognoză.  

Statistici oferite de motoarele de joburi online: myjob.ro, ejobs.ro, bestjobs.ro, findjob.ro, bizoojobs.ro, 

hipo.ro.  

Previziuni ale firmelor de recrutare şi selecţie (Manpower, Mondojob, Lugera&Makler, Adecco, Eurojobs) 

şi ale specialiştilor în resurse umane.   
 

În acest context s-au dezvoltat acţiuni pe următoarele direcţii strategice în perspectiva anului 2020: 

Dezvoltarea de sisteme educaţionale şi de formare moderne care să asigure competenţe-cheie şi excelenţă. 

Promovarea atractivităţii învăţământului superior pentru economia bazată pe cunoaştere 

Susţinerea unei dezvoltări puternice a învăţării transnaţionale şi a mobilităţii profeşionale pentru tineri 

Măsuri de reducere a şomajului şi de sprijinire a încadrării în muncă a tinerilor 

Sprijinirea tinerilor cu risc. 

Susţinerea tinerilor antreprenori şi a activităţilor independente 
 

Misiunea şcolii 

Liceul Tehnologic “Radu Negru” oferă oportunităţi de formare iniţială şi continuă de înaltă calitate 

aşigurând integrarea  şi reintegrarea pe piaţa munci locală, naţională şi europeană, dezvoltarea abilităţilor 

manageriale şi antreprenoriale şi responsabilizarea pentru propria carieră şi calitate a vieţii.  
 

Viziunea şcolii 

Absolvenţi conştienţi de necesitatea adaptării la dinamica evoluţiilor de pe piaţa muncii locale, regionale, 

naţionale şi europene.  
 

Profilul actual al şcolii  
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Liceului Tehnologic “Radu Negru” Galaţi,  este amplasat în partea de nord a municipiului Galaţi care 

aparţine regiunii S-E a României. Serviciile oferite de şcoala noastră se adresează tinerilor din judeţele 

Galaţi, Brăila şi Tulcea, având poşibilităţi de cazare pentru elevii din alte localităţi. 

Actul de naştere al actualului Liceului Tehnologic” Radu Negru” îl constituie  Ordinul nr. 142 al 

Ministerului Construcţiilor de Maşini, din 13 septembrie 1966, care aprobă înfiinţarea, funcţionarea şi 

organizarea „Liceul Industrial pentru Construcţii de Maşini Nr.1„ Galaţi. 

Cu o identitate definită prin seriozitatea şi calitatea actului educativ, L.I.C.M. Nr. 1  Galaţi, s-a impus 

rapid ca unitate reprezentativă pentru învăţământul Tehnic din judeţ şi din regiune. 

In anul 1990, denumirea liceului a fost schimbat  în „Grupul Şcolar Industrial Construcţii de Maşini 

Nr.2” şi şi-a diverşificat oferta educaţională prin crearea claselor cu profil teoretic, iar 5 ani mai târziu s-a 

aprobat schimbarea titulaturii în Grupul Şcolar „ Radu Negru” Galaţi (1995). 

 În anul 2003 şcoala a fost inclusă în proiectul PHARE VET RO 0108.01 – Coeziune economică şi 

socială ( componenta invăţământ profeşional şi Tehnic ), prin care şcoala şi atelierul au fost reabilitate şi s-

au primit echipamente din domeniul mecanic, electric şi electronic pentru dotarea  laboratoarelor şi 

atelierelor şcolare. 

 Revenit la structura sa tradiţională tehnologică, Grupul Şcolar „ Radu Negru” se impune în peisajul 

liceelor gălăţene ca o instituţie suplă, flexibilă, perfect adaptată solicitărilor publicului şcolar şi exigenţelor 

pieţei muncii. 

De la 1 septembrie 2011 Grupul Scolar ”Radu Negru” a fost comasat  cu Colegiul Tehnic „Traian”, 

devenind Colegiul Tehnic „RADU NEGRU”. 

Incepand cu 1 septembrie 2018   Colegiul Tehnic ”Radu Negru” a devenit Liceu Tehnologic. 

Şcoala oferă instruire în domeniile: teoretic, protectia mediului, electric, electronică şi automatizări, 

electromecanic şi mecanica.  
  
In anul scolar 2019-2020 ,numărul de  angajaţi pe unitate  este 78 din care: 

a)  cadre didactice 44; 

     cadre didactice titulare    33 
                          doctorat = 1 (prof. Marcu M. – concediu fără plată)  

                          gradul I  = 29  (prof. Marinovici V – concediu creștere copil) 

                          gradul II = 1   

                          definitivat = 2 

                                        cadre didactice suplinitoare calificate 6 

                                                 gradul I=1 

                                                definitivat=3 

                                                 debutant = 2 

                                        cadre didactice pensionare  și asociate 5 

                                                 gradul I = 3  

                                                 definitivat  = 1 

                                                 debutant = 1 

                            b)   personal didactic auxiliar  12  

                            c)   personal nedidactic  22  

 

Oferta educaţională cuprinde cursuri de formare prin: şcoală profesională, liceu tehnologic, şcoală 

postliceală şi şcoala de maiştri ; cursuri de zi, seral şi cu frecvenţă redusă precum şi  cursuri de formare  

pentru adulţi. 

În anul şcolar 2019-2020, la aceste forme de învăţământ au fost înscrişi 885 de elevi, cuprinşi în 36 

de clase (promovați = 788, retrasi + transferați = 13 (11+2),  exmatriculaţi = 20, repetenti = 64); pierderile 

de cohortă = 95 (aprox. 10,73%). Se constata diminuarea numarului de elevi la clase si cresterea 
numarului de clase cu o unitate, fata d anul scolar anterior. 
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Căminul internat are o capacitate de 216  locuri de cazare si poate deservi şi alte şcoli învecinate cum 

sunt: Colegiul de Industrie Alimentară ,,Elena Doamna”, Liceul cu Program Sportiv, Liceul ,,D. Moţoc”, 

Liceul Tehnologic ,,Anghel Saligny”, Liceul Tehnologic ,,Traian Vuia”, Colegiul Economic ,,Virgil 

Madgearu”, Liceul Tehnologic Căi Ferate, Liceul Tehnologic ,,Paul Dimo”, Şcoala Generală nr. 28, care au 

apelat la serviciile noastre.  

Elevii cazaţi în căminul internat au posibilitatea de a servi masa la cantina şcolii care are o capacitate 

de 200 locuri. 

 

Cultura organizaţională 

Elaborarea  strategiei de dezvoltare a Liceului Tehnologic „Radu Negru „  se fundamenteazã pe o 

profundã analizã a tuturor componentelor ce concurã  la desfãşurarea tuturor proceselor la nivelul unitãţii de 

învãţãmânt. Pe baza studiului diagnostic  au fost  identificate elementele care pot determina creşterea 

importanţei şi a rolului Liceului Tehnologic” Radu Negru” în sistemul de învãtãmânt gãlãţean. 

Obiectivele urmărite  

-depistarea aspectelor favorabile care meritã sã fie extinse sau generalizate; 

-prevenirea fenomenelor producãtoare de dezechilibre structurale sau de tulburãri functionale; 

-gãsirea cãilor de remediere a eventualelor dezechilibre, deficiente şi dificultăţi puse în evidentã cu ocazia 

analizei, tinând seama de concurenta altor unitãti şcolare care oferã formare în aceleaşi 

specializãri/calificãri  şi de obiectivele restructurãrii învãtãmântului gãlãtean; 

-pregãtirea etapelor urmãtoare de perfectionare a organizãrii şi conducerii unitãtii de învãtãmânt; 

-stabilirea nivelului (gradului) de organizare a unitãtii de învãtãmânt; 

-precizarea directiilor de dezvoltare în domeniul organizãrii şi conducerii (starea de vitalitate). 

 

Structura analizei diagnostic 

Analiza diagnostic  privind stadiul de dezvoltare al Liceului Tehnologic”Radu Negru”, precum şi 

eficienţa internã şi externã, pe ultimul ciclu de învãtãmânt este un proces structurat în patru etape:  

A. Analiza mediului extern care are ca scop evidenţierea oportunitãţilor şi amenintãrilor  prin care mediul 

extern influenţeazã evoluţia unitãţii şcolare. 

B. Analiza capabilitãţii unitãţii şcolare care are ca scop evidenţierea punctelor forte  şi a slabiciunilor. 

C. Sistemul de valori al managementului unitãţii şcolare  care presupune analiza mişiunii, a obiectivelor, 

culturii organizaţionale şi a nivelului de performanţã pe care Liceul Tehnologic”Radu Negru” trebuie sã le 

realizeze. 

D. Strategii (Analiza SWOT). 

Pentru realizarea analizei diagnostic sunt foloşite datele obţinute, înregistrate şi sistematizate prin 

aplicarea urmãtoarelor instrumente: 

-   chestionare aplicate tuturor beneficiarilor directi şi indirecti; 

-   interviuri realizate cu toti beneficiarii directi şi indirecti; 

-   observarea directã; 

-   studiul documentelor manageriale; 

-  rapoartele de activitate intocmite la nivelul catedrelor/comişiilor metodice şi la nivelul conducerii unităţii 

de învăţământ; 

-   rapoartele de autoevaluare, de evaluare externã şi inspecţie. 

 

 

 

 

OFERTA EDUCATIONALÃ 

 

Şcola este acreditată / autorizată să asigure pregătire pentru : 



Liceul Tehnologic  ’’RADU NEGRU’’ Galati 
 

Planul de Acțiune al Liceului Tehnologic ‘’RADU NEGRU’’ 2018-2022 15 

 

Liceu zi – ruta directa 

Filiera teoretica  

                  Profil real 

Specializarea: matematica informatică              -existent 2006 -acreditat  

Filiera tehnologică 

            Profilul resurse naturale  şi protecţia mediului 

Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului  -existent2006- acreditat 

               Profilul Tehnic: 

Tehnician mecatronist      – existent 2006-acreditat 

Tehnician operator tehnică de calcul    – existent 2006-acreditat 

Tehnician in instalaţii electrice     - existent 2006-acreditat 

Tehnician proiectant CAD                     - existent 2006-acreditat 

Tehnician prelucrari mecanice     - existent 2006-acredita 

Tehnician chimie industriala     - existent 2006-acreditat 

Tehnician electrotehnist                - existent 2006-acreditat 

Tehnician electromecanic                  - existent 2006-acreditat 

Tehnician în automatizări     - existent 2006-acreditat 

Tehnician în instalaţii electrice    - existent 2006-acreditat 

Tehnician metrolog                 - existent 2006-acreditat 

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii  – existent 2006-acreditat 

Tehnician construcţii navale               - acreditat 2013 

Liceu seral  

 Filiera tehnologică  

Profilul resurse naturale  şi protecţia mediului 

Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 

    Profilul Tehnic: 

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii  

Tehnician electromecanic 

Tehnician proiectant CAD 

Liceu frecventa redusa 

Filiera teoretica  

                  Profil real 

Specializarea: matematica informatică         -existent 2006 -acreditat  

 

Şcoala profesională  

  Domeniile :  

Mecanică /  Calificarile                                                 -existente in 2006 

Lăcătuş construcţii navale 

Sudor           

Strungar            

Tubulator naval           

Mecanic montator ICM         

Tinichigiu –vopsitor auto                                                                         

Electromecanica / Calificarile                                       -existente in 2006 

Frigotehnist 

Electromecanic nave 

Electromecanic masini si utilaje industriale 

Electric / Calificarile                                                      - existente in 2006 
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Electrician de intreţinere şi reparaţii în industria mică   

Electrician nave 

Electronica  / Calificarile                                               - existente in 2006 

Electronist aparate şi echipamente de electronică profesională 

Şcoala de maiştri : 

Maistru mecanic                                                 - acreditat Ord. Nr. 4038/28.06.2013  

Maistru cazangerie construcţii metalice, sudură  - acreditat Ord. Nr. 4038/28.06.2013 

Maistru maşini şi aparate electrice             - acreditat Ord. Nr. 4038/28.06.2013 

Maistru construcţii navale              - acreditat 2006 

Şcoala postliceală 

Tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului    -acreditat  Ord. Nr. 4694/04.08.2016    

Tehnician electronist echipamente şi automatizări         - acreditat  Ord. Nr. 4694/04.08.2016 

Tehnician echipamente periferice şi birotică                  - acreditat  Ord. Nr. 4694/04.08.2016 

 

 

Pentru adulţi  şcoala oferă următoarele cursuri de calificare şi perfecţionare :   sudor      

 Lectorii din scoala  ofera servicii in calificarile : Lăcătuş construcţii nave, Sudor ,Operator calculator 

electronic şi reţele, Inspector de specialitate protecţia muncii, Manager proiect. De asemeni scoala pune la 

dispozitia furnizorilor de formare profesionala : spatii, logistica, echipamente siasistenta profesionala. 

 

Factorii interesaţi 

Propunerile şi recomandările venite din partea elevilor, părinţilor şi agenţilor economici cu care 

şcoala are încheiate parteneriate de colaborare precum  şi evoluţiile sectoriale, în plan ocupaţional, analizele 

şi prognozele privind evoluţia cererii şi ofertei de forţã de muncã prezentate în (PRAI) şi (PLAI ) - sunt 

informaţiile   de bază care sunt luate în considerare pentru: 

-planificarea strategicã pe termen mediu  a ofertei educaţionale ,  

-identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între planul de şcolarizare şi nevoile de calificare identificate 

pe piaţa muncii locale, regionale şi naţionale, 

-adaptarea ofertei de formare profesională iniţialã la nevoile anticipate ale pieţei muncii corelatã cu 

validarea periodicã a datelor din studiile previzionale pe baza  datelor curente din surse oficiale şi 

administrative  

Din punct de vedere social şituaţia prezentatã în  documentele strategice elaborate la nivel naţional şi 

regional este una pozitivã pentru  Liceului Tehnologic ” Radu Negru” din Galaţi dacã ne raportãm  la 

domeniile şi specializãrile/calificãrile în care oferã programe de formare unitatea şcolarã.  

Datele statistice  prezentate în documentele de planificare strategicã la nivel regional au stat 

întotdeauna la baza fundamentãrii ofertei educaţionale  a unitãţii şcolare . Dinamica pieţei de muncã a 

condus la adaptarea permanentã a ofertei educaţionale pentru a putea profita de oportunităţile oferite de 

şituaţia înregistratã în fiecare moment pe piaţa forţei de muncã. 

Din analiza informaţiilor existente în studii efectuate de organismele abilitate( INS, AMIGO, etc) 

echipa responsabilã cu elaborarea PAS a identificat oportunitatea implicãrii active ca furnizori de formare 

pentru adulţi, având în vedere: 

-creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea de noi competenţe pentru adaptarea la 

schimbãrile tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi 

-adecvarea calificãrii cu locul de muncã 

-reconversia profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii 

-recunoaşterea şi valorificarea în experientei profesionale şi a competenţelor dobândite pe cale formalã şi 

informalã 

-diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile grupurilor ţintă: ex. programe de formare la 

distantã, consultantã, etc. 
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O serie de domenii de formare profesională înregistreazã o balanţă pozitivã în ce priveste diferenţa 

locuri de muncã vacante-şomeri : domeniul mecanicã şi domeniul  electric .  

Cei mai puţini angajatori care au sesizat dificultăţi în ocuparea locurilor de muncã vacante au fost cei 

din judeţul Galaţi (13% din esantion) . 

Dintre firmele investigate la nivel regional 21% au angajat absolvenţi din  domeniile : electronicã şi 

automatizãri şi electromecanicã. 

Pentru şcoala postlicealã,  domeniile cu dinamicã pozitivã la nivel regional (tendintã de crestere a 

locurilor de muncã şi balanţă pozitivã locuri de muncã-şomeri) sunt: economic, servicii, sãnãtate şi asistenţã 

pedagogicã, mecatronicã şi informaticã.  

Toate acestea au un impact pozitiv asupra  adaptãrii ofertei educaţionale prin organizarea 

programelor de formare iniţială în  specializãrile şi calificãrile identificate ca fiind cãutate pe piaţa muncii. 

           În anul şcolar 2019-2020 Liceul Tehnologic “Radu Negru” oferă  pregătire prin: şcoală profesională  

(nivel 3 de calificare);  liceu tehnologic cu forme de învăţământ zi şi seral ( nivel 4 de calificare) şi liceu 

teoretic cu forme de învăţământ frecvenţă redusă; învăţământ postliceal ( nivel 5 de calificare) şi şcoala de 

maiştri (nivel 5 de calificare).  

 

      Distribuţia claselor (36) pe forme de şcolarizare  

      Liceu zi - 7 clase: 

 1 clasă a IX-a  

Filiera tehnologică 

                                         Profil tehnic - domeniul mecanica: tehnician proiectant CAD  (1/2) 

                                         Profil resurse naturale şi protecţia mediului - protecţia mediului - tehnician ecolog 

si protectia calitatii mediului (1/2) 

 2 clase a X-a  

Filiera tehnologică 

Profil tehnic - electronică automatizări – tehnician operator tehnica de calcul (1),  

                                          Profil tehnic - domeniul mecanica: tehnician proiectant CAD  (1/2) 

                          electromecanic: tehnician electromecanic (1/2) 

   2 clase a XI-a  

Filiera tehnologică  

- Profil resurse naturale şi protecţia mediului - protecţia mediului - tehnician 

ecolog si protectia calitatii mediului (1) 

                                       Profil tehnic - domeniul mecanica: tehnician proiectant CAD  (1/2) 

                        electromecanic: tehnician electromecanic (1/2) 

2 clase a XII-a  

Filiera tehnologică  

Profil  tehnic - electronică automatizări – tehnician operator tehnica de calcul (1),  

                      electric – tehnician in instalatii electrice (1) 

            Liceu seral  - 10 clase:  

                                 Filiera tehnologică 

 1 clasa a IX a, profil tehnic -  electromecanic - tehnician electromecanic  

 1 clasa a X a, profil resurse naturale şi protecţia mediului - protecţia mediului - 

tehnician ecolog si protectia calitatii mediului 

 1 clasa a XI (SI-SII) profil tehnic – electromecanic - tehnician electromecanic 

 2 clase a XI a (SII)  electromecanic - tehnician electromecanic                                

 3 clase a XII a profil tehnic - mecanica - tehnician mecanic pentru intretinere si 

reparatii  (2) 

              profil resurse naturale şi protecţia mediului - protecţia mediului - tehnician 

ecolog si protectia calitatii mediului (1) 
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  2 clasa a XIII a profil tehnic profil tehnic – electromecanic - tehnician 

electromecanic 

           Liceu frecvenţă redusă - 5 clase 

                      Filiera teoretică: 

                         Profil real, specializarea matematică-informatică (a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a, aXIII-a) 

             Scoala profesională - 6 clase: 

 2 clasa a IX-a: domeniul mecanica -  sudor                                                                                                                                                         

electromecanic - electromecanic nave  

 2 clasa a X-a: domeniul mecanica -  sudor (1/2) + tubulator naval (1/2) 

                             electromecanic - electromecanic nave (1) 

 2 clasa a XI-a: domeniul mecanica -  sudor (1)  

                                 electromecanic nave (1) 

                                                                                                                                    

Şcoală de maiştri - 2 clase:  

      anul I:  Mecanică -  maistru cazangerie constructii metalice si sudura (1/2)+ maistru mecanic (1/2)                

      anul II:  Mecanica - maistru cazangerie constructii metalice si sudura (1/2)+ maistru mecanic (1/2) 

                         

Şcoală postliceală (seral)  - 6 clase: 

                            anul I: Protectia mediului - tehnician laborant pentru protectia calitatii mediului  (1) 

              Informatica - tehnician echipamente periferice şi birotică (1) 

                                  Electronica  automatizari - tehnician electronist echipamente de automatizare (1) 

                          anul II: Protectia mediului - tehnician laborant pentru protectia calitatii mediului  (1) 

                                       Informatica - tehnician echipamente periferice şi birotică (1) 

                                 Electronica  automatizari -  tehnician electronist echipamente de automatizare (1) 

Şcoala are o bază materială corespunzătoare atât în ceea ce priveşte spaţiile de desfăşurare  a tuturor 

activităţilor şcolare şi pentru cazare , cât şi în ceea ce priveşte dotarea cu echipamente. Baza materială a fost 

îmbunătăţită prin programul PHARE TVET 2003 (liste echipamente). 

 În anul scolar 2019 - 2020 în şcoală funcţionează un număr de 36 clase cu  885 elevi. Comparativ cu 

anul şcolar 2018-2019 numarul de elevi şcolarizaţi este în scădere cu 29 elevi. 

 

Evolutia numarului de elevi 

      Comparativ, datele statistice detaliate din ultimii 4 ani (centralizate de serviciul secretariat) arată astfel:  

 

Anul 

şcolar  

Inscrişi Total 

Clase 

Veniti 

prin 

transfer 

Existenţi  

final an 

scolar 

Total 

pierderi 

Pierderi de cohorta 

exmatricul

ati 

repetenti Transferati/ 

retrasi 

2014-

2015 

1098 36 22 783 315 

(28,68

%) 

112 196 15 

2015-

2016 

1092 36 14 814 278 

(25,45%) 

121 131 26 

2016-

2017 

1059 37 3 836 223 

(21,05%) 

81 132 12 

2017-

2018 

965 36 3 801 164 

(17%) 

56 93 15 

2018-

2019 

914 35 0 731 183 

(20%) 

79 93 11 

file:///F:/Actiuni%20PAS%202020/Liste%20echipamente.rar
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2019-

2020 

885 36 0 788 95 

(10,73%) 

20 64 13 

 

 

Evolutia numarului de elevi pe forme de scolarizare  in ultimii 4 ani la început de an scolar:    

Anul scolar Liceu  Scoala 

profesionala 

Scoala 

maistri 

Scoala 

postliceala 

Total 

elevi zi seral Frecventa 

redusa 

2014-2015 376 80 340 54 97 151 1098 

2015-2016 274 102 313 87 179 137 1092 

2016-2017 244 125 293 88 145 164 1059 

2017-2018 209 196 212 111 86 151 965 

2018-2019 188 243 176 108 58 141 914 

2019-2020 154 257 148 121 60 145 885 

 

 

Planul de scolarizare 

In annul scolar 2019-2020,  planul de scolarizare pe unitate scolara a fost realizat in proportie de 

100%. 
 

Evolutia procentului de realizare a planului de scolarizare pe ultimii 4 ani:  

Anul 

scolar 

Liceu zi Liceu seral/f.r. Scoala de 

maistri/ 

postliceala 

Scoala 

profesionala 

Procent 

realizare plan 

de scolarizare 

2014-2015 60% 100% 100% 100% 89,19% 

2015-2016 (3/4)75% (1+1)100% (6/6) 100% (2) 100% 95,83% 

2016-2017 2/2 

(100%) 

3/3 (100%) 

1/1 (100%) 

2/3 (66%) 

 3/3 (100%) 

1/3 (33%) 83,16% 

2017-2018 2/2 

(100%) 

3/3 (100%) 

1/1 (100%) 

1/1 (66%) 

 3/3 (100%) 

1/1 (100%) 

1 clasa 

suplimentata 

100% 

2018-2019 2/2 

(100%) 

3/3 (100%) 

1/1 (100%) 

2/2 (100%) 

 

1/1 (100%) 

3/3 (100%) 

100% 

2019-2020 1/1 

(100%) 

3/3 (100 %) 

1/1(100%) 

2/2 (100%) 1/1 (100%) 

3/3 (100%) 

100 % 

      

Numărul de clase în anul şcolar 2019-2020 a crecut cu 1 clasa în comparaţie cu anul şcolar  2018-2019. 

 

Numărul claselor pe forme de învăţământ (sursa: statistici anuale) 
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Numărul de elevi a avut următoarea evoluţie: 

 

Forma de 

învăţământ /  

an şcolar 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

liceu zi 209 190 

 

154   

 liceu seral 196 242 

 

257   

liceu frecvenţă 

redusă 

212 176 148   

şcoala profesională 110 107 

 

121   

postliceal  151 141 

 

145   

şcoala de maiştri 

seral 

86 58 60   

TOTAL 965 914 885   

 

 

   Se constata o micsorare a numarului de elevi la invatamantul liceal de zi si frecventa redusa si o usuoara 

crestere a numarului de elevi la invatamantul de liceu seral si de scoala profesionala. 

 

Numărul  de elevi pe an şcolar (sursa: statistici anuale) 
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Evoluţia numărului de elevi pe ani şcolari  şi a procentului de promovare : 

 

An şcolar Elevi inscrişi la 

inceput an 

Elevi ramaşi la  

sfârşit  de an 

şcolar 

Promovaţi Procent de 

promovabilitate 

2017-2018 965 941 801 84,31 % 

2018-2019 914 903 731 80,95% 

2019-2020 885 788 788 89,03 % 

2020-2021     

2021-2022     

     

 

Rezultate la examenele de absolvire 
 

    1. Examenul pentru certificarea calificarii profesionale –  procentul de promovabilitate la niveluri de 

certificare a calificarii  ( cls. XI sc.profesionala - nivel 3, cls. XII - nivel 4) şi de absolvire Şcoala postliceala 

si de maistri (nivel 5) . 

     In anul scolar 2019 – 2020, s-au inregistrat urmatoarele rezultate: 

 

Examen certificare a calificarii profesionale  
  

Examen Național Nivelul Nr. 

absolvenți 

Inscriși Prezentați Neprezentați Reușiți / 

procent 

Certificare a calificării profesionale 

a absolvenţilor învăţământului 

postliceal - maiștri 

 

5 28 27 26 1 26/  100% 

Certificare a calificării profesionale 

a absolvenţilor învăţământului 

postliceal  

 

5 54 40 40 - 40/ 100% 

Atestat profesional – filiera 

teoretică   

- 
38 38 38 - 38/ 100% 

Certificare a calificării 

absolvenţilor învăţământului liceal, 

 

4 
78 57 57 - 57/ 100% 
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filiera tehnologică 

Certificare a calificării profesionale 

a absolvenţilor învăţământului 

profesional 

 

3 38 38 38 - 38/ 100% 

   

 

         2. Examen de Bacalaureat  

           Probe de certificare a competentelor (echivalare) 

                  - comunicare orala in limba romana  - 100% 

                  - competente lingvistice intr-o limba moderna (engleza - franceza) – 100% 

                  - competente digitale – 100%  

 

  Rezultate  Examen Bacalaureat  sesiunea iunie-iulie 2020   

  

Seria 

/Promoția 

Nr. 

absolven

ți 

inscrisi 

Nr. 

absolvenț

i prezenți 

Competențe 

P
ro

ce
n
t 

co
m

p
et

en
țe

 Probe scrise  

 

Reușiț

i 

 

 

Procent 
Lb. 

română 

Lb. 

moderne 

Digital

e 

 

Prezenț

i 

 

Neprezenta

ți Î P Î P Î P 

2019-2020 
22 21 22 22 22 22 22 22 100% 21 1 7 

33,33

% 

Serii 

anterioare 
40 29 3 3 3 3 3 3 

100% 
29 1 4 

13,79

% 

Total 62 50 25 25 25 25 25 25 100% 50 12 11 22 % 

 

 Rezultate   Examen Bacalaureat  sesiunea august-septembrie 2020 
Seria 

/Promoția 

Nr. 

absolven

ți 

inscrisi 

Nr. 

absolvenț

i prezenți 

Competențe 

P
ro

ce
n
t 

co
m

p
et

en
țe

 Probe scrise  

 

Reușiți 

 

 

Procent 
Lb. 

română 

Lb. 

moderne 

Digital

e 

 

Prezenț

i 

 

Neprezenta

ți Î P Î P Î P 

2019-2020 19 17 9 9 9 9 9 9 
100% 

17 2 5 29,41

% 

Serii 

anterioare 

37 27 3 3 3 3 3 3 100% 27 10 1 3,70% 

Total 56 44 12 12 12 12 12 12 100% 44 12 6 13,63

% 

 

 Procent de promovabilitate (seria curentă şi restanţieri)  

 

An 

scolar National Galaţi CTRN/LTRN 

2017-

2018 67,7 74.52 22,68 

2018-

2019 63,78  23,88 

2019-

2020 62,9  22  

2020-

2021    
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2020-

2022    

 

 

     Conducerea liceului, în urma analizelor făcute la nivelul catedrelor implicare in Examenul de 

Bacalaureat,  consideră că, rezultatele nu sunt satisfăcătoare, în condițiile în care școala derulează proiectul 

ROSE, ce are ca scop principal creșterea procentului de promovabilitate. Procentul este mic și datorită 

faptului că, mulți elevi vin cu un bagaj redus de cunoștinte (nu au susținut Evaluarea Națională / note foarte 

mici) și  manifestă dezinteres  crescut față de scoală (elevi – părinți) 
    

  Obiective: 

 Cresterea procentului de promovabilitate la Examenul de Bacalaureal 2021 cu cel putin 3-5%; 

 Scaderea numarului de absente pe unitate cu min. 3-5% fata de anul scolar precedent; 

 Adaptarea politicii educaționale și de promovare a liceului,  pentru anul scolar 2020-2021;  

 Cresterea gradului de implicarea al parintilor in “viata” scolii. 

 

 

Obiective şi priorităţi naţionale, regionale şi locale 

 

Priorităţi la nivel national 
 

      Educaţia şi formarea profesională la Orizontul anului 2020 

Obiectiv naţional: Atingerea nivelului mediu de performanţă al UE-27 în domeniul educaţiei şi 

formării profeşionale, cu excepţia serviciilor în mediul rural şi pentru grupurile dezavantajate unde ţintele 

sunt cele ale UE pentru 2010 

Restructurarea ciclurilor de învăţămant şi redefinirea programelor de pregătire în funcţie de nivelurile 

de referinţă agreate pentru Cadrul Naţional al Calificărilor, astfel încât să fie aşigurate transparenţa 

sistemului care sprijină învăţarea pe tot parcursul vieţii precum şi mobilitatea ocupatională. 

Dezvoltarea capacităţii şi inovaţiei instituţionale, având la bază managementul cunoaşterii; crearea 

reţelelor de cooperare care să includa parteneriatele public-privat în conditiile descentralizării sistemului de 

învăţământ şi al autonomiei univerşitare;  

Profesionalizarea managementului educaţional şi a guvernanţei prin formarea resurselor umane 

pentru leadeship eficient, pentru promovarea atitudinilor participative, proactive şi anticipative şi prin 

dezvoltarea competenţelor specifice, acordând aceeaşi prioritate celor sociale şi personale.  

 

 

Educaţia şi formarea profesională la Orizontul anului 2030 

Obiectiv naţional: Situarea sistemului de învăţământ şi formare profesională la nivelul performanţelor 

superioare din UE-27; apropierea semnificativă de nivelul mediu al UE în privinţa serviciilor educaţionale 

oferite în mediul rural şi pentru persoanele provenite din medii dezavantajate sau cu disabilităţi. 
 

Direcţii strategice/priorităţi: 

Principiile şi practicile dezvoltării durabile - încorporate organic în ansamblul politicilor educaţionale. 

Eficienţa internă şi externă a sistemului de educaţie va fi în continuare obiectivul principal.  

Invăţarea eficientă va rămâne o prioritate;  

Formele şi metodele de predare vor fi caracterizate prin diverşitatea şi flexibilitatea abordărilor pedagogice 

şi se vor concentra pe formarea deprinderii de a acumula cunoştinţe utile şi a capacităţii de a aplica aceste 

deprinderi într-un spectru larg de domenii;  

 

Priorităţi şi obiective regionale şi locale 
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              În baza analizei SWOT Consorţiul regional apreciază ca necesar a fi stabilite următoarele priorităţi 

şi obiective: 

PRIORITATEA 1 : Corelarea ofertei ÎPT din regiune cu nevoile de calificare şi creşterea ofertei pentru 

formarea profesională a adulţilor 

Obiectivul 1.1. : Identificarea nevoilor de calificare 

Obiectiv 1.2. : Adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile de calificare identificate, 

pe domenii şi calificări 

Obiectivul 1.3. : Creşterea nivelului de calificare şi a gradului de adecvare a competenţelor formate la 

nevoile unei economii a cunoaşterii  

Obiectivul 1.4. : Diversificarea serviciilor de formare profesională oferite prin şcolile din ÎPT 

PRIORITATEA 2 : Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare în ÎPT 

Obiectivul 2.1. : Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii  şcolilor din ÎPT  

Obiectivul 2.2. : Dotarea cu echipamente de instruire, conform standardelor  de pregătire profesională a 

unităţilor şcolare IPT 

PRIORITATEA 3 :  Dezvoltarea resurselor umane ale şcolilor TVET 

Obiectivul 3.1. : Dezvoltarea managementului unităţilor şcolare IPT 

Obiectivul 3.2. : Dezvoltarea competenţelor metodice şi de specialitate ale personalului didactic din ÎPT 

PRIORITATEA 4 : Dezvoltarea serviciilor de orientare şi conşiliere 

Obiectivul 4.1. : Îmbunătăţirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la educaţie şi ocuparea unui loc de 

muncă 

PRIORITATEA 5 : Asigurerea accesului la ÎPT şi creşterea gradului de cuprindere în educaţie 

Obiectivul 5.1. : Facilitarea accesului la educaţie prin ÎPT, prevenirea şi reducerea abandonului şcolar 

PRIORITATEA 6 : Dezvoltarea şi diversificarea parteneriatului social în ÎPT 

Obiectivul 6.1. : Dezvoltarea, diversificarea şi creşterea eficienţei relaţiilor de parteneriat, pentru   aşistarea 

deciziei şi furnizarea unor servicii de calitate prin sistemul de ÎPT 

 

Partea a II-a – Analiza nevoilor 

Analiza mediului extern 

 

Efectul Agendei Lisabona asupra pieţei forţei de muncă din Romania 
 

 Europa 2020, noua strategie a UE privind creşterea economică, include cinci obiective ambiţioase 

care vor trebui îndeplinite, până în anul 2020, în următoarele domenii: ocuparea forţei de muncă, inovare, 

educaţie, incluziune socială şi climă/energie. 

Noua strategie europeană recunoaşte importanţa unui sistem educaţional de calitate şi propune ţinte 

de reducere a nivelului de părăşire timpurie a sistemului şcolar de sub 10% şi un procentaj al persoanelor 

tinere cu studii superioare de peste 40%. România nu se apropie de ţinta europeană de abandon şcolar, cu o 

rată de 16%, însă evoluţia este una descendentă, de la un procent de 23% în 2003, iar, în condiţiile 

menţinerii acestui ritm de progres, nu ar trebui să apară probleme cu atingerea valorii propuse.   

În ciuda creşterii recente, rata ocupării forţei de muncă  în România rămâne modestă în raport cu 

obiectivul Agendei de la Lisabona, de 70%, cu media UE-27 şi cu cei mai buni performeri din noile state 

membre, precum Estonia, Letonia, Slovenia.  

Ca prioritate a Strategiei Europene pentru Ocupare, investiţia mai mare în capitalul uman şi în 

învatarea continuă presupune:  

-elaborarea unor politici ambiţioase pentru creşterea nivelului capitalului uman, pentru creşterea investiţiilor 

în domeniul cercetării şi dezvoltării şi pentru promovarea atitudinii antreprenoriale şi a abilităţilor prin 

intermediul educaţiei la toate nivelurile.   

-costuri şi responsabilităţi împărţite  între autorităţile publice, companii şi persoane, precum şi revizuirea 

stimulentelor pentru creşterea investiţiilor în capitalul uman şi în ntreprinderi.   
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-reducerea abandonurilor şcolare şi îmbunătăţirea ofertei de formare profesională cu scopul creşterii 

accesului la formarea profesională continuă, în special pentru cei care au cel mai mult nevoie, respectiv 

pentru persoanele subcalificate şi pentru muncitorii în vârstă, ţinând cont de viitoarele nevoi ale pieţei 

muncii.   

-dezvoltarea unor metode inovative de învăţare şi formare profesională (cum ar fi cea prin intermediul 

computerului/electronica) şi investirea în deprinderi legate de utilizarea tehnicianologiilor de informaţie şi 

comunicare.    

Analiza demografică indică un declin general al populaţiei, în mod deosebit pentru  grupele tinere de 

vârstă, însoţit de îmbătrânirea populaţiei. Se reţin din analiza demografică, diverşitatea etnică, gradul ridicat 

de urbanizare al regiunii dar şi ponderea semnificativă a populaţiei rurale din unele judeţe. 

Scăderile prognozate pentru totalul populaţiei regiunii şi mai ales scăderile înregistrate în ultimii ani 

la populaţia cu vârsta între 0-14 ani va influenţa structura reţelei şcolare prin concentrarea activităţilor şi 

creşterea competiţiei între şcoli ceea ce conduce la dezvoltarea unui mediu concurenţial tot mai pronunţat 

între unităţile şcolare  care vor trebui să pună accent pe calitate în formarea profesională, certificată prin 

inserţia socio-profesională a absolvenţilor. 

Ponderea mai mare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani din mediul rural decât cea din 

mediul urban ridică problema adaptării ofertei educaţionale de formare profesională iniţială şi a adoptării 

unor măsuri eficiente privind asigurerea accesului acestei categorii şi asigurerea egalităţii  de şanse.(PLAI 

Galaţi  2013-2020) 
 

CONTEXTUL LOCAL 

DATE DEMOGRAFICE 
 

Populaţia judeţului Galaţi era la data de 1 iulie 2010 de 608904 persoane ceea ce reprezintă 21,67% 

din populaţia Regiunii Sud -Est (vezi Anexa 1 DEMOGRAFIE, Anexa 1a). În perioada 1990-2010, 

populaţia judeţului a înregistrat o scădere continuă. Toate judeţele regiunii au cunoscut scăderi ale 

populaţiei în perioada de analiză.  

 

Proiecţii demografice al orizontul anului 2025 

Pe grupe mari de vârstă, la nivelul judeţului  scăderea prognozată pentru populaţia cu vârsta între 0 -

14 ani este mai mare decît în cazul celorlalte grupe de vârstă (scădere cu 33% , valoare superioară mediei 

regionale de 29,3%).  

Populaţia  din grupa de vârstă peste 65 de ani va creşte în perspectiva 2025 cu 18% faţă de anul 

2005(vezi fig. 2.1.).  La grupa de vârstă 15-64 ani reducerea prognozată este de 15,3%. 

 

                  
Fig. 2.1.      Fig.2.2 

 

Pentru populaţia de vârstă şcolară pe grupele de vârstă 3-6 ani, 7-14 ani şi 15-24 ani, previziunea 

pentru orizontul anului 2025 arată o scădere la nivelul judeţului, pentru toate grupele de vârstă (vezi 

fig.2.1.). 

../../Users/b/Documents/04%20Anexe%20PLAI_GL/Anexe_Cap_Profil_Ec_Demografie_GL_final/1.%20Anexa%201-DEMOGRAFIE_2009.xls
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Cea mai mare scădere se preconizează pentru populaţia din grupa de vârstă 15-24 ani, această scădere 

estimată fiind cu 41,9% . Şi la toate cele 3 grupe de vârstă judeţul Galaţi se preconiozează că va înregistra 

scăderi mai accentuate decât media regioanlă (vezi fig.2.2.).  

Într-un mediu concurenţial tot mai pronunţat, unitatea scolara va trebui să pună accent pe calitate în 

formarea profesională, certificată prin inserţia socioprofesională a absolvenţilor. În acest context, este 

necesară dezvoltarea in continuarea a parteneriatului cu agenţii economici pentru asigurarea unei pregătiri 

în concordanţă cu nevoile acestora.  Ponderea mare a populaţiei cu vârsta şcolară din mediul rural, ridică 

problema adaptării reţelei şcolare de formare profesională iniţială şi a adoptării unor măsuri eficiente pentru 

asigurarea accesului acestei categorii de populaţie şcolară la educaţie şi formare profesională, cu asigurarea 

egalităţii şanselor. Oferta de formare profesională iniţială a şcolilor va trebui să susţină valorizarea 

patrimoniului cultural specific şi a resurselor naturale din mediul rural.  

 

Populaţia şcolară pe nivele de învăţământ 

Scăderile prognozate pentru populaţia din grupele de vârstă 3-6 ani, 7-14 ani şi 15-24 ani (vezi Anexa 

1.1). 
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Profilul economic judeţean 

  

UE-

27 
RO 

Regiunea 

Sud Est 

Jud. 

Galaţi 

Industrie 20,1 25,8 25,8 25,59 

 

Industria are o importantă pondere în VAB judeţean  (25,59%), practic judeţul Galaţi fiind al treilea  

dintre judeţele regiunii. Ponderea industriei la formarea VAB regionale a înregistrat o scădere în ultimii ani. 

Ponderea numărului de firme active a înregistrat de asemenea scăderi în ultimii ani. Caracteristicile 

industriei judeţului sunt:  

Industrie concentrată în marile centre urbane şi foarte puţin prezentă în mediul rural.  

Industria construcţiilor navale reprezentă de unul dintre cele mai mari şantiere navale din ţară. 

Evoluţia previzionată a populaţiei de 

vîrstă şcolară în judeţul Galaţi
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Industria metalurgică reprezentată de una dintre cele mai mari companii din România.   

Industria alimentară prezentă în majoritatea oraşelor şi beneficiară a unor importante investiţii străine ( 

PLAI pag.22)  

 

Analiza comparativă pe ocupaţii a şomajului şi locurilor de muncă vacante înregistrate la 

AJOFM. 
 

Datele furnizate de AJOFM din regiune cu privire la evoluţia locurilor de muncă vacante, respectiv a 

numărului de şomeri înregistraţi, dintre care distinct pentru şomerii proveniţi din rândul absolvenţilor, sunt 

prezentate în (Anexa 5 – Şomaj – Locuri de muncă vacante). 

 

 
 

Profilul dominant la nivelul judeţului în ce priveşte cererea de forţă de muncă pare să fie dat de 

următoarele domenii (în ordinea numărului de locuri de muncă vacante ): mecanică, construcţii, industria 

alimentara, comerţ, electric. 

Ocupaţiile cele mai cerute de angajatori, cu creştere a locurilor de muncă vacante în 2009 comparativ 

cu anul anterior şi cu balanţă pozitivă în ce priveşte diferenţa locuri de muncă vacante-şomeri au fost 

înregistrate în domeniile: mecanic, construcţii instalaţii şi lucrări publice,   industria alimentară.(Sursa: 

PLAI 2013-2020, pag.32) 
 

Structura proiecţiei cererii potenţiale pe domenii de pregătire în judeţul GALAŢI 
 

Domeniul de educaţie şi 

formare profesională 

Ponderi previzionate ale cererii de formare 

profesională pentru 2013-2020 (%) 

Electric 7,5 

Electromecanică 1,5 

Electronică şi automatizări 1,5 

Mecanică 25 

Protecţia mediului 7 

 

Se recomandă ca ponderea ÎPT din totalul ofertei educaţionale să fie aproximativ 60%. În cadrul 

ofertei educaţionale a ÎPT aproximativ 40% se recomandă să fie pentru calificări de nivel 4 iar 60% pentru 

calificări de nivel 3. (PLAI 2013-2020, pag.44) 

file:///F:/PAS-PO%202013-2014/3%20ANEXE/Anexe_Cap_Piata%20muncii_GL_final/Anexa%205%20AJOFM%20Galati.xls
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Se recomandă creşterea ofertei de formare profesională la domeniile construcţii, electromecanică, 

electric, mecanică şi diminuarea la domeniile protecţia mediului, turism şi alimentaţie, agricultură şi 

industrie alimentară. (PLAI 2013-2020, pag.84) si (PRAI2016-2020 pag 67,68) 

 

    Din analiza mediului economic  se constată diversitatea activităţilor economice, creşterea ponderii 

serviciilor în economia regională (având cea mai mare contribuţie în formarea PIB regional), precum şi 

dinamica construcţiilor. 

Economia judeţului se află pe un trend crescător ca urmare a creşterilor înregistrate pentru produsul 

intern brut, valoarea adăugată brută, cifra de afaceri, investiţiile brute, investiţiile străine. 

Se apreciază că domeniile de formare profesională iniţială prioritare sunt: comerţ, turism şi 

alimentaţie, construcţii, mecanica prin calificări ce se adresează industriei navale, agricultura şi industria 

alimentară. 

Schimbările tehnologice şi organizaţionale produse la nivelul agenţilor economici impun dezvoltarea 

parteneriatului dintre unităţile şcolare ÎPT şi agenţi economici pentru adaptarea curriculum-ului, asigurerea 

condiţiilor de desfăşurare a instruirii practice şi dezvoltarea formării continue a cadrelor didactice prin stagii 

la agenţi economici. 

Judeţul Galaţi a realizat în anul 2011, o valoare a PIB-ului de 10,69 mld. lei preţuri curente, şituându-

se din acest punct de vedere, pe locul 18 în ierarhia judeţelor ţării. În ceea ce priveşte contribuţia la 

realizarea PIB-ului pe total ţară şi Regiunea Sud-Est, ponderea judeţului este de 2,11% şi respectiv 19,4%. 

Se poate remarca un proces de stabilizare economică a municipiului Galaţi. Un rol major l-au avut 

investiţiile din industria prelucrătoare, în valoare de 717 mil.ron.  

Analiza sectoarelor economice pe baza datelor statistice din PDR 2007-2013 şi din Anuarele statistice 

ale României  evidenţiază o serie de aspecte specifice regiunii Sud - Est care sunt prezentate în continuare. 

 Industria este cea mai dezvoltată ramură economică a judeţului Galaţi, însă situaţia actuală este 

destul de delicată datorită crizei economice. Prin prisma numărului de agenţi economici existenţi în judeţ, 

se poate spune că Galaţi beneficiază de o reţea de firme destul de dezvoltată.  

Principalele caracteristici ale industriei regiunii sunt: 

- aproape toate sectoarele industriale sunt reprezentate în zonă; 

- este concentrată în marile oraşe şi foarte puţin prezentă în mediul rural; 

- industria prelucrătoare deţine ponderea în privinţa cifrei de afaceri şi a numărului de   angajaţi în raport cu 

celelalte activităţi industriale. 

Un alt domeniu de interes în zona judeţului Galaţi îl reprezintă sprijinirea dezvoltării noilor 

tehnicianologii, tehnicianologiilor de vârf (energie neconvenţională, IT). Dezvoltarea parcului tehnologic şi 

industrial, în zona liberă, constituie un sprijin în dezvoltarea companiilor cu potenţial inovativ şi a celor 

implicate în comerţul naval. 

Majoritatea investiţiilor străine în regiune sunt concentrate în industria construcţiilor navale, care este 

prezentă în cinci şantiere navale cu tradiţie (Galaţi, Brăila, Constanţa, Mangalia şi Tulcea). În porturi există 

de asemenea importante oportunităţi de afaceri. 

Cea mai importantă companie este MITTAL STEEL  Galaţi, în domeniul metalurgic.  

Zonele libere, în număr de patru (Constanta, Brăila, Galaţi, Sulina) din cele şase din România, 

constituie puncte de atracţie pentru investitorii străini, oferind avantaje multiple cât şi un bun amplasament. 

 

Piaţa muncii 
 

In trimestrul I 2013, rata de ocupare (ponderea populatiei ocupate din grupa de varsta x in populatia 

totala din aceeaşi grupa de varsta x.) a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost de 58,1%, a 

comunicat vineri INS. Rata somajului, conform aceleiaşi surse, a fost de 7,5%. In trimestrul I al anului 

2013, populatia activa a Romaniei era de 9,73 milioane persoane, din care, 9 milioane persoane erau 

ocupate şi 731.000 şomeri. Raportul de dependenta economica (numarul persoanelor inactive şi in somaj ce 
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revin la 1000 persoane ocupate) a fost de 1367 la mie, mai ridicat pentru persoanele de sex feminin (1734 la 

mie), precum şi pentru cele din mediul rural (1396 la mie). Cu alte cuvinte, fiecare 100 de persoane ocupate 

"tin" 136,7 persoane inactive sau şomeri. 

Rata de ocupare a populatiei in varsta de 20-64 ani a fost de 62,3%, la o distanta de 7,7 puncte 

procentuale fata de tinta nationala de 70% stabilita in contextul Strategiei Europa 2020. 

Gradul de ocupare era mai mare pentru barbati (65,1%, fata de 51,1% pentru femei) şi pentru 

persoanele rezidente in mediul rural (58,5% fata de 57,8% in mediul urban). Rata de ocupare a tinerilor (15-

24 ani) a fost de 21,6%.Rata somajului a fost de 7,5%, in crestere fata de trimestrul anterior (6,9%) şi in 

scadere fata de trimestrul corespunzator din anul precedent (7,6%). 

 
 

Judeţele cu cea mai mare pondere a şomerilor neindemnizaţi în numărul total al şomerilor sunt: 

Teleorman (65,17%), Vrancea (63,97%), Galaţi (62,11%), Iaşi(61,00%) şi Buzău (60,39%).   

Ultimele date publicate de Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) indică 

faptul că, din totalul şomerilor din Romnia, aproape trei sferturi (72,3%) sunt persoane cu studii primare, 

gimnaziale sau profeşionale.( Studiu de perspectivã privind necesarul de forţã de muncã calificatã- Elaborat 

de Multi Consulting Group SRL – Partener 2 National). 

Referitor la şomajul de lungă durată, conform ANOFM, se remarcă faptul că mai mult de jumatate 

dintre tinerii sub 25 de ani care sunt şomeri au avut dificultăţi în a-şi găşi un loc de muncă de peste şase 

luni.  

 

Strategia naţională  pentru formare profesională continuă 
 

 Situaţia actuală arată că Romnia a făcut progrese în restructurarea sistemului de formare profesională 

continuă. Una din direcţiile de acţiune, pentru a aşigura necesarul de forţă de muncă calificată/competenţe 

pentru companii, este elaborarea politicilor de învăţare pe tot parcursul vieţii în corelare cu evoluţiile pieţei 

muncii, prin larga consultare a partenerilor sociali, a mediului de afaceri, a celorlalte instituţii/ organizaţii 

implicate în sistem. 

Învăţarea pe tot parcursul vieţii trebuie abordată ca o neceşitate obiectivă impusă de tranziţia către o 

economie şi o societate bazată pe cunoaştere.  Orientarea către o societate bazata pe cunoaştere presupune 

investiţii în dezvoltarea resurselor umane cu scopul de a încuraja angajaţii să dobândească noi competenţe 

şi să accepte mobilitatea ocupaţională. În acelaţi timp, este important să se promoveze calitatea ofertei de 

formare şi să se asigure relevanţa acesteia în raport cu abilităţile, cunostinţele şi nevoile persoanei.  

Acumularea de cunoştinţe şi abilităţi permite îmbunătăţirea poziţiei pe piaţa forţei de muncă, ducând în 

acelaşi timp şi la creşterea productivităţii. Schimbările rapide în toate domeniile determină un spectru al 

nevoilor de noi competenţe mult mai dinamic. Investiţia în formare aduce beneficii atât persoanei cât şi 

întregii societăţi.   

Pentru absolvenţi, indiferent de nivelul de educaţie absolvit, este necesară o perioadă mai mare de 

timp pentru adaptarea la cerinţele locului de muncă, spre deosebire de persoanele care au experienţă 

profesională. Aceasta şituaţie este direct influenţată de insuficienta corelare dintre ofertele educaţionale şi 
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de formare profesională iniţială cu nevoile pieţei muncii. Cele mai scăzute corelaţii sunt specifice 

nivelurilor de calificare intermediare. Unul dintre factorii care explică această şituaţie este faptul că 

sistemul de învăţământ profeşional şi Tehnic a fost conceput pentru dezvoltarea carierei.    

 

Proiecţia ocupării şi a deficitului de calificări pe  termen scurt  
 

         Evoluţia ocupaţiilor pe piaţa forţei de muncă în România în perspectiva 2020 

Majoritatea ocupaţiilor au înregistrat schimbări în conţinutul muncii. Factorii cauzatori de schimbare 

în conţinutul activităţilor sunt: adaptarea la nevoile clienţilor, creşterea competiţiei şi retehnicianologizările.  

A avut loc o creştere a populaţiei ocupate în unele sectoare de activitate/activităţi economice/ocupaţii. 

Principalele competenţe asociate schimbărilor din conţinutul muncii sunt: lucrul cu computerul şi 

tehnicianologiile informaţionale, rezolvarea problemelor apărute, managementul resurselor şi comunicarea.  

Anul acesta, ca şi anul trecut,  muncitorii calificaţi şi reprezentanţii de vânzări sunt la mare căutare, potrivit 

unui studiu recent realizat de Manpower, care arata ca 36% dintre firme nu reuşesc să-şi acopere necesarul 

de personal. 
 

Domenii de interes pentru piaţa muncii 

Cu toate că şituaţia actuală de pe piaţa forţei de muncă descurajează candidaţii în încercarea de a găşi 

jobul ideal, există şi domenii în care cererea va avea un nivel în creştere. Un studiu anual realizat la nivel 

internaţional de Manpower confirmă acest lucru. Din cei 750 de angajatori români intervievaţi cu privire la 

dificultatea ocupării posturilor din companie, 36% declară că au probleme în găşirea unor specialişti care să 

răspundă nivelului de performanţă cerut pentru ocuparea poziţiilor vacante. Astfel, România se şituează 

aproape de media global de 31%. 

Raportul a identificat cele mai căutate 25 de meserii, prin agregarea mai multor surse de informaţii: 

agenţiile de ocupare din Europa, firmele de recrutare şi de servicii de muncă temporară, motoarele de joburi 

online şi statisticile Eurostat. Printre cele mai cutate tipuri de joburi figurează  protejarea mediului 

înconjurator.  Până la sfârşitul deceniului, aşa-numitele joburi verzi vor avea o creştere spectaculoasă. Din 

ce în ce mai multe companii vor solicita specialişti care să implementeze soluţii de protejare a mediului 

înconjurator. Astfel, sectorul ecologist va oferi o gama largă de locuri de muncă, de la Tehnicieni de 

instalare a panourilor solare, la cercetare şi dezvoltare, managementul deşeurilor sau reducerea costurilor. 

Perioada de criza a stopat investiţia în aceasta direcţie, dar specialiştii estimează că până în anul 2016 

numărul de locuri de muncă în acest domeniu se va majora cu aproximativ 50%. 
 

Meserii preponderente pe piaţa fortei de munca n perspectiva anilor 2011 - 2020 

Prin meserii preponderente se întelege meseriile care vor avea căutare pe piaţa forţei de muncă, acele 

profeşiuni care vor domina cererile angajatorilor şi instituţiilor în următoarea perioadă.  Pentru întocmirea 

listei cu cele 500 de meserii preponderente în perspectiva anilor 2011  -2020 a  fost realizată, într-o prima 

etapă, o analiză a pieţei forţei de muncă din România la nivelul anului 2010, luându-se în conşiderare 

structura populaţiei ocupate, structura populaţiei aflate în şomaj, dar şi a populaţiei inactive, evoluţia 

ocupaţiilor la nivel naţional pe grupe de ocupaţii şi previziunile privind domeniul ocupării, meseriile 

tradiţionale ale anumitor zone şi regiuni geografice, precum şi cele de perspectivă şi conşiderate ca fiind 

importante pentru toate regiunile şi zonele geografice ale ţării, datele fiind furnizate de Institutul Naţional 

de Statistică şi Ministerul Muncii.    
 

Extras din  lista meseriilor preponderente pe piaţa muncii în perspectiva anilor 2011- 2020: 

Nr.c

rt 

Meserii COR Nivel de pregãtire 

 analist calitate 325707  Medii sau postliceale 

 bobinator aparataj electric 741202  Medii 

 bobinator maşini electrice rotative 741204  Medii 
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 bobinator transformatoare 741209  Medii 

 constructor - montator de structuri metalice   721421  Medii 

 controlor calitate   754301  Medii 

 controlor de conformitate în industria constructoare 

de maşini    

313904 Medii sau postliceale 

 electrician de întretinere şi reparatii   741307 Medii 

 electrician montare şi reparatii aparataj electric de 

protectie, relee,automatizare   

741206 Medii 

 electromecanic 742214  Medii 

 electromecanic maşini şi echipamente electrice   741215  Medii 

 electronist depanator utilaje calcul  742102  Medii 

 frezor universal   722408 Medii 

 frigoriferist (frigotehnicianist)   712701 Medii 

 lacatus constructii metalice şi navale   721407  Medii 

 lacatus mecanic   721410  Medii 

 lacatus mecanic de ntretinere şi reparatii universale   721424  Medii 

 maistru electromecanic   311302 Medii sau postliceale 

 maistru lacatus mecanic   311505 Medii sau postliceale 

 maistru lacatus, constructii metalice  311504 Medii sau postliceale 

 maistru mecanic   311508 Medii sau postliceale 

 montator electromecanic   821223  Medii 

 strungar universal  722413  Medii 

 sudor   721208  Medii 

 Tehnician electromecanic   311305 Medii sau postliceale 

 Tehnician în protectia mediului (Tehnician ecolog)  314106 Medii sau postliceale 

 Tehnician mecanic   311519 Medii sau postliceale 

 Tehnician protectia muncii   325727 Medii sau postliceale 

 Tehnician-operator la roboti industriali  313902 Medii sau postliceale 

 Tehnician maşini şi utilaje   311518 Medii sau postliceale 

   

Implicaţiile pentru Liceul Tehnologic ”Radu Negru ” din Galaţi 

Rata şomajului peste media la nivel naţional, şomajul  ridicat al tinerilor şi şomajul de lungă durată 

implică: 

-anticiparea nevoilor de calificare şi adaptarea ofertei la nevoile pieţei muncii;  

-acţiuni sistematice de informare, orientare şi conşiliere a elevilor; 

-abordarea integrată a formării profeşionale iniţiale şi continue, din perspectiva învăţării pe parcursul 

întregii vieţi; 

-implicarea în programele de măsuri active pentru ocuparea forţei de muncă, în special în cele privind 

oferirea unei noi calificări tinerilor care nu şi-au găşit un loc de muncă după absolvirea şcolii; 

-parteneriate active cu agenţii economici, Agenţiile de Ocupare a Forţei de Muncă, autorităţi şi alte 

organizaţii care pot contribui la integrarea socio-profesională a absolvenţilor – prioritate permanentă a 

managementului şcolar. 

Participarea scăzută a forţei de muncă în programe de formare continuă - oferă şcolii oportunitatea 

unei implicării active ca furnizor de formare pentru adulţi, având în vedere: 

-creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea de noi competenţe pentru adaptarea la 

schimbările tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi; 

-adecvarea calificării cu locul de muncă; 

-reconverşia profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii; 
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-recunoaşterea şi valorificarea în experienţei profeşionale şi a competenţelor dobândite pe cale formală şi 

informală; 

-diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile grupurilor ţintă: ex. programe de formare la 

distanţă, consultanţă, etc. 

Evoluţiile sectoriale în plan ocupaţional, analizele şi prognozele privind evoluţia cererii şi ofertei de 

forţă de muncă - trebuiesc avute în vedere pentru: 

-Proiectarea ofertei de formare iniţialp şi continuă corelată cu proiecţiile la nivel regional (PRAI), judeţean 

(PLAI); 

-Identificarea şi eliminarea unor dezechilibre între planul de şcolarizare şi nevoile de calificare identificate; 

-Planul de şcolarizare trebuie să reflecte ponderea crescută a calificărilor necesare ramurilor industriale cu 

potenţial competitiv (cu accent pe creşterea nivelului de calificare şi noile tehnicianologii).  

Decalajele privind nivelul de educaţie în mediul rural faţă de urban: 

-Măsuri de sprijin pentru continuarea studiilor de către elevii din mediul rural şi din categorii defavorizate 

economic şi social. 

 

 

 

 

ANALIZA  PEST(E) 
 

Contextul politico-legislativ 
 

Din punct de vedere legislativ şi organizatoric, învăţământul preuniversitar românesc se structurează 

pe axele principale ale direcţiilor strategice formulate în Programul de Guvernare pentru perioada 2018-

2022, în documentele de politici educaţionale ale MEN şi în următoarele acte normative, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale; 

Legea nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005, privind 

asigurerea calităţii educaţiei; 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin O.M.Ed.C. 

nr. 4925/08.09.2005; 

O.M.Ed.C. nr.5020/23.09.2005 privind aprobarea Metodologiei continuării studiilor după finalizarea 

învăţământului obligatoriu; 

Regulamentul privind actele de studii şi documente şcolare în învăţământul preuniversitar aprobat prin 

O.M.Ed.C. nr.3502/3.03.2005; 

O.M.Ed.C. nr.4706/29.07.2005 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea unităţilor de învăţământ 

preuniversitar în vederea acreditarii; 

Ordin nr. 3104/30.01.2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea 

personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013 - 2014, aprobată prin Ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6239/2012 

Ordin nr. 3271/25.02.2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea 

personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, aprobată prin Ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6239/2012 

Ordin  MEN nr. 4959/2.09.2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor 

de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat 

Ordin  MEN nr. 4923/29.08.2013 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 

2014 

Ordin MEN  nr. 4925/29.08.2013 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat 

pentru anul şcolar 2014-2015 
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Proiecţia evoluţiei tinerilor şi vârstnicilor 

România
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O.G nr. 97/9.09.2009 privind noua structură şi noua metodologie de organizare a examenului naţional de 

bacalaureat; 

Ordinul M.E.C.T.S  nr. 4595/22.07.2009 cu privire la aprobarea criteriilor de performanţă pentru evaluarea 

cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar; 

 Ordinul M.E.C.I nr. 5132/2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte; 

Iniţierea şi susţinerea de către guvern a unor programe sociale  burse sociale; programul  “Bani de liceu”, 

aprobat prin H.G nr. 1488/2004; programul “Euro 200”); 

 Guvernul României - Programul National de Guvernare 2013-2016; 

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României - orizonturi 2013-2020-2030; 

Ordinul nr.1409/29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei M.E.C.I de reducere a fenomenului de 

violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar. 

Ordinul nr.5005/02.12.2014 privind  aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de 

certificare a calificarii profesionale a absolventilor invatamantului postliceal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contextul socio-economic 
 

Proiecţia populaţiei la orizontul anului 2025 la nivel judeţului  Galaţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiecţia populaţiei de vârstă şcolară 
 

Prognoza populaţiei de vârstă şcolară şi preşcolară din Regiunea Sud-Est  

Grupe de 

vârstă 
2005 2010 2015 2020 2025 

2015-2005 2025-2005 

Abs. % Abs. % 

3 - 6 ani 112.9 107.7 101.9 90.5 77.7 -11 -9.7% -35.2 -31.2% 

7-14 ani 252.1 222.8 217.3 205 184.7 -34.8 -13.8% -67.4 -26.7% 

15-24 

ani 440.3 381.4 302.6 272 264.1 -137.7 -31.3% -176.2 -40.0% 

          

Prognoza populaţiei din grupa de vârstă 7-14 ani      

  2005 2010 2015 2020 2025 
2015-2005 2025-2005 

Abs. % Abs. % 
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România 

1941.4 1717.6 1673.5 1595.7 1458.9 

-

267.897 

-

13.8% -482.469 

-

24.9% 

Regiunea 

Sud-Est 252.1 222.8 217.3 205 184.7 -34.8 

-

13.8% -67.4 

-

26.7% 

Jud 

Galaţi   43.1 38.6 36.6 34.3 31.3 -6.5 

-

15.1% -11.8 

-

27.4% 

          

 

Prognoza populaţiei din grupa de vârstă 15-24 ani      

  2005 2010 2015 2020 2025 
2015-2005 2025-2005 

Abs. % Abs. % 

România 

3317.7 2906.3 2358.1 2121.5 2065.1 

-

959.631 

-

28.9% 

-

1252.584 

-

37.8% 

Regiunea 

Sud-Est 440.3 381.4 302.6 272.0 264.1 -137.7 

-

31.3% -176.2 

-

40.0% 

Jud 

Galaţi   70.3 62.4 51.9 46.9 44.4 -18.4 

-

26.2% -25.9 

-

36.8% 

 

Din  punct  de  vedere  economic 
 

Produsul intern brut (PIB) şi valoarea adăugată brută (VAB) 

Ponderea mare a industriei (printre cele mai mari din UE) arată că există la nivel naţional regional şi 

judeţean un important potenţial în acest sector. 
 

  UE-27 
RO 

Regiunea 

Sud Est 

Jud. Galaţi 

Industrie 20,1 25,8 25,8 25,59 

Sursa datelor: Eurostat 

  

 Judeţul se situează pe locul 1 între judeţele regiunii în ceea ce priveşte ponderea industriei la 

formarea VAB judeţean (28,4%, pondere superioară mediei regionale şi naţionale). 

 Industria este cea mai dezvoltată ramură economică a judeţului Galaţi, însă şituaţia actuală este destul 

de delicată datorită crizei economice. 

   Prin prisma numărului de agenţi economici existenţi în judeţ, se poate spune că Galaţi beneficiază de 

o reţea de firme destul de dezvoltată.  

 

Investiţii străine directe 
 

 În ceea ce priveşte repartizarea investiţiilor străine pe regiuni de dezvoltare, Banca Naţională a 

României remarcă orientarea cu precădere a acestora spre Bucureşti-Ilfov (63,4% din totalul investiţiilor 

străine directe in 2009). Regiunea Sud Est înregistrează o scădere continuă a ponderii in vestitiilor.  
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Domeniile cu balanţă locuri de muncă-şomeri pozitivă, număr semnificativ de  locuri de muncă 

vacante dar cu tendinţă de scădere a acestor şi potenţial important de absorbţie a forţei de muncă sunt: 

mecanică, comerţ, turism şi alimentaţie, fabricarea produselor din lemn. 

Din analiza informaţiilor existente în studii efectuate de organismele abilitate( INS, AMIGO, etc) 

echipa responsabilă cu elaborarea PAS a identificat oportunitatea implicării active ca furnizori de formare 

pentru adulţi, având în vedere: 

-creşterea nivelului de calificare a capitalului uman şi formarea de noi competenţe pentru adaptarea la 

schimbările tehnologice şi organizaţionale din întreprinderi 

-adecvarea calificării cu locul de muncă 

-reconverşia profesională în funcţie de nevoile pieţei muncii 

-recunoaşterea şi valorificarea în experienţei profeşionale şi a competenţelor dobândite pe cale formală şi 

informală 

-diversificarea ofertei de formare şi adaptarea la nevoile grupurilor ţintă: ex. programe de formare la 

distanţă, consultanţă, etc. 

Dintre firmele investigate la nivel regional 21% au angajat absolvenţi din  domeniile : electronică şi 

automatizări şi electromecanică. 

Pentru şcoala postliceală,  domeniile cu dinamică pozitivă la nivel regional (tendinţă de creştere a 

locurilor de muncă şi balanţă pozitivă locuri de muncă-şomeri) sunt: economic, servicii, sănătate şi asistenţă 

pedagogică, mecatronică şi informatică.  

 

 

 

Contextul tehnologic 
 

Majoritatea ocupaţiilor au înregistrat schimbări în conţinutul muncii. Factorii cauzatori de schimbare 

în conţinutul activităţilor sunt: adaptarea la nevoile clienţilor, creşterea competiţiei şi retehnologizările.  A 

avut loc o creştere a populaţiei ocupate în unele sectoare de activitate/activităţi economice/ocupaţii.  

Principalele competenţe asociate schimbărilor din conţinutul muncii sunt: lucrul cu computerul şi 

tehnologiile informaţionale, rezolvarea problemelor apărute, managementul resurselor şi comunicarea.   

Din punct de vedere al tehnologiei se remarcă o strânsă corelare a acesteia cu domeniul tehnic, 

plecând de la tehnologia elaborării materialor şi până la prelucrarea lor.  

Un aspect foarte important îl reprezintă progresul tehnologic în ceea ce priveşte tehnologia prelucrării 

informaţiei, astfel încât  formarea competenţelor de utilizare a  soft-urilor specializate,  de o calitate şi 

diversitate cât  mai mare, poate constitui un atuu în elaborarea ofertei educaţionale a  Liceului 

Tehnologic”Radu Negru”.   
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          Având în vedere cele prezentate mai sus, factorii tehnici şi tehnologici pot fi suportul unor 

oportunităţi, dar şi al unor ameninţări  pe care Liceului Tehnologic”Radu Negru” trebuie să le  identifice şi 

să  valorifice oportunităţile şi să evite obstacolele. 

 

Concluzii şi implicaţii pentru Liceului Tehnologic”Radu Negru” din Galaţi 
 

Din punct de vedere al influenţelor datelor prezentate asupra educaţiei şi formării profeşionale, 

apreciem următoarele: 

Scăderile prognozate pentru populaţia din grupele de vârstă 7-14 ani şi 15-24 ani impun optimizarea ofertei 

de formare profesională iniţială prin structurarea ofertei educaţionale în formarea iniţială pe două direcţii şi 

anume: calitatea formării profeşionale şi integrarea absolvenţilor pe piaţa muncii. 

Dezvoltarea parteneriatului cu agenţii economici pentru asigurerea unei pregătiri de calitate certificată prin 

inserţia socio-profesională a absolvenţilor. 

Creşterea numărului populaţiei cu vârsta de peste 65 ani va conduce la sporirea nevoilor aşistenţei sociale şi 

medicale, învăţământului revenindu-i rolul de promotor al ofertei de formare atât prin programme de 

formare pentru adulţi cât şi prin curriculum adaptat.  

Compensarea diminuării populaţiei şcolare poate fi realizată prin oferta de formare continuă care să 

răspundă nevoilor de formare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 30-64 ani. 

 

Analiza mediului intern 
 

         Rezultatele proceselor de autoevaluare 
 

Încă din  anii şcolari 2005-2006 şi 2006-2007 s-au aplicat prevederile  OG 75, privitor la asigurerea 

calităţii în educaţie la nivelul unităţii şcolare a fost înfiinţată Comişia pentru evaluarea şi asigurerea calităţii. 

O preocupare deosebita a acestei comişii a fost imbunatatirea activitatii in toate domeniile din şcoala, motiv 

pentru care a fost elaborat un  set de proceduri: 

 

 PROCEDURA COD 

 Acţiuni corective;  PS-01 

  Actiuni preventive;  PS-02 

  Controlul produsului neconform;  PS-03 

 Auditul intern;  PS-04 

 Controlul documentelor;  PS-05 

 Controlul inregistrarilor PS-06 

 Procedura de sistem - Delegarea PS-07 

 Functii sensibile PS-08 

 Realizarea procedurilor formalizate pe actiuni PS-09 

 Procedura privind managementul riscurilor PS-10 

 Semnalarea neregularitatilor PS-11 

 Procedura privind comunicarea formala externa cu angajatorii si cu alte institutii 

si grupuri semnificative de interes 

PS-12 

 Procedura privind analiza culturii organizationale PS-13 

 Procedura privind observarea predării şi învăţării PO-01 

 Procedura privind intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli PO-02 
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 Procedura de control al conformitatii completarii documentelor scolare si a actelor 

de studii cu date reale,  

PO-03 

 Procedura privind identificarea cerintelor clientilor PO-04 

 Procedura de optimizare a evaluarii-invatarii PO-05 

 Procedura pertru gestionarea situaţiilor de urgenta PO-06 

 Procedura privind construirea, aplicare şi interpretarea chestionarelor PO-07 

 Procedura prevenirii insuccesului şcolar PO-08 

 Procedura privind transferul elevilor  PO-09 

 Procedura privind comunicarea cu parintii PO-10 

 Procedura de comunicare PO-11 

 Procedura de răspuns la reclamaţii şi contestaţii PO-12 

 Procedura de revizuire a predarii, instruirii practice si invatarii ,  PO-13 

 Procedura privind accesul personalului la echipamente PO-14 

 Procedura privind activitatea CEAC in cazul infiintarii de noi specializari PO-15 

 Procedura privind acordarea calificativelor personalului unitatii scolare PO-16 

 Procedura privind avizarea CDS PO-17 

 Procedura privind completarea registrelor matricole PO-18 

 Procedura de inscriere a elevilorsi personalului angajat intr-un sistem de asigurari 

oferit de o institutie abilitata 

PO-19 

 Procedura privind continuarea studiilor dupa invatamantul obligatoriu PO-20 

 Procedura privind elevii cu CES PO-21 

 Procedura privind informarea personalului PO-22 

 Procedura privind necesarul de cadre didactice PO-23 

 Procedura privind oferata scolii PO-24 

 Procedura privind PSI PO-25 

 Procedura privind revizuirea programelor PO-26 

 Procedura privind selectia cadrelr didactice ca indrumatori de proiect PO-27 

 Procedura privind selectia membrilor CEAC PO-28 

 Procedura privind stilurile de invatare PO-29 
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 Procedura privind acordarea primului ajutor  în caz de pierderea cunoştinţei PO-30 

 Procedura privind consilierea elevilor PO-31 

 Procedura privind managementul procesului educativ;  PO-32 

 Procedura pentru urmărirea traseului profesional al absolventilor PO-33 

 Procedura privind frecventa scolara PO-34 

 Procedura privind admitere, înmatriculare, evidenţă a elevilor PO-35 

 Procedura privind selectarea,evaluarea resurselor umane PO-36 

 Procedura privind activitatile extrascolare PO-37 

 Procedura privind situatiile de urgenta pe perioada examenului de bacalaureat PO-38 

 Procedura privind instruirea si constientizarea personalului din punct de vedere a 

prevenirii si stingerii incendiilor si a situatiilor de urgenta 

PO-39 

 Procedura privind evacuarea elevilor si a personalului in caz de urgenta(cutremur, 

incendiu, amenintare cu bomba) 

PO-40 

 Procedura privind colectarea feedbakului din partea elevilor  si a altor factori 

interesti interni si externi 

PO-41 

 Procedura privind accesul elevilor, cadrelor didactice,personalului didactic 

auxiliar si nedidactic in unitatea de invatamant 

PO-42 

 Procedura privind accesul persoanelor straine in unitatea de invatamant PO-43 

 Procedura privind intocmirea pontajului PO-44 

 Procedura privind conservarea documentelor in biblioteca scolara PO-45 

 Procedura privind inregistrarea publicatiilor in biblioteca scolara PO-46 

 Procedura privind monitorizarea manualelor scolare PO-47 

 Procedura pentru completarea fondului de documente PO-48 

 Procedura privind eliminarea fondului de documente din biblioteca scolara                   PO-49 

 Procedura privind imprumutul publicatiilor la biblioteca scolara                        PO-50 

 Procedura privind acordarea alocatiei de stat pentru tinerii peste 18 ani PO-51 

 Procedura operationala privind elaborarea procedurilor operationale la 

departamentul  contabilitate                                                                                                          

PO-52 

 Procedura privind inventarierea elementelor activ si pasiv PO-53 

 Procedura privind activitatea de control financiar preventiv PO-54 

 Procedura privind organizarea si conducerea contabilitatii PO-55 

 Procedura privind circuitul documentelor PO-56 
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 Procedura privind inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor necorporale si 

corporale 

PO-57 

 Procedura privind gestionarea materialelor si obiectelor de inventar                  PO-58 

 Procedura-modul de completarea registrul jurnal     PO-59 

 Procedura privind evidenta contabila a deplasarilor PO-60 

 Procedura-situatiile financiare PO-61 

 Procedura-privind aplicarea prevederilor OMFP PO-62 

 Procedura priving angajamentele bugetare PO-63 

 Procedura privind atribuirea contractelor de achizitii   PO-64 

 Procedura- intocmirea si realizarea registrului de riscuri pentru activitatea 

financiar contabila 

PO-65 

 Procedura privind plata burselor si ajutoarelor sociale PO-66 

 Procedura privind arhivarea, pastrarea si reconstituirea documentelor PO-67 

 Procedura privind intocmirea statelor de personal   PO-68 

 Procedura privind prelucarea datelor cu caracter personal PO-69 

 Procedura privind evidenta dosarelor profesionale PO-70 

 Procedura privind inlocuirea statelor de salarii  - EDUSAL     PO-71 

 Procedura privind completarea actelor de studii PO-72 

 Procedura privind completarea actelor ale registrului matricol PO-73 

 Procedura privind intocmirea, actualizarea fiselor de post   PO-74 

 Procedura privind registrul de evidenta  a personalului-REVISAL in format 

electronic 

PO-75 

 Procedura privind trasferul elevilor PO-76 

 Procedura privind perfectionarea personalului didactic, didactic auxiliar, 

nedidactic 

PO-77 

 Procedura privind autoevaluarea institutionala PO-78 

 Procedura pentru identificarea punctelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor, 

amenintarilor 

PO-79 

 Procedura pentru constituirea CEAC PO-80 

 Procedura privind programul de dezvoltare a sistemului de control managerial PO-81 

 Procedura privind elaborarea procedurilor operationale PO-82 

 Procedura privind sanatatea si securitatea in munca PO-83 

 Procedura privind elaborarea deciziilor PO-84 

 Procedura privind desfasurarea intrunirilor Consiliului de Administrati PO-85 
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 Procedura privind desfasurarea intrunirilor Consiliului Profesoral PO-86 

 Procedura privind programul de dezvoltare a sistemului de control managerial PO-87 

 Procedura privind intocmirea planului anual de achizitii publice PO-88 

 Procedura privind acordarea serviciilor medicale de urgenta PO-89 

 Procedura privind progresul elevilor PO-90 

 Procedura privind comunicarea cu parintii si informarea privind progresul si 

rezultatele scolare ale elevilor 

PO-91 

 Procedura de preselectie in invatamantul profesional de stat cu durata de trei ani PO-92 

 Procedura de admitere in invatamantul profesional de stat cu durata de trei ani PO-93 

 Procedura privind acordarea primului ajutor in cazul plagilor traumatice PO-94 

 Procedura de preselectie a elevilor in invatamantul profesional destat cu durata 3 

ani 

PO-95 

 Procedura operationala privind invoirea colegiala a personalului didactic de la 

activitatile didactice 

PO-96 

 Procedura operationala privind  activitatile de voluntariat PO-97 

 Procedura operationala privind concediul de odihna PO-98 

 Evaluarea activităţii didactice;  PL-01 

 Implicarea părinţilor în  prevenire si combaterea violentei în scoală PL-02 

 Procedura privind interventia si gestionarea situatiilor de violenta in medul scolar 
 

Procedura operationala privind organizarea si desfasurarea  activitatilor suport 

pentru invatarea on-line 

 

Procedură, privind modalitățile de desfășurare a activităților de pregătire a 

sesiunilor de examen, circuitul de intrare și de ieșire a elevilor, a personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic, modul de igienizare/dezinfecție  
 

Procedură, revizuita, privind modalitățile de desfășurare a activităților de 

pregătire a sesiunilor de examen, circuitul de intrare și de ieșire a elevilor, a 

personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, modul de 

igienizare/dezinfecție în contextual instituirii stării de alertă pe teritoriul României 
 

Procedură   de admitere în învăţământul profesional de stat in anul scolar 2020-

2021 
 

Procedură operațională , privind modalitatea  de desfășurare a activităților de 

inscriere la examenul de bacalaureat a elevilor, circuitul de intrare și de ieșire a 

persoanelor implicate , modul de igienizare/dezinfecție  

PL-03 

 

PO-80 

 

 

PS-01 

 

 

 

PO-82 

 

 

 

PO-62 

 

 

PO-81 

 

Diseminarea informaţiilor referitoare la aplicarea instrumnetelor pentru asigurerea calităţii s-a realizat 

în cadrul reţelei şcolilor TVET la nivelul judeţului Galaţi ( anexa 14). La nivelul unităţii de învăţământ s-a  

format un colectiv de observatori care alături de conducerea unităţii şolare a urmărit şi evaluat procesul de 

predare-învăţare. Incepand cu  anul şcolar 2006-2007 s-a desfăşurat activitatea de monitorizare internă o 
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dată la două luni, activitate care a stat la baza întocmirii raportului de autoevaluare şi în urma căruia şcoala 

noastră a obţinut calificative de  ”FOARTE BINE”.In anul scolar 2012-2013 s-a desfasurat prima  activitate 

de monitorizare externa ARACIP, urmata de a doua in noiembrie 2019,  an scolar 2019-2020,   finalizate cu 

calificative de F BINE.. 
 

Predare-învăţare 

Din materialele de analiză a activităţii anilor şcolari , 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019  şi a  anului 

şcolar 2019-2020 şi în urma asistenţelor şi observărilor la ore, se constată că aproximativ 92 % dintre 

profesori aplică metode şi strategii de învăţare moderne, folosesc materiale didactice, folosesc cu 

preponderenţă metode activ-participative, realizează activităţi care vizează interdisciplinaritatea 

(informatica, electroTehnica-engleza ) şi  folosesc în învăţare metodele centrate pe elev,  fapt care se 

reflectă în rezultatele examenelor de certificare a compatenţelor profeşionale- (anexa 7.2). 

Personalul didactic auxiliar este format pentru a se implica eficient în procesul de predare învăţare, ca 

urmare a participării la  cursuri de formare organizate prin programul PHARE TVET în care unitatea 

şcolară a fost implicată în perioada 2007-2013, precum si prin alte programe nationale si europene, 

desfasurate in perioada 2010- 2019 : e-profu, POS DRU, ERASMUS,ROSE etc. 

Rezultatele aşteptate în ceea ce priveşte competenţele elevilor  nu sunt pe măsura eforturilor depuse 

în procesul de predare învăţare datorită numărului mare de elevi din clasă, în special la orele de laborator, 

limbi moderne şi instruire practică. 

 

ANALIZA  SWOT 

 

Puncte tari Puncte slabe 

  

Cadre didactice titulare calificate 33 (doctorat/1 

grade/nr: I/29, II/1, def/2)  cu experienţă  care au 

participat la cursuri de formare și programe 

europene: Leornardo, POSDRU, Erasmus+  

4 autori de curriculum, standarde de pregătire 

profesională şi auxiliare curriculare pentru liceu 

tehnologic  domeniile mecanică, electric, matematică 

( Dragan C., Onisor M., Vetrov C,  Tudor S.,) 

13 formatori locali şi naţionali, 3 profesori metodişti 

(Rusu P., Marinovici V., Blîndu C., Stan M., Eftimie 

S, Drăgan C., Onişor M., Gogoncea E., ,  Vetrov C., 

Tudor S.,   Marat C., Leon V., Lazar A. - Stan M., 

Leon V., Marinovici V. ) 

8 cadre didactice licentiate într-o nouǎ specializare, 

(Onişor M, Oancă C., Lazăr A., Stan M.,  Nedelcu E.,  

Lupu L, Blîndu C,  Drăgan C.) 8 cadre didactice 

absolvente de cursuri postuniversitare, (Onişor M., 

Donose G., Stan M., Ionescu S., Mosolea M., Oancă 

C., Leon V., Eftimie S.) 13 de cadre didactice 

absolvente de masterat (Lupu L., Berechet I., Donose 

G., Iordachita G., Marinovici V., Stan M.., Dima Cr, 

Zanet R., Vetrov C., Gogoncea E., Marat C., Dragan 

C., Oancă C.) 

13 cadre didactice absolvente ale  cursurilor  de 

formare profesională şi tehnică pe platforme 

Număr mare de elevi ce provin din familii 

cu probleme sociale, familii 

monoparentale, părinţi plecaţi în 

străinătate, mediul rural   

Implicarea insuficientă a părinţilor în  

problemele  elevilor  

Elevi care sunt în pericol de a fi atrași în 

grupuri „vulnerabile”  

Dezinteresul manifestat de elevi și familie 

în dobândirea unor calificări pe anumite 

domenii;  

Insuficienta dezvoltare la elevi a 

capacităţii de adaptare şi învăţare de-a 

lungul vieţii;   

Număr mare de absențe nemotivate  

Număr mare de elevi cu situație 

neîncheită în învățămâtul obligatoriu 

Intrările în școală sunt realizate de elevi 

ce obțin note mici la testările naționale 

sau nu le promovează   

Număr mare de elevi în risc de  abandon 

școlar în  învățămâtul obligatoriu 
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mecatronice FLEXFORM (Rusu P., Oancă C., Stan 

M., Blîndu C., Lazăr A., Manolache I., Janoşi O., 

Eftimie S., Drăgan C., Vetrov C., Spinescu M., 

Onisor M., Gogoncea E.) 

15 membri ai Corpului Național de Experți în 

management educațional (Onisor  M., Leon  V., Stan    

M., Eftimie   S., Vetrov  C., Rusu  P., Tudor  Silvia S.,  

Blîndu  C., Ene S., Marinovici V., Oanca C., Dima 

Cr., Ionescu S., Ghionea D., Marin D.) 

7 cadre didactice  autori de  programe CDL (Blîndu 

C., Lazăr A., Manolache I.,  Ionescu S., Oancă C., 

Marinovici V., Dima C.) 

7 cadre didactice abilitate pentru domeniul Securităţii 

şi sănătăţii muncii (Eftimie S., Onişor M., Leon V., 

Blîndu C., Dima C., Atanasiu L.) 

5 cadre didactice care au întocmit dosare pentru 

participarea la licitații in vederea desfasurarii 

cursurilor de formare adulti (Blîndu C., Lazăr A.,  

Stan M., Vetrov C., Dima Cr) 

Personal didactic auxiliar cu studii superioare (Rus 

V., Scânteie D., Raţă F., Costea C. Costea L.) 

Laboratoare şi cabinete  de specialitate amenajate şi 

dotate prin programul PHARE-VET 9405, PHARE-

TVET 080301   

Spaţii de învăţământ moderne, cămin, cantină, sală şi 

terenuri de sport, bibliotecă, bibliotecă în limba 

engleză, cabinet medical (medic şi asistentă)  

Laboratoare de informatică  conectate la internet, 

laptop-uri şi videoproiectoare 

Cabinet şi personal abilitat pentru efectuarea  

activităţilor  de consiliere  şi orientare şcolară  a 

elevilor  

Sistem  de supraveghere video pentru securizarea 

liceului (școală, cămin internat elevi, curtea școlii) 

Existența Asociației “Părinți-elevi-profesori RADU 

NEGRU” – Galați  

Formarea profesională a adulţilor pentru: Sudori, 

Lăcătuş construcţii navale, Operator Calculator 

Electronic şi reţele, Inspector resurse umane, 

Inspector de specialitate protecţia muncii, Inspector 

resurse umane, Manager proiecte 

Sprijin pentru elevii proveniți din medii sociale 

defavorizate prin programe guvernamentale ‘’Bani de 

liceu” 22  (la final de an școlar 21) ‘’Bursa 

profesională’’, ’’Bursă studiu’’ 5 (sem.I), 7 (sem. II) 

’’Bursă de boală’’ 2,  3 elevi  cu  ajutor social din 

partea școlii (gratuitate cazare, regie) 

Activităţi extracurriculare, programe educative, 

competiții, concursuri, simpozioane   
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Existența site-ul școlii www.radu-negru.ro  

Oportunităţi Ameninţări 

Participarea elevilor din invatamantul liceal de zi 

(IX-XII) la activitatile din cadrul  Proiectul privind 

Învățământul Secundar (ROSE), Schema de Granturi 

pentru Licee - ‘’Potențial, oportunitate, tenacitate la 

C.T. Radu Negru’’, acord de grant nr. SGL/R I / 146 

din 27.06.2017, perioada de implementare 2017-2021 

Interes sporit al agenților economici pentru oferta 

educațională a școlii S.A. Santierul Naval Damen 

Shipyard Galați,  S.C. Electric Navinstal S.R.L 

Convenții de practică/parteneriat  cu agenți 

economici importanți: S.A. Santierul Naval Damen 

Shipyard Galați, S.C. Electric Navinstal S.R.L, 

Eekels, S.C. Apă Canal, Frigorex  

Contract pentru efectuarea stagiului de practică cu 

unul dintre cei mai puternici agenți economici din 

zonă Santierul Naval Damen Shipyard Galați cu rată 

de angajare a absolvenților de 100% (învățământ 

profesional)   

Ofertă diversificată de cursuri de formare 

profesională din partea C.C.D. Galați,  sindicat 

F.S.L.I. etc  

Parteneriat activ cu reprezentanții  Consiliului Local, 

C.J.R.A.E., Poliție, Centrul Antidrog, Biserică, alți 

parteneri sociali  

Posibiliatatea de dezvoltare și implicare a 

parteneriatelor în programe comunitare, regionale, 

europene  

Existenţa unor resurse şi posibilităţi de sponsorizare 

prin relaţii de parteneriat  

Continuarea studiilor la facultăţile de profil de la 

Universitatea „Dunărea de Jos” și Danubius Galați  

Posibilitatea participării la seminarii/întâlniri la nivel 

local şi regional cu reprezentanţi ai agenţilor 

economici. Implicarea în proiecte inițiate de agenții 

economici pentru inserția pe piața muncii (Școala de 

ucenici – S.C. Arcelor Mitall S.A., Camera de 

Comerț și Industrie – proiect firme de exercițiu)  

Programe guvernamentale pentru susținerea tinerilor 

în vederea dezvoltării unei afaceri 

 

Populatie şcolară în scădere, ca urmare a 

plecării familiilor în străinătate și a 

scăderii natalității 

Instabilitate socială și economică, care 

generează perioade de scădere a  ratei de 

absorbţie a absolvenţilor de către piaţa 

forţei de muncă   

Situaţia socio-economică precară a 

familiilor din care provin unii elevi/tineri 

Dezinteresul familiei față de școală și 

numărul relativ mare de elevi 

nesupravegheați, (părinți plecați în 

străinătate și lăsați în grija bunicilor, 

rudelor sau chiar singuri);  

Creșterea îngrijorătoare în rândul  elevilor 

a  consumului de subtanțe etnobotanice, 

extrem de nocive pentru sănătate;  

Riscul politicilor educaționale în 

schimbare pe perioade scurte de timp 

(mai puțin de un ciclu școlar) Consilierea 

nerealistă /inexistența consilierii la clasele 

VII-VIII de la școlile gimnaziale 

referitoare la parcursul școlar ulterior  

Influența modelelor promovate în mass-

media asupra populației școlare de vârstă 

mică  

 

 

 

Resurse materiale 
 

       Unitatea scolara beneficiaza de cabinet medical (modernizat din fonduri proprii) cu personal medical 

specializat (doctor, asistenta medicala) care functioneza de luni pana vineri in intervalul 8-15, unde elevii si 

cadrele didactice sunt consultati ori de cata ori starea de sanatate o cere. 

http://www.radu-negru.ro/


Liceul Tehnologic  ’’RADU NEGRU’’ Galati 
 

Planul de Acțiune al Liceului Tehnologic ‘’RADU NEGRU’’ 2018-2022 44 

    Unitatea scolara beneficiaza de:  

-sistem de monitorizare video (atat pentru spatiile interioare cat si pentru cele exterioare) - 16 de camere  

-video pentru supravegherea si securizarea colegiului (scoala, camin internat elevi, curtea scolii);  

contract cu firma de paza (Yank Security) din anul 2012 

-serviciu pe scoala pentru cadrele didactice – comisie pentru organizarea serviciului pe scoala – resp. prof. 

Lazar Aurelia 

    Liceul Tehnologic” Radu Negru” beneficiaza de cabinet de consiliere si orientare scolara si personal 

calificat, care asigura elevilor consiliere individuala la recomandarea profesorilor sau parintilor si 

desfasoara activitati de informare si consiliere la nivelul claselor de elevi, acolo unde apar probleme sau 

exista o planificare a activitatilor.  

      Consilierul şcolar a stabilit un program de consiliere pentru clasele de şfârşit de ciclu, la care au fost 

prezentate ofertele facultăţilor din Galaţi, Iaşi, Constanţa, etc. 

  Liceul Tehnologic „ Radu Negru” dispune de 34 de sali clasa/laboratoare/cabinete, 5 ateliere, sala/ 

teren de sport, sala fitness – spatiile sunt dotate cu mobilier si echipamente moderne, igienizate, ventilate, 

iluminate si incalzite conform normelor in vigoare. Spatiile beneficiaza de autorizatii sanitare: Corp A -  

Autorizatie Nr. 207/24.09.2019, Corp B - Autorizatie Nr. 36592/01.03.2013, Ateliere scolare -  Autorizatie 

209/24.09.2019, Sala de sport - Autorizatie Nr. 36590/01.03.2013, Internat – Autorizație Nr. 

36855/04.03.2014, Spalatorie- Autorizatie nr, 206/24.09.2019, DSV- Autorizatie nr 9208/28.02.2019. 

Spatiile sunt avizate din punct de vedere P.S.I. (conf. Adresa nr.2838734 din data 20.12.2018).   

Spatiile de scolarizare sunt accesibile tututor elevilor, pentru elevii cu handicap locomotor existand rampe 

de intrare. Scoala dispune de panouri de avertizare pentru incendiu/cutremur, sageti semnalizatoare,  

panouri iluminate pentru indicarea directiei de iesire/ evacuare.  Administratorul unităţii de învăţământ, la 

solicitarea C.A. şi a directorului unităţii, a avut ca sarcini principale (stabilite prin fişa postului) asigurarea 

condiţiilor igienico-sanitare de desfăşurare a activităţii şcolare şi realizarea tuturor demersurilor pentru 

obţinerea  autorizaţiilor sanitare de funcţionare a  obiectivelor scolare. Personalul de serviciu are ca sarcina 

principal conform fişei postului menţinerea în stare de funcţionare a tuturor spaţiilor de învăţământ şi a 

grupurilor sanitare. 

Licedul Tehnologic „Radu Negru” dispune de cantina si internat dotate cu mobilier si echipamente in 

stare de functionare, ventilate, iluminate si incalzite conform normelor in vigoare. Spatiile beneficiaza de 

autorizatii sanitare: Cantina -  Autorizatie Nr. 34757/09-10-2009, Internat - Autorizatie Nr. 34810/16-10-

2009. Spatiile sunt avizate din punct de vedere P.S.I. (conf. Adresa Nr. 486384/05-02-2007),  dispun de 

panouri de avertizare pentru incendiu/cutremur, sageti semnalizatoare,  panouri iluminate pentru indicarea 

directiei de iesire/ evacuare. 

Spatiile auxiliare existente in scoala sunt bine intretinute, igienizate, securizate, si avizate din punct 

de vedere P.S.I. (conf. Adresa Nr. 486384/05-02-2007) Spatiile dispun de panouri de avertizare pentru 

incendiu/cutremur, sageti semnalizatoare,  panouri iluminate pentru indicarea directiei de iesire/ evacuare. 

Unitatea scolara beneficiaza de mijloace de invatamant si de auxiliare curriculare pentru toate 

disciplinele de studiu, fiecare cadru didactic folosindu-le  in mod constant si fiind direct raspunzator de 

materialele pe care le are in inventar. 

Liceul Tehnologic „Radu Negru” dispune de biblioteca scolara si sala de lectura (calculatoare 

conectate la internet) care are un fond de carte de 38.165,  toate cadrele didactice si toti elevii avand fise de 

imprumut,  Activitatea se desfasoara avand la baza regulamentul de functionare  inregistrat cu nr. 

4508/05.10.2012. Biblioteca a fost participanta la Concurs National  „Biblioteca anului” – mentiune  grup 

de lucru prof. Stan Maria, prof. Iosif Lenuta,  bibliotecar Costea Carmen . 

Liceul  beneficiaza de 3  laboratoare de informatica (75 calculatoare) conectate la internet, laptop-uri 

/calculatoare / videoproiectoare (aflate in gestiunea cadrelor didactice/didactic auxiliar), imprimante, 

copiator. 

In Liceul  Tehnologic” Radu Negru” majoritatea salilor de clasa/ cabinetelor/laboratoarelor sunt 

echipate cu laptop-uri / calculatoare (acces la internet) care permit abordarea unor metode moderne in 
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procesul instructiv educativ. Toate compartimentele/serviciile existente in scoala 

(secretariat/contabilitate/camin) beneficiaza de calculatoare/ laptop-uri care eficientizeaza activitatea in 

domeniu. 

Toate echipamentele, mijloacele de invatamant si auxiliarele curriculare sunt accesibile tuturor 

cadrelor  (fiecare in domeniul de activitate);  cabinetele, laboratoarele  sala de sport/ fitness fiind 

echipate/dotate pentru desfasurarea in bune conditii a procesului instructiv educativ. 

Procurarea documentelor scolare se face de catre serviciul secretariat pe baza necesarului stabilit in 

urma centralizarii tuturor tipizatelor necesare (pe forme de invatamant si nivel de studiu). Completarea 

documentelor scolare se face de catre diriginti (cataloage), serviciu secretariat/informatician (registre 

matricole, foi matricole, diplome absolvire / bacalaureat). Toate documentele scolare se pastreaza 

permanent in arhiva scolii.  

  Prin măsurile luate sunt asigurate toate condiţiile ca în activitatea cadrelor didactice să fie favorizată 

colaborarea şi buna înţelegere pe bază de comunicare rapidă şi eficientă. Toate informaţiile sunt comunicate 

rapid de conducerea colegiului şi luate toate măsurile ca ele să fie duse la îndeplinire. Neajunsurile  legate 

de îndeplinirea unor sarcini sunt  rezolvate pe loc de conducerea scolii. 

          Criteriile de evaluare a muncii în unitatea şcolară pentru personalul didactic, nedidactic şi auxiliar 

sunt stabilite prin fişa postului si raportate la fisa de evaluare aprobată în Consiliul de administraţie al 

unităţii şcolare. Periodic are loc o evaluare a performanţelor obţinute de fiecare membru al colectivului şi 

sunt stabilite măsuri de îmbunătăţire a activităţii personalului. 

          In cadrul C.EA.C. au fost elaborate  peste 100 de proceduri si care asigura o gestionare mai eficienta 

a  posibilelor situatii care pot aparea in procesul instructiv educativ si administrativ. 

Suprafaţa unităţii şcolare este de 19.094 m2, din care clădirile ocupă 4.063,11m2 în strada Ştintei 

nr.119 .  

 

     Distribuția spațiilor de învățământ (52): 

  

27 săli de clasă  ( din care 10 închiriate la Scoala postliceală Christiana) 

Corp A 11 săli de clasă     

Sala clasa (nave) – sala 0.2 - parter 

Sala clasa - sala 1.4 etaj I 

Sala clasa - sala 1.5 

Sala clasa –sala 1.6 

Sala clasa –sala 1.7  

Sala clasa –sala 2.1 etaj II 

Sala clasa cu anexa –sala 2.4 

Sala clasa –sala 2.6 

Sala clasa –sala 2.7 

Sala clasa-sala 2.8 

Sala clasa –sala 2.9 

 

 

 

Corpul B 6 săli clasă: 

Sala  clasa B 0.1 parter  

Sala  clasa B 0.2 

Sala  clasa B 2.2 etaj II 

Sala  clasa B 2.3 

Sala  clasa B 2.4 

Sala  clasa B 2.5 

Etajul III-IV – 10 Săli clasă sc. Postliceala Cristiana                  

 

5 Laboratoare 

Corp A   

Laborator de informatică- sala 01 

Laborator de informatică –sala 06 

Sala multimedia – sala 05 

Laborator de chimie cu anexa sala- 03 

Laborator fizică –sala 2.2 

  7 Ateliere 

Corp ateliere 
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Atelier electromecanic, dotat si utilizat in parteneriat cu Electric NAVINSTAL   parter 

Atelier lacatuserie               - etaj 

Atelier lacatuserie               - etaj 

Atelier lacatuserie                                        -parter 

Atelier sudura               -parter 

Atelier forjă                                                  -parter 

Corp B etaj II 

Atelier electric  B 2.1 

 

 

 13 Cabinete   

 

Corp A - 6  

  Cabinet lb. engleza– sala 0.4 

Cabinet tehnic mecanica cu anexa-  sala 1.2 

Cabinet resurse şi protectia mediului –sala1.3 

Capela – 1.1 

Cabinet geografie sala -2.3 

Cabinet proiect ROSE  cu anexa –sala 2.5 

 

Corp B - 5 cabinete tehnice 

Cabinet tehnic – motoare termice B1.1  

Cabinet tehnic  - sudură  B1.2 

Cabinet tehnic – mecanic B1.3 

Cabinet tehnic – electromecanic B1.4 

Cabinet tehnic - mecanic – proiectant CAD B1.5 

 

Corp ateliere 

Cabinet mecatronică                     -  etaj 

Cabinet  electrotrehnică si electronica  -  etaj 

IV. Sala de sport şi terenuri de sport; sală fitness  

V. Cantina - 200 locuri  

VI. Camin – 80 de locuri  

                   VII. Cabinet medical 

VIII. Cabinet consiliere psihologică 

IX. Bibliotecă – cu peste 18.165 de volume  

X Arhiva – corp A  

 

ANALIZA SWOT 
 

Resurse materiale 

Puncte tari Puncte slabe 

şcoală cu tradiţie în zonă; 

spaţii de învăţământ suficiente, cămin, cantină, sală şi 

terenuri de sport, bibliotecă, bibliotecă în limba engleza, 

cabinet medical (medic şi aşistentă); 

laboratoare şi cabinete  de specialitate amenajate şi dotate 

prin programul PHARE-VET 

bază materială   îmbunătaţită; 

3 laboratoare de informatică  conectate la internet; 

laptop-uri şi videoproiectoare care permit o prezentare 

optimă  a informaţiilor; 

cabinet şi personal abilitat pentru efectuarea  activităţilor  

de conşiliere  şi orientare şcolară  a elevilor. 

staţie de radioficare; 

sprijn financiar, acordat prin programul guvernamental 

insuficienta utilizare a materialelor 

didactice, a tehnicii informaţionale şi 

a metodelor active în demersul 

didactic; 

condiţii  satisfăcătoate de cazare a 

elevilor 

starea fizică a sălii de sport şi a 

spaţiilor sanitare aferente 
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„bani de liceu” , pentru  66 de elevii ai căror părinţi au 

venituri mici şi foarte mici; 

sprijn financiar sub formă de bursă socială  la 4 elevi şi 

burse de boală la 7elevi.  

 activităţi extracurriculare desfăşurate în parteneriat cu 

instituţii locale  şi ONG-uri. 

realizarea  lucrărilor de reabilitare şi modernizare a 

clădirilor şcolii finanţate de conşiliul local; 

existenţa bibliotecii şcolare cu o bogată ofertă de 

literatură de specialitate şi metodică de actualitate; 

existenţa unei cantine şi a unui internat şcolar; 

existenţa reţelei de informatizare la nivelul scolii; 

asigurerea unei bune securităţi şi protecţii la nivelul 

întregii unităţi şcolare prin sistemul de pază şi alarmare şi 

sistemul de supraveghere video; 

preocuparea continuă  pentru sănătatea elevilor prin 

programul de funcţionare al cabinetului medical; 

existenţa unei staţii radio proprii; 

exploatarea eficientă a resursei de timp în respectarea 

programelor, în pregătirea suplimentară a elevilor etc.; 

Oportunităţi Ameninţări 

disponibilitate/deschiderea  Consiliului Local faţă de 

problematica şcolii; 

sprijinirea elevilor provenind din medii sociale 

defavorizate prin programe guvernamentale; 

existenţa unor resurse şi poşibilităţi de sponsorizare prin 

relaţii de parteneriat (Asociaţia părinţi-cadre didactice-

elevi C.T. Radu Negru Galaţi); 

preocuparea şi sprijinul conducerii comunităţii locale 

precum şi a părinţilor  pentru dezvoltarea bazei materiale; 

sistemul centralizat de control a 

mobilităţii cadrelor didactice şi de 

repartizare a fondurilor bugetare;  

subfinanţarea cronică a sistemului de 

învăţământ; 

 

 

 

 

Dezvoltare  instituţională şi relaţii comunitare 
 

Puncte tari Puncte slabe 
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cultură organizaţională concurenţială propice  

competitivităţii şi creşterii calităţii educaţiei 

(încurajarea culturii de tip reţea), caracterizată prin 

păstrarea unor tradiţii specifice: întâlnirile de 

promoţie, balul majorilor, Ziua Şcolii etc.; 

o tradiţie instructiv-educativă concretizată într-o 

imagine foarte bună a şcolii; 

încadrarea la nivelul judeţului a rezultatelor elevilor 

la examenul naţional de bacalaureat; 

integrarea absolvenţilor în societate şi la locul de 

muncă;  

interesul crescut al elevilor şi părinţilor pentru oferta 

educaţională a şcolii de la toate ciclurile de 

învăţământ; 

existenţa Asociaţiei părinţi-profesori-elevi Liceului 

Tehnogic” Radu Negru” Galaţi pentru atragerea de 

sume extrabugetare; 

relaţii foarte bune cu părinţii şi comunitatea;  

mobilitate şi cooperare europeană prin derularea 

unor proiecte din cadrul Programului  

,,Comenius”; 

insuficientă conştientizare a părinţilor 

copiilor/elevilor/tinerilor privind rolul lor de 

principal partener educaţional al şcolii; 

sistem educaţional  instabil, complicat, adesea 

confuz şi în continuă transformare; 

lipsa unui cadru legislativ coerent care să susţină 

descentralizarea şi o mai largă autonomie a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

 

 

 

Oportunităţi Ameninţări 

posibilitatea de informare şi comunicare rapidă cu 

M.E.N., prin portal şi forum; 

o bună colaborare cu I.S.J. Galaţi, Conşiliul Local,  

Conşiliul Judeţean, ISU Galaţi 

menţinerea unei birocraţii  şi centralizări 

excesive.  

 

 

 
 

RESURSE UMANE 
        

 Încadrarea şcolii cu personal didactic, auxiliar şi  nedidactic, s-a exprimat prin următoarele 

coordonate numerice: 

Evolutia resursei umane  (conf. serviciului resurse umane): 

 

Anul 

scolar 

Total 

angajati 

Cadre didactice  Personal 

didactic 

auxiliar 

Personal 

nedidactic 
Total 

cadre 

didactice 

Titular Suplinitor Pensionar Asociat 

2014-

2015 

95 54 40 5 9 - 13 28 

2015-

2016 

93 52 38 4 9 1 13 28 

2016-

2017 

91 50 37 2 9 1 13 28 

2017-

2018 

91 50 34 7 9 - 13 28 

2018-

2019 

78 43 33 6 2 2 12 23 

2019-

2020 

78 44 33 6 3 2 12 22 



Liceul Tehnologic  ’’RADU NEGRU’’ Galati 
 

Planul de Acțiune al Liceului Tehnologic ‘’RADU NEGRU’’ 2018-2022 49 

 

 

PERSONAL DIDACTIC 

2019/2020 

(44) 

Grade  

didactice 

A doua 

licenta 

Post univ 

Master  Credite  

< 30 30/60 60/90 >90 

TITULARI 33 Gr I= 29 10 12 15 4 4 12 

   Gr II = 1 

Def. =2 

SUPLINITORI 6 Gr I = 1 

Def.= 3 

Deb = 2 

2 - 6 2 - - 

  Deb = 2 

PENSIONARI 3 Gr I = 3  2     

ASOCIATI 2 Def = 1 

Debutant = 1 

      

 

Membrii in  Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional – 15 titulari     
  
Evoluţia numărului şi structurii personalului didactic în perioada 2017-2022 
 

Număr personal didactic calificat: Nr.pers. did. 

necalificat 

An  

şcolar 

Total Cu 

gradul I 

Cu 

gradul II 

Cu 

definitivat 

Fără 

definitivat 

 

2017-2018 50 40 3 4 2 - 

2018-2019 43 29 2 8 4 - 

2019-2020 44 33 1 6 4 - 

2020-2021      - 

2021-2022      - 

 

 

COMISIA PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ SI EVOLUTIE ÎN CARIERA DIDACTICĂ 

                                                                                              RESPONSABIL   Prof. Ghionea Dana Elena 

 

Pe parcursul  anului şcolar 2019-2020 în cadrul Comisiei de formare si dezvoltare s-au desfăşurat 

următoarele activităţi: 

1. Informarea cadrelor didactice în legătură cu „Programele de formare continuă şi perfecţionare o dată 

la 5 ani” organizate de Casa Corpului Didactic Galați; 

2. Consilierea cadrelor didactice pentru înscrierea la obţinerea gradelor didactice şi afişarea 

metodologiei pentru înscrierea la obţinerea gradelor didactice; 

3. Verificarea dosarelor cadrelor didactice înscrise pentru susţinerea gradelor didactice şi transmiterea 

lor la ISJ Galați la inspectorul de specialitate; 

4. Transmiterea la ISJ Galați la inspectorul de specialitate a cererilor de preînscriere la gradele 

didactice; 

In luna octombrie 2019 s- au preînscris pentru susţinerea gradelor didactice , următoarele cadre didactice: 

Nr 

crt. 

Numele şi prenumele Specialitatea Gradul 

didactic 

Anul susţinerii 

examenului 

1 Munteanu Ion Maistru instructor  definitivat 2020 

2 Călin Loredana Limba franceza definitivat 2020 
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3 Palade Iulian mecanică Gradul II 2021 

4 Gavrila Alina Biologie  Gradul II 2021 

 

Pe parcursul anului şcolar 2019-2020, cadrele didactice au participat la cursuri de perfecţionare: 

1 .Program de perfecționare- Consilier pentru dezvoltare personală, Asociația Centrul Educaționla Practic- 

au participat: director prof.Mirela Onișor, director adjunct prof.Leon Victor,  22 de cadre didactice din 

unitatea de învățământ, 3 cadre didactice auxiliare . 

Ȋn octombrie 2016 erau  înscrise la studii postuniversitare de masterat/ doctorat sau programe de conversie 

profesionala următoarele cadre didactice: 

2.Program perfecționare- Educația elevilor prin activități extracurriculare-program de dezvoltare personală 

in concordanță cu politicile și strategiile MEN- 60 ore/15 credite, Asociația  Profedu- 6 cadre didcatice 

 3. ,,Evaluarea Elevilor In Invatamantul Preuniversitar’’asociatia Profedu,2020,15 credite(60 ore) 

 4. Conversie profesionala Educatie fizica,Uni. Dunarea de Jos- Galati,2020,15 credite 

5.  Profesor in online 

6. Acces4Antreprenoriat Social in reg SE,ADPE Catalactica,2020,40 ore 

7. Colaborarea in clasa digitala ,Fundația Institutul pentru Educație,2020 

8. Le français, mon atout – Comment faire du neuf avec du vieux dans l’enseignement du FLE. Stratégies de  

réinvention de la didactique du FLE,Universitatea „Dunărea de Jos” Galați 

9. Evaluarea în şcolile secolului XXI,Fundația Institutul pentru Educație 

10. Manager de întreprindere socială și Competențe anteprenoriale,Asociatia Catactica,2019-2021 

11. Metode interactive de formare centrate pe elev, CCd Bacau,2019-2020, 30 credite 

12. Conversie profesionala Educatie fizica,Uni. Dunarea de Jos- Galati,2020,120 credite 

13. Seminarul Regional eTwinning desfășurat la Iași,Institutul de Științe ale Educației,31.10 - 2.11.2019,13  

ore 

  

Rezultatele  scolare ale elevilor 

In anul scolar 2019-2020 

 

    Din statisticile prezentate de diriginţi la sfârşitul semestrului II, a reieşit faptul că, numărul elevilor cu 

situaţie neîncheiată, corigenți, exmatriculați și repetenţi  a fost destul de mare. 

 
Anul de studiu Nr.  elevi  

09. 09. 2019 

 

T
ra

n
sf

er
at

i 
/ 

re
tr

as
i 

Nr.  elevi  

final 

semestru 

 

Promovati 

final semestru 

Situaţii 

neîncheiate 

Corigenţe Repetenţi  

final 

semestru 

E
x
m

at
ri

cu
la

ți
 

 

Clasa IX, ZI 

 

30 

 

2 

 

28 

 

26 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

Clasa X, ZI 

 

43 

 

2 

 

41 

 

40 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Clasa XI, ZI 

 

41 

 

1 

 

40 

 

37 

 

3 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Clasa XII, ZI  

 

40 

 

0 

 

36 

 

22 

 

14 

 

0 

 

0 

 

4 

 

Clasa IX – XIII, 

SERAL  

 

257 

 

2 

 

245 

 

207 

 

37 

 

1 

 

3 

 

7 
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Clasa IX – XIII 

FRECVENTA 

REDUSA 

 

148 

 

2 

 

146 

 

138 

 

8 

 

0 

 

0 

 

0 

Scoala profesionala 121 0 120 112 7 1 1 0 

Scoala de maistri 60 0 55 55 0 0 0 5 

Scoala postliceala 145 4 137 127 10 0 0 4 

Total 885 13 848 764 81 3 4 20 
 

    Cauzele acestui fenomen sunt: 

- lipsa deprinderilor de studio, 

- indiferenta unor elevi  pentru studiu , 

- lipsa lecturii  manifestată printr-un vocabular sărac şi o exprimare neformată, 

- capacitatea intelectuală a elevilor la nivel mediu, 

- lipsa motivaţiei şi influienţele negative, 

- absenteismul. 

    La aceste cauze, echipa de observatori  şi  conducerea unităţii adaugă: 

- lipsa de constanţa în notare/evaluare; 

- evaluarea exclusiv prin lucrări  scrise; 

- ignoranţa faţă de  capacităţile variate de înţelegere ale elevilor; 

- accent insuficient pus pe valenţele formative ale explicaţiilor şi problematizării, pe parcursul orelor de 

curs.  

- atitudinea adoptată de unele cadre didactice atitudine ce nu facilitează comunicarea optimă cu elevii.  

    Cauzele  mai sus menţionate au generat şi diminuarea interesului faţă de învăţătură, concretizat în 

absentarea de la ore a elevilor, neefectuarea temelor recomandate şi atitudinea de refuz faţă de obiectul 

respectiv. 
    
   Măsuri pentru ameliorarea situaţieie şcolare   

-adaptarea metodelor şi mijloacelor la particularităţile de învăţare şi exprimare ale elevilor; 

-elaborarea unor programe de recuperare şi pregătire pentru elevii care întâmpină dificultăţi în asimilarea 

cunoştinţelor – matematică, lb.romana, fizică, chimie, biologie, lb. engleza,  (programe anunţate la clase şi 

afişate); 

-diversificarea instrumentelor de  evaluare, în funcţie de particularităţile psiho-pedagogice şi specificul 

disciplinei (lucrări scrise, activităţi practice, interviuri, referate şi proiecte, portofolii, alte instrumente 

stabilite de catedre/ comisii); 

-securizarea mai atentă a căilor de acces în unitate şi monitorizarea de către profesorii de serviciu a  elevilor 

care lipsesc de la ore şi isi petrec timpul in curtea scolii; 

-aplicarea chestionarelor de satisfacție, pe eșantioane reprezentative de elevi, la formele de școlarizare cu 

frecvență ZI. 
 

     La finalul anului şcolar,  în urma susținerii  examenelor  pentru încheierea situațiilor școlare și corigențe  

(conform precizărilor M.E.C. – pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirus SARS Cov2 ),  procentul de 

promovabilitate pe unitate a fost de 89,03% 
 

   Evoluția procentelor de promovabilitate  în ultimii 5 ani, după sesiunile de situații neîncheiate /corigențe:     
   

 

Anul scolar 

 

 

Semestrul I 

 

Final an scolar 

(după S.N./corigente) 

2015-2016 51,95% 86,14% 

2016-2017 41,48% 86,30% 
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2017-2018 60,74% 84,31% 

2018-2019 53,82% 80,95% 

2019-2020 67,81% 89,03% 

  
 

Forma de 

învăţământ 

/ filiera 

 

Clasa 

Nr.  

cls. 

Elevi înscrişi 

la începutul 

anului şc. 

09.09.2019 

Elevi rămaşi 

la sfârşitul 

anului şc. 

 

Promovaţi 

 

Repetenti, 

Exmatriculati 

*retras 

Procent de 

promovabil

itate 

 

Liceu zi 

Resurse 

IX 0,5 15 14 14 1 100% 

XI 1 18 17 15 3 88,23% 

Total 1,5 33 31 29 4 94,11% 

 

 

Liceu zi 

Tehnic  

IX 0,5 15 14 13 2 92,85% 

X 2 43 41 40 3 97,56% 

XI 1 23 23 23 0 100% 

XII 2 40 36 36 4 100% 

Total 5,5 121 114 112 9 97,60% 

 

 

Liceu 

seral 

IX 1 29 27 21 8 77,77% 

X 1 34 34 31 3 91,17% 

XI 3 86 86 63 23 73,25% 

XII 3 62 59 56 6 94,91% 

XIII 2 46 42 42 4 100% 

Total 10 257 248 213 44 87,42% 

Liceu  

F.R. 

M.I. 

IX  1 26 25 20 6 80,00% 

X  1 30 30 29 1 96,66% 

XI  1 31 30 30 1 100% 

XII  1 23 23 22 1 95,65% 

XIII  1 38 38 38 0 100% 

Total 5 148 146 139 9 94,46% 

Scoala 

profesio-

nală 

IX 2 41 41 39 2 95,12% 

X 2 39 39 36 3 92,30% 

XI 2 41 41 38 3 92,68% 

Total 6 121 121 113 8 93,36% 

Şcoala de 

maiştri 

Anul I  1 30 27 27 3 100% 

Anul II 1 30 28 28 2 100% 

Total 2 60 55 55 5 100% 

Scoala 

postliceala 

Anul I 3 85 83 73 12 87,95% 

Anul II 3 60 54 54 6 100% 

Total 6 145 137 127 18 93,97% 

Total  36 885 852 788 97 89,03% 

 
*11 elevi retrași 
 

 In annul scolar 2019-2020, situatia scolara s-a prezentat astfel :  36 clase cu 885 elevi (promovați = 788, 

retrasi + transferați = 13 (11+2),  exmatriculaţi = 20, repetenti = 64); pierderile de cohortă = 95 (aprox. 

10,73%)     

       Comparativ, datele statistice, din ultimii 5 ani (centralizate de serviciul secretariat) arată astfel: 
 

Anul 

şcolar  

Inscrişi Total 

Clase 

Veniti 

prin 

transfer 

Existenţi  

final an 

scolar 

Total 

pierderi 

Pierderi de cohorta 

exmatriculati repetenti Transferati/ 

retrasi 

2014-

2015 

1098 36 22 783 315 

(28,68%) 

112 196 15 

2015-

2016 

1092 36 14 814 278 

(25,45%) 

121 131 26 
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2016-

2017 

1059 37 3 836 223 

(21,05%) 

81 132 12 

2017-
2018 

965 36 3 801 164 (17%) 56 93 15 

2018-

2019 

914 35 0 731 183 (20%) 79 93 11 

2019-

2020 

885 36 0 788 95 

(10,73%) 

20 64 13 

    Se constata astfel o micsorare a numarului de elevi exmatriculati, si repetenti si o crestere a 

promovabilitatii, care in parte se datoreaza si facilitatilor oferite de sistemul de incheiere a mediilor oferit de 

invatamantul on-line din semestrul al doilea. 

 

Evolutia numarului de elevi pe forme de scolarizare  in ultimii 5 ani la început de an școlar:     

     

Anul scolar 

 

Liceu  Scoala 

profesionala 

Scoala 

maistri 

Scoala 

postliceala 

Total 

elevi zi seral Frecventa 

redusa 

2014-2015 376 80 340 54 97 151 1098 

2015-2016 274 102 313 87 179 137 1092 

2016-2017 244 125 293 88 145 164 1059 

2017-2018 209 196 212 111 86 151 965 

2018-2019 188 243 176 108 58 141 914 

2019-2020 154 257 148 121 60 145 885 

 

Rezultate şcolare  la şfârşit de an şcolar.   Analiză date statistice final semestru II 

    Din statisticile prezentate de diriginţi la sfârşitul semestrului II, a reieşit faptul că, numărul elevilor cu 

situaţie neîncheiată, corigenți, exmatriculați și repetenţi  a fost destul de mare. 
 

Anul de studiu Nr.  elevi  

09. 09. 

2019 

 

T
ra

n
sf

er
at

i 
/ 

re
tr

as
i 

Nr.  elevi  

final 

semestru 

 

Promovati 

final 

semestru 

Situaţii 

neîncheiate 

Corigenţe Repetenţi  

final 

semestru 

E
x
m

at
ri

cu
la

ț

i 

 

Clasa IX, ZI 

 

30 

 

2 

 

28 

 

26 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

Clasa X, ZI 

 

43 

 

2 

 

41 

 

40 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Clasa XI, ZI 

 

41 

 

1 

 

40 

 

37 

 

3 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Clasa XII, ZI  

 

40 

 

0 

 

36 

 

22 

 

14 

 

0 

 

0 

 

4 

 

Clasa IX – XIII, 

SERAL  

 

257 

 

2 

 

245 

 

207 

 

37 

 

1 

 

3 

 

7 

Clasa IX – XIII 

FRECVENTA 

REDUSA 

 

148 

 

2 

 

146 

 

138 

 

8 

 

0 

 

0 

 

0 
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Scoala profesionala 121 0 120 112 7 1 1 0 

Scoala de maistri 60 0 55 55 0 0 0 5 

Scoala postliceala 145 4 137 127 10 0 0 4 

Total 885 13 848 764 81 3 4 20 

 

Cauze: 

-capacitatea intelectuală a elevilor la nivel mediu 

-lipsa motivaţiei şi influenţele grupurilor vulnerabile 

-lipsa deprinderilor de studiu 

-indiferenta unor elevi  pentru studiu  

-absenteismul. 
 

Măsuri:  

-o colaborare  mai eficienta cu familia / reprezentantii legali 

-control mai riguros din partea diriginţilor 

-organizarea unor activităţi de recuperare a cunoştinţelor cu elevii care au intîmpinat greutăţi la parcurgerea 

ritmică a programelor şcolare (programe anunţate la clase şi afişate); 

-suspendarea /pierderea burselor la invatamantul profesional „bursa profesionala” conform metodologiei 

M.E.N. 

 

Cauze absenteism:  

-elevi care nu frecventează cursurile/frecvenţă redusă  

-lipsa motivaţiei şi influenţele negative 

-lipsa deprinderilor de studiu 

-indiferenta unor elevi  pentru studiu  
 

Măsuri:  

-informarea constanta a parintilor ai caror copii nu frecventeaza cursurile 

-indrumarea elevilor cu probleme catre cabinetul de consiliere 

-legătura cu instituţiile abilitate (Protecţia Copilului, Poliţia de Proximitate, Primariile din judet 

 

Evolutia procentelor de promovabilitate, după sesiunile de situatii neîncheiate /corigente:  

 

 

Anul scolar 

 

 

Semestrul I 

 

Final an scolar 

(după S.N./corigente) 

2017-2018 60,74 84,31% 

2018-2019  80,94 % 

2019-2020  89,04 % 

2020-2021   

 

Promovabilitate pe  ani de studiu 
 

Din   analiza rezultatelor la învăţătură pe ultimii 4 ani (rapoartele de analiza anuale) se constată că 

procentul de promovabilitate pe şcoală in anul scolar 2017-2018, a scazut fata de anii 2015-2016 si 2016-

2017( cand s-a mentinut constant), cu 2 %... si cu 4,33 % in anul scolar 2018-2019 fata de anul scolar 2017-

2018. In anul scolar 2019-2020, procentul de promovabilitate a crescut cu aproape 9 procente fata de annul 

anterior. 
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 Cu toate ca elevii intră în sistem tot mai slab pregătiţi ( lucru constatat la testarea iniţială ) rezultatele 

finale sunt bune . Acest lucru a fost posibil şi datorită: 

-desfăşurării unor activităţi extraşcolare care au valorificat talentul şi aptitudinile elevilor  

-valorificării abilităţilor specifice fiecărui elev în domeniile care îl interesează; 

-realizării unui dialog constructiv atât între diriginte şi elev, cât şi între aceştia şi conşilierul şcolar  

-dotării bibliotecii unităţii şcolare cu reviste, ziare, broşuri din domeniile care suscită interesul tinerilor 

(informatica, ecologia, divertisment, călătorii, locuri de munca etc.). 

 

Rezultate la olimpiade, concursuri şcolare şi simpozioane 
 

In anul scolar 2019-2020 la Liceul Tehnologic “Radu Negru”, au fost inregistrate urmatoarele:   

 

 

Rezultate  olimpiade / concursuri şcolare 

 
NR. 

CRT. 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE 

CLASA FAZA 

JUDETEANĂ 

FAZA 

REGIONALĂ 

FAZA 

NAȚIONALĂ 

DISCIPLINA PROFESOR 

 
 

1. 

 
RUGHI Diana, 

RUGHI Ionela  

Cojocaru 
Georgiana 

Malairoș 

Alexandra 

 
 

 

IX-XII 

 
 

 

III 

  Atletism –
pentatlon 

Olimpiada 

Națională a 
Sportului 

Școlar 

 
 

Leon Victor 

 
 

2. 

 
 

EROȘCHIN 

Laura 

 
 

XIA 

 
 

III 

  Tenis de masă 
Olimpiada 

Națională a 

Sportului 
Școlar 

 
 

Leon Victor 

 

 

3. 

 

 

FLOREA 
Grațiela 

 

 

XIA 

 

 

III 

  Șah 

Olimpiada 

Națională a 
Sportului 

Școlar 

 

 

Leon Victor 

 
   Profesorii/elevii Liceului  Tehnologic “RADU NEGRU” Galaţi au participat şi la alte concursuri la care au 

obţinut  premii: 

 

Concursuri Naţionale:  

Junior Achievement Romania – Programul ,,Educaţie financiară”, cu clasa a XII-a B, anul şcolar  2019-2020  

- Prof.Chioralia Tudrel 

Premiul I la Concursul de Reviste Anellise, Iași - prof. Zanet Rodica 

  

Concursuri  regionale/județene: 

Concurs interjudețean  TEHNOSTIL –  Liceul Tehnologic ” Radu Negru”Galați  

1.Bădărău Rareș clasa XB –Aplicații ale numărului de aur în diverse domenii   

2. Mihai Andreea Adriana ,clasa XB -Un număr irațional care crează artă-numărul de aur  

Prof.îndrumător: Tudor Silvia Georgeta 

 3.Lungeanu Nicolae, clasa a X-a A  ,, Elemente de geometrie fractală’’, 

                                                                                  Prof.îndrumător: Ghionea Dana Elena    
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Concurs interjudețean” Miturile,povești care nasc povești” –  Liceul Tehnologic ” Radu Negru” Galați  

1. Jianu Giulia  Andreea clasa IXA  - Proporția divină: un cod indescifrabil  

2. Oană  Alexandru  Andrei clasa XB - Numărul de aur – creator de artă  

Prof.îndrumător: Tudor Silvia Georgeta   

 3.Stan George,clasa a X-a A, - Cifra 4  

 4.Boghean Victor, clasa  a Xa A -Matematica faraonilor pe înțelesul tuturor  

Prof.îndrumător: Ghionea Dana Elena 

     Participare Concurs TEHNOSTIL, mai 2020 - Importanța dispozitivelor de comunicare on-line, la  orele 

de educație fizică și sport, în perioada desfășurării activității didactice la distanță –, elev Gâță Artur, 

îndrumător - profesor LEON VICTOR 

    Sesiune regională de comunicări ştiinţifice -TEHNOSTIL, cuprins în CAERI 2020 - Prof. Berechet Ioana 

   Locul I - Concurs Regional TEHNOSTIL Ediţia a VII-a CAER 2020 poz. 859, elev: Comănescu Ionuț, 

prof. Dima Cristina, ,,Sudarea subacvatică’’ 20 mai 2020 secțiunea  Prezentări power point și filme 

    Mențiune  - Concurs Regional TEHNOSTIL Ediţia a VII-a CAER 2020 poz. 859, elevi  Florea Cosmin, 

Deacu Robert, prof. Ionescu Sorin, Munteanu Ion  “COMPOSTUL – O TRANSFORMARE A 

DEȘEURILOR ORGANICE” 20 mai 2020 – secțiunea Prezentări power point și filme; 

    PREMIUL III    - Concurs Regional TEHNOSTIL Ediţia a VII-a CAER 2020 poz. 859, elevi: Roșca 

George - Dănuț, Roșu Andrei Nicolas, prof. Palade Iulian “INSTALAȚIE ELECTRICĂ DE ILUMINAT CU 

TEMPORIZARE” Macheta 20 mai 2020 – secțiunea Desene, colaje, postere, broșuri, pliante, machete, 

fotografii, albume fotografice   

   Mențiune - Concurs Regional TEHNOSTIL Ediţia a VII-a CAER 2020 poz. 859 elev Deacu Robert Prodan  

“MENGHINA Macheta “, ms Munteanu Ion -20 mai 2020 – secțiunea Desene, colaje, postere, broșuri, 

pliante, machete, fotografii, albume fotografice   

   Pregătirea elevului  Deacu  Robert, clasa a XI-a, profesională, în vederea participării la CONCURSUL PE 

MESERII PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL, Etapa Regională (SE),  calificarea SUDOR, 

organizat la Liceul Tehnologic “Dimitrie Filipescu”, BUZĂU- prof Lazar Aurelia; 

   Concursul Târgul  firmelor de exerciţiu de la Liceul de  Turism și Alimentație “Dumitru Moțoc”, prof . 

Palade Iulian – 28 mai 2020 

   Premii și diplome de participare la concursul Fii Galtehnist – martie 2020, prof. Manolache Irina 

   Premii și diplome de participare la concursul ,,Intersecția tehnicii cu informatica’’, prof. Manolache Irina  

    Depunerea documentației, încheierea de protocoale și coordonarea activităților și organizarea on line a 

Concursului Regional „Fii GalTehnist!’’, ediţia a VII-a, 20 MARTIE 2020, înscris în CAERI 2020, pagina 

18, poziția 844 (fără finanţare); prof. Blîndu Carmen, Manolache Irina  

   CONCURSUL REGIONAL „TEHNOFAN” Ediţia a VI-a CAER 2020 poz. 858, Deacu Robert, prof. 

Dima Cristina, ,,Roboții de sudură–prezent și viitor,,-  31 martie 2020. 

 

   Simpozioane  regionale/interjudetene: 

   Coordonator proiect ‘’Nonviolenta este arma celor puternici” din cadrul  CAERI  2020, poziţia 914, Liceul 

Tehnologic “Radu Negru” - prof. Berechet Ioana 

   Concursul regional ,,De la Gutenberg la Google”- concurs de book-trailere, elev Stan George, cu book-

trailer-ul ,,Toată lumina pe care nu o putem vedea” , mai 2020  prof. Marin Dana-Lavinia 

Sesiune regională de comunicări științifice CAERI poz. 914.ISSN2360-0578, prof. Dima Cristina 

,,Problemele sociale ale persoanei violente’’ 1 aprilie 2020 

   Tehnostil 2020 -  POSIBILITĂȚI DE ANGAJARE ÎN JUDEȚUL GALAȚI  ȘI ZONE LIMITROFE, 

PENTRU ABSOLVENȚII DE  LICEU – elev  Borcea Rebeca, prof Blîndu Carmen, mai 2020 
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   Tehnostil 2020 - AUDITUL CALITĂȚII- elev Niculae  Cosmin Iulian, prof Onisor Mirela, mai 2020; 

     Tehnostil 2020 - METODE MODERNE DE MONITORIZARE A ZONELOR DE PROTECȚIE 

FOLOSIND IMAGINI TERMICE – elevi Bortos Ionita, Brinza Daniel , prof Vetrov Carmen, mai 2020; 

    Tehnostil 2020 -  MENTENANȚA RULMENTILOR – elev Ghiorghita Dan Valerica, prof  Guguila 

Mihai, mai 2020; 

Tehnostil 2020, SURSE TERMICE DE SUDARE – elev Negru Vasile, prof   Dima Cristina, mai 2020; 

     Tehnostil 2020  – VARIANTE ECONOMICE ȘI ECOLOGICE DE ILUMINAT elev Rosu Sorin, prof   

Doru Matei, mai 2020; 

    Tehnostil 2020 - ACCIDENTUL DE MUNCĂ – elev Serban Petru, prof  Palade Iulian, mai 2020; 

    Tehnostil 2020 – APA COMPONENTA IMPORTANTA A VIEȚII - elev  Rughi Ionela, prof  Sorin 

Ionescu, mai 2020; 

    Tehnostil 2020 –  APA DREPT UNIVERSAL – elev Chelban Cristina, prof  Sorin Ionescu , mai 2020; 

    Tehnostil 2020 –  DEȘEURILE RADIOACTIVE – elev Chelban Cristina, prof  Sorin Ionescu, mai 2020; 

    Tehnostil 2020 – SURSE DE POLUARE A AERULUI  – elev Chelban Cristina, prof  Sorin Ionescu, mai 

2020; 

   Tehnostil 2020 – TORNADELE ȘI IMPACTUL ASUPRA POPULAȚIEI – elev Batica Adrian, prof  

Sorin Ionescu, mai 2020; 

  Tehnostil 2020 – MONTAJ ELECTRIC CU DOUĂ ÎNTRERUPATOARE ȘI TREI SURSE DE 

ILUMINAT Macheta - elev Paduraru George, prof  Matei Doru , mai 2020; 

    Tehnostil 2020 – MONTAJ ELECTRIC CU DOUĂ ÎNTRERUPĂTOARE CAP SCARA ȘI UN 

COMUTATOR CRUCE  Macheta - elev  Toma Valentin, prof  Matei Doru, mai 2020; 

   Tehnostil 2020 – SĂ SPUNEM NU VIOLENTEI! Desen - elev Andresoiu Dragos, prof Dima Cristina, mai 

2020; 

   Tehnostil 2020 – NANOTEHNOLOGII ÎN TELEFONIA MOBILA Poster- elevi Axente Eduard 

Boza Cristian, prof Dima Cristina  , mai 2020; 

   Tehnostil 2020 – APLICAȚII LABVIEW- MĂSURAREA REZISTENȚELOR ELECTRICE A UNUI 

RESISTOR PRIN METODE  AMONTE SI AVAL Poster – elev Brinza Viorel, prof Vetrov Carmen, mai 

2020; 

   Tehnostil 2020 – OBIECTE RECICLATE ExpoziȚie cu produse – elev Oprea Cristian Gabriel, prof Marat 

Camelia, mai 2020; 

  Concursul Regional ,,Fii Galtehnist!”, lucrările:  Pornirea stea triunghi  și Schema de comandă a motoarelor 

cu 2 trepte de turație,  20.03.2020 – LT Radu Negru, prof. Palade Iulian 

 Seminar regional eTwinning,  31 octombrie - 1 noiembrie 2019, Iași, România, prof. Palade Iulian, Ionescu 

Sorin 

 

Alte participări  

  Internaționale 

Junior Achievement Romania – Programul International  ,,JA in a Day – Educaţie financiară”- 2020;  

Salvati copii  -2020   - prof.Chioralia Tudrel 

Incheierea acordului cu Junior Achievement pentru implementarea modulelor Junior Achievement în anul 

școlar 2019-2020 - în cadrul proiectului educațional pilot, prof. Blîndu  Carmen 

Participare la CONFERINȚĂ SUPERTEACH ONLINE - REVOLUȚIA MENTALITĂȚILOR ÎN 

EDUCAȚIE - IT'S ABOUT TIME! - 23 mai 2020, prof Blîndu Carmen;  
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Naţionale 

Proiectul ROSE , la al treilea an de participare , prof. Oancă C, Ionescu S, Dima C, Vetrov C, Onișor M 

Conferința - Viitorul în educație și Inginerie - Universitatea Politehnica Bucuresti, prof Matei Doru – 

14.12.2019.  

Coordonarea și participarea la Proiectul ,,O mie pentru inginerie’’ organizat de UPB, prof. Manolache Irina  
 

Interjudetene / Locale 

   Publicare articol,  Types d’exercices d’expression orale en classe de Fle a l’aide du jeu’’, in Revista de 

specialitate ,,Confesiunile Naturii’’, periodic avizat de ISJ Bacau -  prof. DĂNILĂ Gabriela 

   Participare la activitatea ,,Bucuria sarbătorilor de iarnă,’’, în colaborare cu Fundația Inimă de copil, 

reprezentata prin dir. Anna Cristina Burtea. - prof. DĂNILĂ Gabriela 

Noaptea cercetătorilor europeni – Universitatea ‘’Dunărea de Jos’’ Galați - 27.09.2019- prof. Matei Doru 
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CONSILIEREA ŞI ORIENTAREA VOCAŢIONALĂ OFERITĂ ELEVILOR 

CABINET ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ  

Nume psiholog şcolar: Gabriela-Violeta Iordăchiţă 
 

 

 

Unităţi şcolare asistate: Liceul Tehnologic “Radu Negru” Galaţi   

 

 Obiective generale: 

• Dezvoltarea personală a elevilor, facilitarea cunoaşterii şi autocunoasterii elevilor 

• Ameliorarea relaţiilor interpersonale şi dezvoltarea competenţelor de interrelaţionare 

• Favorizarea adaptării şi integrării sociale 

• Monitorizarea mediului şcolar din punct de vedere psihopedagogic - optimizarea relaţiilor 

şcoală-elevi-părinţi 

• Facilitarea şi optimizarea adaptarii elevului la cerinţele şcolii-adaptarea activitatilor din 

şcoala la nevoile elevilor 

• Prevenirea comportamentelor deviante şi a comportamentelor de risc 

• Dezvoltarea personală a elevilor 

• Prevenirea şi diminuarea stărilor de disconfort psihic 

• Orientarea carierei 

 

 Obiective SMART: 
- asistarea psihopedagogică a elevilor în probleme vizând cunoaşterea şi autocunoaşterea, 

adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor 

- prevenirea absenteismului/abandonului şcolar 

- abilitarea/asistarea psihopedagogică a elevilor şi profesorilor diriginţi în vederea reducerii 

agresivităţii în mediul şcolar, promovarea comportamentelor prosociale 

- favorizarea integrării copiilor, în special a celor proveniţi din grupuri dezavatajate, dar şi a 

celor cu potenţial psihoaptitudinal înalt 

- prevenirea şi diminuarea factorilor care determină comportamente de risc sau disconfort 

psihic  

- promovarea unui stil de viaţă sănătos (prevenirea consumului de droguri, a consumului de 

alcool, identificarea unor modalităţi de petrecere a timpului liber, etc) 

- orientarea şcolară şi profesională a elevilor in vederea optimizarii procesului de alegere a 

unui anumit traseu socio-profesional (cu focalizare asupra elevilor din ciclul de orientare, 

din anii terminali şi a celor de la începutul ciclurilor de învăţământ) 

- dezvoltarea procedurilor de prevenire şi intervenţie precoce 

 

RAPORT CANTITATIV 

- gradul de realizare al obiectivelor (argumentaţi):   90%  

Întrucât am avut o activitate susţinută, m-am implicat activ în multe activităţi din cadrul 

liceului şi a şcolii generale şi consider că am reuşit prin multă muncă, în condițiile COVID-

19,  să-mi ating într-o proporţie mulţumitoare obiectivele pe care mi le-am propus.    

 

Numar total de solicitari: 78 din care: 

 elevi: 41 

 diriginti: 2 

 parinti: 9 

 profesori: 4 

 director: 1 
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 bunic/tutore legal: 2 

 educator: 0 

 invatator: 0 

 consilieri de grup: 9 

 alte activitati: 13 

1. NUMAR TOTAL ELEVI ASISTAŢI PE NIVEL DE VÂRSTĂ/CLASE 

 

Numar 

preşcolari 

Numar elevi 

învăţământ 

primar 

Numar elevi 

învăţământ 

gimnazial 

Numar elevi  

învăţământ 

liceal 

0 1 1- 39 

 

2. NUMĂR ELEVI CU CES ASISTAŢI 

 

 NUME SI 

PREUNUME ELEV  

CLASA UNITATEA 

SCOLARA 

PlAN DE INTERVENTIE 

PERSONALIZAT  

1. Chiper  Leonard 12 LTRN  

2. Mihai Meran 11 LTRN  

3. Sandu Mihai 10 LTRN  

4. Borcea Simona  12 LTRN  

5. Barna Andrei Stefan 10 LTRN  

6. Cosnita Marian 12 LTRN  

7. Chipirliu Nela 11 LTRN  

8. Serban Marian Cristian 9 LTRN  

9. Calciu Andrei 10 LTRN  

10. Denisa Buruiana 9 LTRN  

11. Iancu Elena 8 LTRN  

12. Gata Artur  LTRN  
   TOTAL PIP-URI REALIZATE  1 

 

 

3. NUMAR PROGRAME DERULATE 

 

TEMA PROGRAMULUI TITLUL TIPUL 

PROGRAMULUI 

NR.PARTICI

PANTI/ 

beneficiari 

1. Asistenţa copiilor cu CES „Diferenta o facem noi!” 

și 

“Școala noastră 

prietenoasă” 

Informare si 
sensibilizare in 

problematica incluziunii 

copiilor cu cerinte 
educative speciale 

9 elevi 

 

2. Managementul dificultăţilor 

sociale, emoţionale, comportam. 

“Dificultati sociale, 

emotionale, 

comportamentale” 

Educativ-pentru elevii 

avand dificultati 

sociale, emotionale, 

comportamentale 

6 

3. Autocunoaştere şi dezvoltare 

personală 

“Character First” Educativ, dezvoltare 

personala 
31 elevi 

4. Orientare şcolară şi profesională  

“Viitorul este ACUM!” 

 

Informare şi orientare în 

carieră 
13 elevi 
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5. Prevenirea consumului de 

droguri şi a altor comportamente 

de risc 

“Fii Activ, Nu Captiv!” Informare în privinţa 

riscului prezentat de 
consumul de substanţe 

cu efect drogant  

5 elevi 

6. Drepturile copilului Drepturile copilului Informare în privinţa 

drepturilor copilului 
3 elevi 

7. Prevenirea agresivităţii şi a 

comportamentelor violente 
Proiectul educational 

“Violenta nu este o soluție” 

Educativ 61 elevi 

8. Prevenirea delicvenţei juvenile - - - 

9. Educaţia pentru sănătate “Sexualitatea între mit şi 

adevăr” 

Informare si preventie 3 elevi 

10. Prevenirea traficului de fiinţe 

umane 
“Taficul de persoane” 

și 

Proiect -Parteneriat 

Educational "Impreuna 

pentru prevenirea 

traficului de fiinte umane, 

sprijin pentru victimele 

unei forme de neglijenta, 

exploatare sau abuz, 

tortura, pentru persoanele 

sau grupurile defavorizate, 

in scopul depasirii 

situatiilor dificile", sub 

deviza "DARUIESTE 

FERICIRE" si participare 

la Flashmob împotriva 

traficului de persoane 

-Informare si preventie( 
in parteneriat cu 

DJASPC Galati) 

și 
Parteneriat educațional 

cu ONG Speranta si vis 

implinit 

67 elevi 

11. Informare şi sensibilizare HIV 

SIDA 

“HIV nu se vede, dar 

exista” 

Informare si preventie 15 elevi 

12. Educaţia părinţilor “Scoala Parinților” Consiliere parinti - 

13. Prevenirea 

absentesimului/abandonului şcolar 
“Rămâi la școală! Școala 

este șansa ta!” 

Informare si preventie 

a absenteismului 

64 elevi 

14. Prevenirea eşecului 

şcolar/motivaţia învăţării 
“Invată cu CAP!” Dezvoltare personală 98 elevi 

 

 

4. NUMAR SOLICITARI /INTERVENTII PE TIPURI DE PROBLEME  

 

 Consiliere individuala Consiliere de grup 

 

 elevi parinti prof. elevi parinti prof. 

consiliere pentru cariera 6 - - 23 - - 

autocunoastere, dezvoltare personala 10 - - 29 - 3 

disconfort psihic – timiditate, stima de 

sine scazuta 

11 - - 6 - - 

dificultăţi de învăţare (adaptare 

şcolară, eşec, abandon şcolar) 

5 2 2 64 - - 

agresivitate/violenta 1 1 1 57 - - 

prevenirea comportamentelor de risc 6 1 1 58 - - 

diagnoza mediu scolar 1 - 4    
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CES 21 1 1 2 2  

relationarea cu colegii/covarstnicii 

(comunicare, non-discriminare) 

2 - - - - - 

relationarea cu profesorii 1 - - - - - 

relationarea cu parintii, dificultati 

familiale 

4 2 - - - - 

 

5. PARTICIPARI LA ORE DE DIRIGENTIE  18 

 
NUMAR TOTAL 

 

CELE MAI FRECVENTE 3 TEME ABORDATE 

SEM.I 1. Invată sa fii puternic! 

 2.Factorul intern al învățării: stima de sine 

3. Cariera pas cu pas 

Sem.II  1. Cum să te motivezi 

 2. Imaginea de sine-cheia noastra pentru o viață mai 

bună  

 3. Ce însemnă să fii responsabil 

 

6. STUDII/CERCETARI 

 

TEMA GRUP TINTA/ 

NR. PERSOANE 

INVESTIGATE 

INSTRUMENTUL 

FOLOSIT 

MODALITATI DE 

DISEMINARE 

Identificarea 

nevoilor de consiliere 

10 elevi, 5 parinti 

4 cadre didactice 

Chestionar “Nevoi de 

consiliere” 

Diseminarea rezultatelor  

Analiza mediului 

educaţional 

 

12 cadre didactice 

Chestionar “Analiza 

mediului educational” 

Formarea bazei de date, 

diseminarea rezultatelor catre  

beneficiari 

 

7. TIPURI DE INTERVENȚII 

 

1. Consiliere individuala (total persoane) 56 

2. Consiliere de grup (total grupuri) 9 

3. 
Asistenta psihopedagogica 

colectiva(dirigentie) 
18 

4. Consiliere parinti 9 

5. Orientare/reorientare scolara 0 

6. 
Asistenta psihopedagogica 

colectiva(studii/cercetari) 
2 

7. 
Activitati/ore in cadrul curriculumului la 

decizia scolii 
0 

 

8. MATERIALE SUPORT REALIZATE 

-Flyers de prezentare a cabinetului:  50 

- Dezvoltarea stimei de sine-strategii 

-Cazul Potarniche David-raport 

-Materiale suport relizate pentru programul de educație remedială ROSE 

-Suporturi de lectii on-line 
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9. ACTIVITATI DE PERFECTIONARE 

 Am obținut titlul de Doctor în Sociologie  

 Mai multe lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate   

10. ALTE ACTIVITATI IN CARE AM FOST IMPLICATĂ 

 -Participari la consilii profesorale 

 

11. Propuneri pentru eficientizarea activităţilor şi dezvoltarea serviciilor de consiliere: 

 Promovarea importanţei ideii de consiliere individuală şi de grup în comunitate/scoală ca fiind soluţia 

pentru întâmpinarea problemelor legate de lipsa motivatiei elevilor pentru scoală, insuficiente 

comunicare şi colaborare între şcoală-elevi-părinţi prin acţiuni vizibile atât la începutul anului şcolar, 

cât şi pe parcursul acestuia.  

 O colaborare mai intensă cu fundaţii, ONG-uri, instituţii. 

 Realizarea unor acţiuni, proiecte cu impact în mass-media. 

 Promovarea voluntariatului şi implicarea elevilor în activităţi extracurriculare. 

 

 

RAPORT CALITATIV 
1. Relaţia profesor- elev 

               Analiza acestui tip de relaţie s-a realizat prin discuţii, atât cu profesorii, cât şi cu elevii, participări 
la ore de dirigenţie, etc. Majoritatea profesorilor opinează că relaţia profesor-elev s-a deteriorat considerabil 

în ultimii ani, datorită schimbărilor din cadrul structurii familiei ca şi grup, dar şi a schimbărilor prin care 

societatea românească în ansamblu o traversează. În opinia profesorilor, apariţia unor probleme pe linia 
profesor-elev s-ar datora educaţiei precare primită de elevi în familia de origine. 

 

2. Relaţia părinţi- şcoală 

               Acest tip de relaţie a fost evaluat prin prisma discuţiilor avute cu profesorii diriginţi şi cu părinţii 
care au apelat la serviciile mele de consilier psiholog. Situaţia socio-economică specifică regiunii şi oraşului 

Galaţi se repercutează în mod direct şi asupra relaţiei şcoală-familie, lipsa locurilor de muncă, rata mai 

ridicată a şomajului decât media naţională, salariile mici, sărăcia, sunt factori care au determinat afectarea 
unui număr mare de familii şi/sau plecarea multor părinţi pentru a lucra în afara ţării. Astfel, în urma analizei 

mediului educaţional, a şedintelor de consiliere cu elevii şi a raporturilor întocmite în baza acestor date, am 

constatat că în fiecare clasă există un procent considerabil de elevi care provin din familii destrămate, cu 
probleme sociale, risc de săracie sau care au unul sau ambii părinţi plecaţi în străinătate. Cu certitudine, 

această situaţie influenţează în cele mai mai multe cazuri în mod negativ evoluţia şcolară a elevilor datorită 

faptului că mulţi dintre aceştia sunt ieşiţi de sub autoritatea părintească, lipsesc de la şcoală şi înregistrează 

slabe performanţe şcolare. 
 Prezenţa părinților la sedinţele cu părinţii este extrem de scăzută, iar relaţia dintre parinţi şi şcoală nu 

este chiar adecvată, mulţi parinţii nepreocupându-se îndeaproape şi necomunicând în mod suficient cu copii 

lor, dar nici cu diriginții sau şcoala ca instituţie. 
           Ca o concluzie, se poate afirma că relaţia părinţi-şcoală este diferenţiată în funcţie de statutul 

părinţilor, studii, educaţie şi este puternic influenţată de realitatea socio-economică actuală. 

 

3. Relaţia profesor-profesor 

              Din discuţiile cu cadrele didactice, pe de o parte, ca şi în urma unei observaţii coparticipative, din 

prezenţa la consiliile profesorale şi alte activităţi, am constatat că în acest an școlar nu au fost probleme 

semnificative: 
- Majoritatea profesorilor sunt relativ deschişi colaborărilor, în limita timpului de care consideră că 

dispun. 

 
4. O problemă constatată şi pentru moment nerezolvată este reprezentată de faptul că timpul alocat 

opţionalului Orientare şi Consiliere, de multe ori acesta este utilizat în scopuri mai mult 
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administrative sau pentru prelungirea activităţii de la orele de curs de către diriginţi, iar solicitarea 

consilierului psiholog este insuficientă, ceea ce determină neefectuarea acestor ore cu un rol 
deosebit de important pentru dezvoltarea caracterială, psiho-emoţională, comportamental-

educaţională în vederea unei mai bune integrări sociale viitoare a elevului în cadrul societăţii.  

5. O altă problemă constatată a fost cea legată de promovabilitatea foarte scăzută a elevilor la 
examenul de bacalaureat care ridică o seama de întrebări legate de calitatea actului educațional și 

disciplina impusă elevilor CTRN. 

 

Parteneriate de colaborare 
 

Şcoala colaborează cu instituţiile şi ONG-urile din localitate pentru desfasurarea unor activităţi 

extraşcolare 

Sunt benefice colaborările cu : Poliţia, Judecătoria Galaţi, Protecţia Consumatorului, Asociaţ ia 

Prietenii Pământului, Complexul Muzeal de Stiinţele Naturii , Fundatia Inima de Copil, etc. 

In ceea ce priveşte parteneriatul cu agenţii economici, pentru domeniul mecanic, avem relaţii de 

durată cu Şantierul Naval DAMEN Galaţi. In cadrul acestui parteneriat au fost desfasurate 

urmatoarele activitati : 

Stagii de pregătire practică de către elevii din anii terminali ai scolii profesionale  

Asigurarea necesarului de consumabile pentru desfasurarea activitatii de instruire practica la 

atelierul scoala de catre  Şantierul Naval Damen Galaţi (straifuri de metale, electrozi pentru 

sudare, calculatoare, etc). 

Vizite efectuate de catre elevi cu ocazia lansarii unor nave 

In anii şcolari 2018-2019,  2017-2018, 2019-2020 au vizitat Santierul Naval Damen şi au urmarit 

fluxul tehnologic de realizare a navelor ,  elevi ai claselor a X-a şi a XI-a de la Liceul Tehnologic” 

Radu Negru”. 

Perfectionarea profesorilor de specialitate 

Vizite de studiu efectuate de catre profesorii de specialitate, in vederea identificarii noilor 

tehnologii in cadrul fluxului tehnologic de productie. 

 Incepând cu  anul şcolar 2014-2015 s-a dezvoltat un parteneriat benefic cu firma Electric 

NAVINSTAL, in present Alewijnse.  Această firmă a organizat doua ateliere de instruire practica 

si le-a dotat cu echipamente specifice calificarilor profesionale electrician/electromecanic nave, 

lacatus constructii nave  la standardele cerute de agentii economici de pe piata muncii.  

 Alti parteneri economici implicati in parteneriat cu scoala noastra sunt:  Operatorul Regional 

SC APA-CANAL SA Galati, SC Covalsapa SRL, Serviciul Public ECOSAL Galati. 

 De asemenea, au fost organizate vizite de studiu la Santierul Naval DAMEN Galati SA -  

clasele IX-a, XI-a liceu, Serviciul Public ECOSAL Galati – clasele X-a liceu, ARCELOR 

MITTAL Galati – clasele XI-a , Operatorul Regional SC APA-CANAL SA Galati – clasele IX-a, 

Universitatea ,,Dunarea de Jos” Galati – clasele XII-a, in cadrul proiectului ROSE, care se 

desfasoara anual pe perioada 2017 – 2021. 

Agentii economici mai sus mentionati participa la:  

-stabilirea lucrarilor practice pentru examenele de certificare a competentelor profesionale; 

-stabilirea de comun acord a continuturilor pentru elaborarea CDL-urilor in vederea unei corelari 

specifice cu cerintele angajatorilor; 

-asigurarea cadrului necesar si implicarea directa in comisiile de certificare a competentelor 

profesionale; 

-organizarea si desfasurarea  la Targul de Oferte Educationale si la Targul de Meserii; 

-targurile Firmelor de Exercitiu cu scopul dezvoltarii competentelor antreprenoriale; 

-sedintele Consiliului de Administratie. 
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Proiecte educationale 
 

Liceul Tehnologic ”Radu Negru” a  implementat o gamă variată  de activități extrașcolare și 

extracurriculare  si proiecte educationale: 

 

PLAN DE ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ȘI EXTRACURRICULARE 

AN ȘCOLAR 2019-2020 

 

ACTIVITATEA DATA 

DESFĂȘURĂR

II 

RESPONSABIL 

Festivitatea de deschidere a anului scolar Septembrie 
2019 

Directori, profesori 

Ziua mondială a Curățeniei 25 Septembrie 

2019 

Catedra Resurse și 

protecția mediului 

“Ziua europeană a limbilor moderne” 

Globalizarea si limbile moderne – masă rotundă 

 

 
29 Septembrie 

2019 

 
Dănilă Gabriela 

“Ziua Mondială a Educaţiei” 

Education around the world 

Activitati dedicate Zilei mondiale a educației 

5 Octombrie 

2019 
 

Directori, profesori 

Alimentația pentru toți 16 Octombrie 
2019 

Gavrilă Alina 
Medicul și asistenta 

liceului 

Ziua Mondială a Mării Negre 31 Octombrie 

2018 

Catedra Resurse și 

protecția mediului 

Acțiune preventive-educativă și anti-victimizare 

Parteneriat Poliția Galați 
Stop violenței și discriminării în școli! 

Indiferența doare. 

 

1 Noiembrie 
2018 

 

Janoși Olimpia 

Ziua Internaţională a Toleranţei Noiembrie 
2019 

Prof. diriginți 

Ziua națională fără tutun 

20 lecții de viață 

21 Noiembrie 

2018 
Prof. Diriginți 

Medicul și asitenta 

liceului 

100  ani de la Marea Unire de la 1918 
Noiembrie 

2019 

Cadrele didactice 

 

Vrei să conduci? Fii informat! 
28 Noiembrie 

2019 

Blindu Carmen 

Activitati de prevenire a delincvenței juvenile Noiembrie 

2019 

IPJ Galați 

Iordăchita Gabriela 
Stan Maria 

Saptamana Educatiei Globale 

Activitati interactive desfasurate cu ocazia 

Saptamanii Educatiei Globale 

Noiembrie 

2019 
Prof. Diriginți 

 

“1 Decembrie” – Ziua Nationala a Romaniei  Decembrie 

2019 

Berechet Ioana 
Cadre didactice 
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5 Decembrie- Ziua Mondiala a Voluntariatului 

Activități SNAC 

 

5 Decembrie 

2019 

Prof. diriginti 

Colinde de Crăciun 

 

18 Decembrie 

2019 
Prof. religie 

Medalion literar … (M. Eminescu, T. Arghezi, N. 

Stanescu …) 

15 Ianuarie 

2020 
Catedra Lb. romana 

Cuza Voda si Unirea din 1859 
24 Ianuarie 

2020 
Catedra de istorie 

Ziua Europeană a protecției datelor 

Safe day! 
28 Ianuarie 

2020 

Stan Maria 

Sf. Valentin- mit si realitate 

Recital de poezie, materiale informative, dezbateri- 

mit/ legenda 

14 Februarie 

2020 

Dănilă Gabriela 

 

Concursurile CAER, CAEJ 
Conform 

calendarului 

Responsabili 

concursuri 

Directori 

1 Martie – Ziua Martisorului Martie 2020 Prof. diriginți 

Ziua Mondiala a Apei 
22 Martie 

2020 
Catedra Resurse și 

protecția mediului 

Ce inseamna Francofonia? 

Activitati dedicate sarbatoririi Zilelor Francofoniei 
28 Martie 2020 

Profesorii de Lb. 

Franceză 

Activitati dedicate Zilei Portilor deschise Mai 2020 Toti profesorii Resp. 
Oferta scolara 

Concursul de proiecte antidrog”Impreuna”; Concursul 

national “Mesajul meu antidrog” 
Cf. 

Calendarului 

MEN 

Stan Maria 

Ziua Internationala a Copilului 1 Iunie 2020 Prof. diriginți 

 

Ziua Mondială a Mediului Înconjurător 
 

5 Iunie 2020 

Catedra Resurse 

Orientarea scolara si profesionala a elevilor  

de gimnaziu către liceu- promovare ofertă școlară 
permanent Cadrele didactice  

Excursii  in imprejurimile municipiului permanent Profesorii diriginti 

Actiuni umanitare; actiuni de voluntariat permanent Profesorii diriginti 

Vizionari de spectacole permanent Prof. Diriginti 

Festivitatea de incheiere a anului scolar Iunie 2020 Directorii 

 

 

Proiecte educaţionale   

DERULATE IN ANUL SCOLAR 2019-2020 

LA LICEUL TEHNOLOGIC „RADU NEGRU” GALAŢI 

 

1. Calendarul  activităţilor educative regionale și interjudeţene- men 

- Concursul naţional de informatică aplicată VISUAL CONTEST- concurs regional, ediţia a 

XV-  MAI  2020 
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- Tehnologii informaţionale pentru educaţie - proiect educaţional regional, ediţia a X-a- MAI-

2020 

- Nonviolenţa este arma celor puternici – proiect educaţional regional, ediţia a VI-a. MAI- 2020 

- Tehno stil - concurs interjudeţean, ediţia a VII-a; APRILIE 2020; 

- Fii galtehnist - concurs interjudeţean, ediţia a VII-a, APRILIE 2020;  

- MITURILE- POVESTILE CARE NASC POVESTI concurs judetean, ediţia a V-a; APRILIE 

2020 

 

2. PARTENERIATE ACTIVE CU AGENŢII ECONOMICI  

- SANTIERUL NAVAL DAMEN GALATI 

- COMBINATUL SIDERURGIC ACELORMITTAL  

- FRIGOREX SRL GALATI 

- APA CANAL SA GALAȚI 

- ELECTRIC NAVINSTAL S. A GALAŢI 

 

3. PARTENERIATE ACTIVE CU PARTENERII EDUCAŢIONALI 

- UNIVERSITATEA  „DUNĂREA DE JOS” GALAȚI 

- CENTRUL JUDEŢEAN  DE  RESURSE  ŞI  DE 

ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ GALAŢI  

- BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „V.A. URECHIA“ GALAȚI   - FILIALA NR. 

2 „PAUL PĂLTĂNEA“ 

- CASA CORPULUI DIDACTIC GALAŢI 

- MUZEUL DE ISTORIE GALAŢI 

- CENTRUL  CULTURAL „DUNĂREA DE JOS” GALAȚI    

 

Resurse financiare 

 

     SERVICIULUI CONTABILITATE  

 

 

Activitati desfăşurate in anul scolar 2019-2020  

-  Intocmeste planurile de venituri si cheltuieli bugetare si extrabugetare, planul de casa precum si 

orice alta lucrare de planificare financiara in termenul si conditiile prevazute de dispozitiile 

legale in vigoare. 

- Urmareste executarea lor in scopul unei judicioase si integrale utilizari a creditelor bugetare 

alocate. 

- Introduce in calculator retinerile la salarii 

- Intocmeste situatii recapitulative la salarii si intocmeste ordinele de plata, efectueaza controlul 

salarii lunar. 

- Intocmeste lunar: 

                 - declaratia privind obligatiile de plata catre bugetul asigurarile sociale 

               - declaratia privind asigurarile de sanatate 

               - declaratia privind somajul 

               - situatia fond salarii S1 

- Semestrial se intocmeste situatia privind Fondul de salarii pentru Directia Finantelor Publice 

- Organizeaza conform dispozitiilor legale circuitul actelor justificative si a documentelor 

contabile si inregistreaza in mod cronologic si sistematic in evidenta contabila 

- Organizeaza si exercita controlul preventiv in conformitate cu reglementarile in vigoare 
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- Efectueaza operatiunile contabile si organizeaza evidenta contabila sintetica pentru 

scoala,caminul de elevi,cantina si atelierul de instruire practica si se ingrijeste de tinerea ei la zi 

- Organizeaza inventarierea valorilor materiale si banesti,instruieste si controleaza periodic pe toti 

gestionarii  

- Verifica statele plata a salariilor, burselor si alte drepturi ale elevilor. 

- Lunar intocmeste statul de plata burse (moldoveni,burse sociale,bani de liceu,burse din venituri 

speciale) 

- Calculeaza chiriile si utilitatile pentru spatiile inchiriate. 

- Intocmeste fisele fiscale si depunerea lor in termen. 

- Stabileste necesarul de credite pentru ISJ si Primarie. 

- Intocmeste lunar dosarele de buget, casa, banca, cantina cu toate notele contabile si 

centralizatoarele necesare. 

- Intocmeste lunar monitorizarile la salarii si materiale pentru ISJ si Primarie. 

- Intocmeste lunar fisele sintetice si balalantele sintetice. 

- Intocmeste lunar fisele  analitice si balantele analitice. 

- Efecteaza toate operatiunile de casa si banca. 

- Intocmeste lunar fisele bugetare – materiale si salarii . 

- Intocmeste ordine plata buget si extrabugetare. 

- Intocmeste trimestrial bilantul contabil pentru ISJ si  Primarie. 

- Organizeaza licitatii si tine  evidenta contractelor incheiate de scoala 

- Aprovizioneaza cu materiale curatenie si intretinere . 

- Aprovizioneaza cu alimente cantina. 

- Stabileste desfasurarea inventarierii valorilor materiale si banesti, intocmeste si controleaza 

periodic gestionarii. 

- Elibereaza adeverinte. 

- Claseaza si pastreaza toate actele justificative de cheltuieli, documente contabile, fise 

sintetice,fise analitice,fise bugetare si balante de verificare. 

- Ridica din Trezorerie salarii,burse si  cheltuieli gospodaresti. 

- Primeste materiale de intretinere si gospodadarie, intocmeste NIR si BC. 

- Achita salariile, bursele. 

- Verifica biletele CFR elevi 

- Verifica biletele CFR a cadrelor didactice conform statutului personalului didactic si intocmeste 

statul de plata. 
 

     Proiectul de buget pe surse de finanţare cât şi planul de achiziţii publice pe anul financiar 2019 

cât şi pe anul financiar 2020, au fost întocmite cf. obiectivelor stabilite prin planul financiar 

managerial. 

    Așa cum reiese din contul de execuție bugetară, din totalul plăţilor efectuate până la data de 

31.07.2020  din contul de venituri al unităţi, au fost cheltuite sume astfel: 

                              BUGET LOCAL: total – 718.000 lei 

1. cheltuieli de personal – 0 lei 

2. cheltuieli materiale     -  718.000 lei  

3. investiții - 0 lei  

            In cadrul  titlului 2, au fost efectuate plăti astfel: 

1. Furnituri de birou – 8.500 lei   

2. Materiale curăţenie – 9.000 lei   

3. Energie electrică + termică ( cămine) – 385.000 lei  

4. Apă canal + salubritate – 75.500 lei  

5. Postă, telefon, internet -  15.000 lei   

6. Materiale şi prestari servicii  (internet, reparaţii birotică şi calculatoare, pază școală, avarii) – 

85.500 lei  
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7. Alte bunuri şi prestări servicii – ( toate materialele de întreţinere + contracte sisteme 

informatice  etc ) – 120.000 lei  

8. Alte cheltuieli – 12.500 lei  materiale covit  

9.        Plăți investiții – 0 lei 

 

VENITURI PROPRII SI EXTRABUGETARE  total – 124.000lei 
 

1. cheltuieli de personal -  0  lei   

2. cheltuieli materiale     -  124.000 lei  

      Au fost efectuate plăti astfel: 

1. Furnituri de birou – 2.300 lei   

2. Materiale curăţenie – 2.700  lei  

3. Energie electrică + termică (cămine) – 30.000 lei  

4. Apă canal + salubritate – 9.500  lei  

5. Carburant                    -   4.000 lei     

6. Postă , telefon, internet -  2.500 lei   

7. Materiale prestări servicii -  16.500 lei  

8.       Obiecte inventar – 2.000 lei    

9.        Reparaţii curente – 0 lei  

10.      Pregătire profesională – 0 lei  

11.      Hrană cantină – 54.500.lei  

 

- respectarea angajamentelor, lichidărilor, ordonanţărilor şi a plăţii cf. bugetului de venituri şi 

cheltuieli aprobat cf. OMFP 1752; 

- respectarea   achiziţiilor directe (100%) prin SICAP   

 

  In domeniul celorlalte tipuri de cheltuieli s-a respectat în totalitate legislaţia în vigoare (burse, bani 

de liceu, transport elevi, etc.) 

S-au achiziţionat din venituri proprii obiecte de inventar:  

 robot bucatarie 

 2 fiare de calcat spalatorie 

 50 perne internat 

 50 lenjerii internat 

 16 draperii sala de sport 

 98 mp perdele internat camere  baieti 

 98 mp perdele internat camere fete 

 6 standuri materiale covit 

   În anul şcolar 2019-2020 au fost încasate venituri 148.900 lei şi a fost cheltuită suma de 98.500 lei 

cf. execuţiei din veniturile extrabugetare ale unităţii respectându-se planul financiar managerial. 

(contacte  serviciul contabilitate) 

 Venituri din închirieri – 50.400 lei (suma virata primariei conform decizie Curte de Conturi) 

 Taxe şi alte venituri învăţământ – 4.452 lei 

 Contribuţii elevi cantina-internat – 76.500 lei 

 Venituri din cursuri de formare – 0 lei 

 Alte venituri din prestari servicii – 16.923 lei 

     Din fondurile extrabugetare s-au făcut următoarele operatiuni:  

 Furnitruri birou si material curatenie 4.000   

 Plăti facturi către Electrica, Apă/Canal, GDF/Suez, Ecosal, Poștă  – 40.000 lei  

 Alimente 55.000 lei 

 Virament Primaria Galaţi – 50.900 lei 
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          Unitatea, prin compartimentul contabilitate, a respectat bugetul de venituri şi cheltuieli pe 

surse de finanţare, a întocmit şi predat la termenele stabilite, situaţiile financiare trimestriale şi 

execuţia bugetară. Bunurile achiziţionate au fost prevăzute în planurile de achiziţii în anii financiari 

2019 şi 2020. 

       Fondurile extrabugetare s-au utilizat conform planului financiar managerial realizat la începutul 

anului financiar, având anumite priorităţi cerute de utilizarea căminelor și de  cerinţele unităţii 

şcolare. 

 

   An scolar 2019-2020 

SERVICIUL ADMINISTRATIV  - a coordonat si desfasurat urmatoarele lucrari :                                                              

 

 Reparatii instalatie sanitara si termica in cantina unitatii.S-au schimbat pluviale, scurgeri si 

tevile ce transporta apa rece spre corpul B. 

 Igienizare partiala in corpul B scoala, cantina, scoala A; 

 Am confectionat mobilier pentru vestiarele din sala de sport, respectiv cuiere si bancute pe 

care le-am slefuit, lacuit si montat impreuna cu tamplarul si ingrijitorii. 

 Igienizare totala in camin elevi, camere, holuri, bai, vopsit socluri de catre ingrijitori. 

 De asemenea in baza m-ai multor adrese inaintate catre Primaria Municipiului Galati, am 

fost prinsi in bugetul anului acesta cu repartii capitale la acoperisul caminului, etajul 3 si 

partial casa scarii. 

 Cu personalul unitatii am refacut partial etajul II al caminului, mentionez ca acest etaj era in 

conservare de mai bine de 7 ani. Am inlocuit usi, am vopsit socluri, am varuit si igienizat, 

indeplinind astfel conditii optime de cazare pentru elvii unitatii noastre, 

 Lucrari de reparatie a istalatiei electrice in camin etajul II, 

 In atelier s-au remediat mici defctiuni aparute la instalatia electrica si s-a igienizat. 

 Sala de sport a intrat in reparatii capitale , fiind inlocuita instalatia electrica, 

sanitara,tamplaria veche, usile, montata gresie si faianta, au fost inlocuite soclurile clasice 

din vopsea cu cele din pal, dand astfel un aer modern locului. Au fost schimbate plasele de 

protectie de la geamuri si perdelele. 

 Am achizitionat prin fonduri puse la dispozitie de primarie, laptop-uri pentru fiecare sala de 

clasa, reusind astfel sa ne desfasuram in bune conditii procesul de invatare aferent 

scenariului galben. 

 Am etichetat si trasat circuite pentru deplasare atat in interior cat si in exterior, pentru a 

putea respectata normele de prevenire a infectarii cu virusul SARS COV II, 

 Am demarat proceduri impreuna cu Primaria Municipiului Galati de curatare si imprejmuire 

a terenului viran, care se afla pozitionat pe strada Știintei, intre liceul nostru si spitalul TBC. 

 

                                                                 Administrator patrimoniu  COSTEA LAURA 

 

ASOCIAȚIA ’’PĂRINȚI, ELEVI, PROFESORI – RADU NEGRU”  

        Achiziții Asociaţia “Părinţi-elevi-profesori RADU NEGRU’’: 

 27 scaune textile gri ( 1534,53 lei) 

 Alimente Selgros (970,68 lei) 

 Taxă de participare curs practic ‘’Responsabil cu protec’ia datelor cu character personal’’ 1 

persoană – (600 lei) 

 Placă de bază MSIH61M-P31 (G30, Socket 1155, fără shield  (181,25 lei) 

 Set gantere Body Solid 2x10kg ( 224,99 lei) 

 Gantere 2x10kg Hexbell (209 lei) 

 Mause cu fir optic ( 25,58 lei) 

 Tastatură multimedia (25,89 lei) 

 Găzduire Web-StartPlus – radu-negru.ro (251,67 lei) 
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 Ghid practic – Kit de urgență GDPR (192,78 lei) 

 Produse birotică (64 lei) 

 

Atragere de fonduri sponsorizări/ donații - Fundația “Părinți, elevi, profesori” 

 Contract de sponsorizare 653/26.08.2019  SINDEX COMPANY SRL- 1.500 lei, 3 laptop-

uri DELL E6400  

 Contract de sponsorizare Alewijnse Marine Galați S.A. 5187/16.10.2019 -  2.700 lei  

 Ușă metalică BEST B56QM – 649 lei (prof. Blîndu C.) 

 44 aparate Wireless – DAMEN  

 Contract sponsorizare 71/29.11.2019 DAMEN - 1500 Kg deșeuri metalice rezultate prin 

debitare, 40 pachete electrozi superbazici, 5 pachete electrozi supertit fin - valoare totală 

7.829,37 lei 

 Contract de sponsorizare 68/26. 11. 2019  DAMEN – componente IT – valoare totală 53.200 

lei 

 Contribuții 2% - 7.000 lei 

 

                                                                                         președinte prof. RUSU PAVEL 

 

PROMOVAREA IMAGII ŞCOLII ÎN COMUNITATE 
 

       Am imbunatatit semnificativ comunicarea cu familia, comunitatea locala si cu societatea prin 

intermediul urmatoarelor elemente: 

•  Asociatiei “Parinti-elevi-profesori RADU NEGRU” – GALATI 

• Parteneriate cu  unităţi şcolare (locale, judeţene şi naţionale), agenţi economici, instituţii de 

cultură, ONG-uri 

• material promoţionale –pliant, fluturaş, bener 

• CD de prezentare 

• întâlniri cu reprezentanţii Consiliului  elevilor 

• Lectorate cu părinţii 

• Întâlniri cu reprezentanţi ai comunitatii locale, ai agentilor economici 

• Promovarea în cadrul Târgurilor de oferte  educationale “CARIERA 2014”,”TÂRGUL 

REGIONAL AL MESERIILOR”,  

     promovarea ofertei scolare de catre colective de cadre didactice care au incheiat si parteneriate 

intre scolile gimnaziale si L.T. Radu Negru 

• Publicaţii în presa locală: Viaţa Liberă, Şcoala Gălăţeană 

      Prin măsurile luate sunt asigurate toate condiţiile ca în activitatea cadrelor didactice să fie 

favorizată colaborarea şi buna înţelegere pe bază de comunicare rapidă şi eficientă.     Toate 

informaţiile sunt comunicate rapid de conducerea liceului şi luate toate măsurile ca ele să fie duse 

la îndeplinire. Neajunsurile  legate de îndeplinirea unor sarcini sunt  rezolvate pe loc de 

conducerea scolii. 

      Prin măsurile luate sunt asigurate  condiţiile ca tot personalul didactic, didactic auxiliar şi 

nedidactic să poată fi consiliat atât prin cabinetul de consiliere psihopedagogică, având la 

dispoziţie un psiholog şcolar,  cât şi prin discuţii cu conducerea scolii. 

•   La nivelul Liceului Tehnologic „RADU NEGRU”  s-au încheiat protocoale de colabarare şi s-

au realizat actiuni comune cu Centru Antidrog, Politia de Proximitate, Politia Judeţeană, Directia 

de Sanatate Publica, CJRAE, ISJ, CL Galati, A.J.O.A.F.M.,Teatrul Muzical, Teatrul Dramatic, 

Organizatia de Cruce Rosie Galati, Asociatia “Salvati Copiii!”, Asociatia “Tinerţe fără bătrâneţe”,  

Agenţia Reginală de Protecţia Mediului Galaţi, Universitatea „ Dunărea de Jos”, Biroul Informare 

şi Recrutare M.A.N. etc.  

• La nivelul unităţii  funcţionează Asociaţia ,,Părinţi-elevi-profesori RADU NEGRU”, care 

are ca principală activitate organizarea şi sprijinirea de activităţi specifice  elevilor  şi scolii. 
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EVALUAREA  ACŢIUNILOR  CUPRINSE ÎN PLANUL OPERAŢIONAL 2017-2018 

 

PRIORITATEA 1: ADAPTAREA  OFERTEI  EDUCAŢIONALE  PRIN  CALIFICĂRI ŞI 

CURRICULUM  LA  CERINŢELE  SOCIO-ECONOMICE  LOCALE 

Acţiuni derulate: 

A fost actualizat PAS-ul . 

S-a elaborat planul de şcolarizare incluzand 2 clase de invatamant profesional -pentru absolventii 

de 8 clase , invatamant de zi. 

S-a optat pentru calificarile:  „sudor”+ “tubulator naval”  din domeniul „mecanica „si 

“electromecanic nave”din domeniul “electromecanica”.  

S- a incheiat un Contract Cadru de colaborare   nr 5101 436/ SDNG/11.02.2014, cu S.C Santierul 

Naval DAMEN Galati S.A. privind efectuarea stagiului de practica pentru clasele de invatamant 

profesional clasa a XI a 

S-a elaborat o procedura de urmarire a insertiei absolventilor pe piata muncii. 

S-au elaborat CDL-uri , conform noului curriculum pentru clasele: 

 IX,X,XI - liceu, in domeniile : protectia mediului ,mecanica, electric, electromecanica; 

 IX, X, XI–invatamant profesional : sudor, electromecanic nave. 

 

Planul de scolarizare a fost realizat in proportie de  100 %. – la liceu,  invatamant de zi . 

Planul de şcolarizare pentru liceu cu frecvenţă redusă, şcoala de maiştri a fost realizat integral. La 

şcoala postliceală planul de scolarizare a fost realizat in proportie de 100 %. 

    

 

PRIORITATEA 2: IMBUNATATIREA   CONDITIILOR  DE INVATARE  IN IPT 

Acţiuni derulate: 

 Igienizarea salilor de clasa si cabinetelor,  vopsirea, curatenia generala si  reparatii (remediere) , in 

toate corpurile de cladiri ale liceului. 

S-au efectuat următoarele lucrari :  

 

 Reparatii instalatii electrice sanitare si de tamplarie in toate corpurile scolii inclusiv camin elevi, 

refacerea usilor la vestiare, reperatii paturi si mese de catre Hancu Ion si Comanescu Ion si inlocuirea 

a doua usi metalice; 

Igienizare partiala in corpul B scoala, cantina, scoala A, atelier si sala de sport; 

Igienizare totala in camin elevi, camere, holuri, bai, vopsit socluri si tamparie de lemn de catre 

ingrijitorii colegiului; 

Inlocuirea usilor in corpul A la etajul II 

Lucrari de reparatie a istalatiei electrice in scoala (montare stabilizatoare de curent in cabinetele de 

informatica) 

 

In toate corpurile liceului igienizarea, vopsirea, curatenia generala si toate reparatiile (remediere) s-

au facut cu personalul administrativ. 

Prin  

ASOCIAȚIA ’’PĂRINȚI, ELEVI, PROFESORI – RADU NEGRU” , s-au realizat urmatoarele : 
 

    Achizitii Asociaţia “Părinţi-elevi-profesori RADU NEGRU’’: 

Ușă acces sala de sport   

Laptop-uri, imprimante, monitor calculator, suport videoproiector, mouse, sursă calculator, toner  

Lexmark, cablu HDMI de 10 m, SVGA 

Găzduire Web-StartPlus – radu-negru.ro  

Jaluzele verticale 

Uși metalice + montaj 
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Produse igienizare școală – detergent pardoseală 

Consultanță în sistemul de management integrat (S.C.I.M.) S.C. Calitakropolis S.A. 

Alimente cantină elevi 

Materiale reparații cantină școlară + produse igienizare 

Draperie + perdele cantină școlară 

Minge medicinală 7 kg.  

Sponsorizare concurs Visual Contest 

Scara aluminiu (5 trepte) 

Sponsorizari: 

 SINDEX COMPANY SRL, către Asociația “Părinți, elevi, profesori” – 2.000 lei – septembrie 2017; 

2.500 – iunie 2018;  

S.N. DAMEN GALATI către Asociație “Părinți, elevi, profesori”  resturi tablă 1.000 kg., electrozi 

superbaz – 3,25mm – 281 kg. (18 lăzi x 6 pachete), sârmă tubulară sudură 160 kg. (10 role x 16 kg.), 

sârmă plină – rola 5 kg. (2 role x 5kg.) – 6.770 lei – 10 octombrie 2017 

Unitatea nostră a încheiat un contract de parteneriat cu firma S.C. ELECTRIC NAVINSTAL care a 

pus la dispoziția școlii echipamente pentru dotarea unui atelier electric + 2.000 lei – 13 decembrie 

2017 

 Donații la fondul Asociației 4.023 lei persoane fizice 

Sponsorizare Asociație “Părinți, elevi, profesori” – 19.000 lei persoane fizice 

Contribuții 2% - 7.000 lei 

 

PRIORITATEA 3: DEZVOLTAREA   RESURSELOR   UMANE  ALE SCOLII 

Acţiuni derulate: 

Directorii si toate cadrele didactice au participat la cercurile metodico -stiintifice organizate la 

nivel judetean si local. 

Ca urmare a participării la diferite activităţi de formare, colectivul de cadre didactice a acumulat 

urmatoarele credite transferabile neluîndu-se în calcul  creditele acumulate prin obţinerea 

gradelor didactice:  

 

PERSONAL DIDACTIC 

2018/2019 

(43) 

Credite  

< 30 30/60 60/90 >90 

TITULARI 35 15 4 4 12 

SUPLINITORI 8 6 2 - - 
 

Participare la cursuri de formare: 

-,,Management educational, ledership si comunicare,, –SIP Galati : Janosi O., Berechet I., Lazar 

A., Atanasiu l, Blindu C,Manolache I., Marinovici V., Marin D., Oanca C., Zanet R.,  Dima C., 

Vetrov C., Rus V., Doca N., Costea C., Stoleru R., Gheonea D. – 15 credite 

- Formatori pentru cursul -,,Management educational, ledership si comunicare,,- Stan M., Iosif L. 

-,,Comunicarea si negocierea conflictelor in management educational,, - Stan M.- 15 credite 

-,,Formator,,- SIP Galati- Ionescu S. 

-,,Manager de proiect,,- Stan M., Oanca C. 

-,Tabara de leadership pentru profesori si instructor de dezbateri,,- Blindu C.,Atanasiu L, Iosif L. 

-,,Mentor,,- Ene S.- 17 credite 

-Program de formare privind dezvoltarea competenţelor de evaluare a cadrelor didactice pentru 

examenul de definitivat şi concursul naţional pentru ocuparea posturilor vacante – prof. Victor 

LEON  - 30 credite 

-Participare la seminarul ,,Discriminarea un atentat împotriva drepturilor omului!,,- CCD Galați, 
decembrie 2017: Blîndu Carmen Mihaela, Atanasiu Liliana; 

-Participare la seminarul ,,Strategii de combatere a mesajelor instigatoare!,,- CCD Galați, 
decembrie 2017: Blîndu Carmen Mihaela, Atanasiu Liliana; 
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-Participare la cursurile de formare din cadrul programului ,,Management și Leadership,,- 

furnizat de Federația Sindicatelor libere din învățământ – martie 2018 = 25 credite : Atanasiu 

Liliana, Berechet Ioana, Blîndu Carmen Mihaela, Manolache Aura Irina, Marin Dana, Marinovici 

Viorica, Zanet Rodica, Lazăr Aurelia, Oanca Carmen; 

-Formator la programul ,,Management și Leadership,,-  furnizat de Federatia Sindicatelor libere 

din învățământ desfășurat în perioada martie-iunie 2018: Stan Maria, Iosif Lenuța, Marinovici 

Viorica, Berechet Ioana 

-Participare la seminarul ,,3 litere importante  - o lecție de leadership!,,- CCD Galați, aprilie 

2018: Blîndu Carmen Mihaela, ms. Munteanu ; 

-Participare la seminarul ,,Fii antreprenor pentru viitor,, - CJRAE Galați, mai 2018: Blîndu 

Carmen Mihaela  

-Participare la Conferința regională ,, Consilierea psihopedagogică între teorie și practică,, - 

CJRAE Galați, iunie 2018: Stan Maria, Blîndu Carmen Mihaela 

-Participare la cursurile de formare din cadrul ,,Tabarei de leadership pentru profesori și 

instructori de dezbateri,, iulie 2018 - Atanasiu Liliana, Iosif Lenuța. Blîndu Carmen Mihaela, 

-Participarea la formare în cadrul ”Întălnire instructor Ardor Muntenia”; 23-24 septembrie 2017 

Iosif Lenuta 

 

Participare la grade didactice: 

Definitivat- Matei D. 

Colocviu gr I- Atanasiu L. 

Sorin IONESCU a susținut  inspecția curentă II pentru   gradul didactic I. 

 

In scoala au fost organizate si desfasurate  mai multe manifestari stiintifice dupa cum urmeaza: 

Proiect educaţional regional Calitatea mediului – obiectiv în perspectiva dezvoltării durabile 

Sesiune regională de comunicări ştiinţifice Nonviolenţa este arma celor puternici 

Concurs Visual Contest 

Proiect educaţional regional Tehnologii informaţionale pentru educaţie 

Concurs interjudeţean Fii galtehnist 

Concurs interjudeţean Tehno Stil 

Participarea si rezultatele  elevilor  la concursuri scolare : 

Concurs national de matematica „Adolf Haimovici”- mentiune , cls XI 

Concursul judetean  de matematica    „Dan Hulubei”- Premiul II, cls XI ; Mentiune, clsIX, XII ;  

Atletism –pentatlon  Olimpiada Națională a Sportului Școlar : Premiul III, cls IX-XII ; Mentiune 

clsIX-XII; 

Olimpliada TIC –Premiul III, cls XI; 

Concurs  Național Info-educație – Premiul II clsXI ; Premiul III cls XII ; 

Concursul Național de Chimie „Petru Poni” – Mentiune, cls IX. 

 

Profesorii/elevii Liceului Tehnologic “RADU NEGRU” Galaţi au participat şi la alte concursuri 

la care au obţinut  numeroase premii (conf. Anexa Raport Dir Adj 2017-2018) 

PRIORITATEA 4:  

DEZVOLTAREA  SERVICIILOR  DE  ORIENTARE SI CONSILIERE 

Acţiuni derulate: 

  La  începutul  anului şcolar  a  fost  realizat  Planul  managerial al activitatilor educative, 

planul  acţiunilor  şcolare şi  extraşcolare , calendarul  acţiunilor  educative, parteneriate 

scolare. S-a  constituit  comisia  diriginţilor, au  fost  întocmite  documentele comisiei 

diriginţilor, au fost realizate  materiale metodice , a  fost  organizat  Consiliul  elevilor , a fost 
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desemnat reprezentantul  elevilor în Consiliul  de administraţie ; a fost constituită Comisia de 

prevenire şi combatere a violenţei . 

Au  fost  organizate  şedinţele  cu  părinţii, au  fost  aleşi  membrii CRP  din  fiecare  clasă . 

Au  fost  prelucrate  Regulamentele  şcolare (ROF şi Regulamentul Intern) la  toate 

clasele, cât şi la şedinţele  cu părinţii ; clasele a X-a au luat cunoştinţă de Metodologia  de 

promovare în ciclul superior al liceului , iar  clasele a XII-a de Metodologia de desfăşurare 

aexamenului de Bacalaureat.Au fost  respectate  temele  propuse  în  cadrul  orelor  

dedirigenţie  , elevii  participând activ  la  desfăşurarea  acestora . Profesorii diriginţi aplică 

metode si mijloace de învăţământ moderne la orele de dirigentie. Se remarcă prezenţa activă 

apoliţiştilor de proximitate , a celor de la Poliţia rutieră şi a celor de la Antidrog la orele de 

dirigenţie. 

        Elevii liceului nostru manifestă în general o conduită civilizată ; abaterile disciplinare au 

fost reduse numeric şi au fost sancţionate prompt şi drastic prin intermediul Comisiei de 

disciplină . Comisia diriginţilor  a colaborat bine cu psihologul , cu comisia  de disciplină, 

comisia de verificare a frecvenţei , consiliul elevilor, comitetul reprezentativ al părinţilor; 

cazurile de indisciplină  au fost soluţionate operativ. Se  remarcă totuşi  numărul mare   de   

absenţe   nemotivate   din  învăţământul   obligatoriu,  însoţite   de   scăderea corespunzătoare  

a  notelor  la  purtare .  

 Diriginţii claselor  terminale s-au preocupat de  orientarea şcolară şi profesională a elevilor 

prin aplicarea unor chestionare de orientare şcolară şi profesională şi prezentarea atât elevilor 

cat şi părinţilor în cadrul întâlnirilor organizate. Au fost prelucrate si discutate metodologiile 

de organizare si desfasurare a examenlor de absolvire pe niveluri profesionale si ,,Metodologia 

de organizare şi desfăşurare Bacalaureatului” precum si  calendarele aferente.  

       Acţiunile  extraşcolare  au  fost  organizate  atât  la  nivelul  claselor , cât  şi la  nivelul 

liceului .  S-au realizat graficele activităţilor educative şcolare şi extraşcolare. Programul 

activităţilor a ţinut cont de  implicarea  tuturor  cadrelor  didactice  în  realizarea valenţelor 

educative  ale disciplinelor  de învăţământ. 

S-au organizat actiuni de orientare si consiliere a elevilor de catre consilierul scolii si de de 

catre consilieri ai CJRAE prin Proiectul ROSE, conform unui orar stabilit . 

Colaborarea  cu institutii abilitate : CCD,  Direcţia Judeţeana pentru Protecţia Copilului 

Directia Trafic de persoane, ONG Tinerii şi Viitorul, ANA CEPECA, in cadrul  activitatilor de  

parteneriat si voluntariat, Scoala Speciala „ Constantin Pufan” Galati; „Centrul Multifuncţional 

pentru Servicii Sociale”,Galaţi; Şcoala Specială „Emil Gîrleanu”; Şcoala de Arte şi Meserii 

„P.P.Neveanu”:  In anul scolar 2017-2018 cazurile de violenta ( verbala sau fizica minore) au 

fost rezolvate de dirigintii elevilor implicati , fara sesizarea Comisei pentru prevenirea si 

combaterea violenteiin mediul scolar. 

S-au organizat actiuni de orientare si consiliere in cariera,  in parteneriat cu  institutii de 

invatamant superior : Universitatea “ Dunarea de Jos “ Galati, Universitatea “Ion Ionescu de la 

Brad” Iasi;Universitatea “ Ovidiu” Constanta – privind oferta invatamantului superior, pentru 

absolventii de liceu cu BAC. 

In anul şcolar 2017/2018, la nivelul şcolii noastre au fost organizate următoarele activităţile 

educative extraşcolare: 

Proiecte şi activităţi cultural artistice: 

Activităţi derulate cu ocazia , saptamanii Educatiei Globale, Zilei Naţionale, Zilei Toleranţei, 

zilelor şcolii, serbari cu tematica diversa 

 Ziua educatorului 

Săptămâna Educaţiei Globale 

Ziua Naţională a României,  

Sărbătoarea Crăciunului ”Datini de sărbători” 

Impodobirea claselor în haine de sărbătoare 

Împodobirea bradului din curtea şcolii 
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Program cultural artistic cu obiceiuri, datini, urături, colinde. 

Unirea Principatelor,  

Manifestari prilejuite de aniversarea poetului Mihai Eminescu  

Săpt. Să ştii mai multe, să fii mai bun! 

Manifestări cu ocazia sărbătorii pascale 

1 iunie   

Au fost sustinute referate cu tema, precum si lectii deschise. 

Motivatia fata de invatare 

Succesu  

Succesul  si insuccesul scolar 

Activitati desfasurate in colaborare cu elevii din camin, pedagod, bibliotecar si cadre didactice: 

            -Octombrie: Zaharia Stanciu: Expozitie de carte  

            “Petale   De Toamna” 

 Activitate de stimulare a creativitatii prin redactarea unor compuneri asupra temei autumnale.  

            -Noiembrie: Mihail Sadoveanu-Discutii  

                                 Mitologia-Izvor ale inspiratiei pentru literatura contemporana-

activitate de cultivare a gustului fata de mituri.  

            - 1 Decembrie: Ziua  Nationala a Romaniei: Referate  

            -  Decembrie: In luna decembrie s-au organizat activitati prin care  a  evidentiat 

 frumusetea  sfintelor sarbatori.  

            - 15 Ianuarie: O Ramai!- Mihai Eminescu – Poezii- S-a   discutat  ‘Viata  lui  Mihai 

 Eminescu”  

            - 24  Ianuarie: Alexandru Ioan Cuza si Unirea  

            - 8 Martie- Poezii Ziua Mamei  

            - 21 Mai- Sarbatoarea liceului- Sfintii Imparati Constantin si Elena  

            - Iunie – Pe urmele lui Ion Creanga  

                        - Recuperarea obiectelor din camere.  

                        - 1 iunie: Ziua copilului- Discutii.  

  

PRIORITATEA 5: ASIGURAREA ACCESULUI LA IPT SI CRESTEREA GRADULUI DE 

CUPRINDERE IN EDUCATIE 

Acţiuni derulate: 

A fost identificat un  numar de 4 elevii cu cerinte educationale speciale si li s-a acordat 

asistenta psihologica si sprijin educational . 

A fost asigurata asistenta psihopedagogica pentru : 

Consiliere individuala (total persoane) -134 

Consiliere de grup (total grupuri) – 15 

Asistenta psihopedagogica colectiva(dirigentie) -30 

Consiliere parinti  -7 

Asistenta psihopedagogica colectiva(studii/cercetari) -2 

Programe derulate in scoala cu elevi si profesori  : „ Diferenta o facem noi”,,,  

“ Dificultati sociale, emotionale, comportamentale”, “ Character First”, “Viitorul este acum“, 

“FII activ Nu Pasiv”, “ Drepturile copilului”,” Violenta nu este o solutie”, 

 “Taficul de persoane”, Proiect -Parteneriat Educational "Impreuna pentru prevenirea traficului 

de fiinte umane, sprijin pentru victimele unei forme de neglijenta, exploatare sau abuz, tortura, 

pentru persoanele sau grupurile defavorizate, in scopul depasirii situatiilor dificile", sub deviza 

"DARUIESTE FERICIRE" si participare la Flashmob împotriva traficului de persoane, 

”Sexualitatea între mit şi adevăr”, “HIV nu se vede, dar exista”, Şcoala părinţilor”, “Rămâi la 

școală! Școala este șansa ta!” “Invată cu CAP!” 

In anul scolar 2017-2018  s-a acordat   sprijn financiar,  prin programul guvernamental „Bani 

de liceu”, pentru  18 de elevii(rămași în plată 15 ) ai căror părinţi au venituri mici şi foarte 
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mici   

     Sprijn financiar sub formă de bursă socială la 5 elevi şi burse de boală la 1 elevi.  

     Evidenta absentelor si a abaterilor disciplinare ale elevilor care primesc burse „Bani de 

liceu” este asigurata de catre Comisia pentru protecţie socială a elevilor. 

 

Evidenta elevilor cazati in camin : 

Nr.Elevi; - 55- din care 30 beneficiaza de masa de pranz,  prin proiectul ROSE.       

Nr.Camere-14 , in uz-12  

 

In anul scolar 2017- 2018 au beneficiat de cartele in valoare de 6 lei / gratuitate pentru cazare 

si regie urmatorii elevi: 

1. Nitu Adriana  cls 10 B 

2. Paduraru George cls 9 prof  

3. Toma Valentin cls 9 prof  

4. Ungureanu Augustin  cls 9 prof ( gratuitate pentru cazare, regie si masa )  

Incepand cu noiembrie 2017  

5. Borcea Rebeca cls 10 B 

6.Borcea Simona cls 10 B 

7. Bulgaru Cristian cls 11 prof  

Incepand cu decembrie 2017  

8. Isac Adrian cls 11 prof  
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EVALUAREA  ACŢIUNILOR  CUPRINSE ÎN PLANUL OPERAŢIONAL 2018-2019 

 

PRIORITATEA 1: ADAPTAREA  OFERTEI  EDUCAŢIONALE  PRIN  CALIFICĂRI ŞI 

CURRICULUM  LA  CERINŢELE  SOCIO-ECONOMICE  LOCALE 

Acţiuni derulate: 

A fost actualizat PAS-ul . 

S-a elaborat planul de şcolarizare incluzand : 

- 2 clase de invatamant liceal, profil tehnic, domeniul electronică automatizări – calificarea 

tehnician operator tehnica de calcul si domeniul mecanica, calificarea tehnician proiectant CAD  

(1/2) + domeniul electromecanic, calificarea tehnician electromecanic (1/2); 

- 2 clase de invatamant profesional, pentru absolventii de 8 clase, invatamant de zi. S-a optat pentru 

calificarile: „sudor”+ “tubulator naval”  din domeniul „mecanica „si “electromecanic nave”din 

domeniul “electromecanica”.  

S-a incheiat un Contract Cadru de colaborare  nr. 5101-3041/ 13.12.2018, cu S.C Santierul Naval 

DAMEN Galati S.A. privind efectuarea stagiului de practica pentru clasele de invatamant 

profesional clasa a XI-a, calificarea sudor. 

PRIORITATEA 6: DEZVOLTAREA SI DIVERSIFICAREA PARTENERIATULUI 

SOCIAL IN IPT 

Acţiuni derulate: 

Consiliul de Administratie are in componenta lor reprezentanti ai Consiliului Local: Silviana 

Ciuperca, Moise Cornel Oancea; dl Homner Gelu din partea Primariei Municipilui Galati si 

dnii Condrea Alexandru, Spataru Florin si dna Gutu Silvia Liliana din partea agentilor 

economici. 

 

             In anul scolar 2017 -2018 s-au incheiat urmatoarele acorduri si parteneriate cu:   

Universitatea „ Dunarea de Jos „ Galati,  Colegiul Economic Bacau,  Colegiul Tehnic de 

Alimentatie si Turism “Dumitru Motoc”, Galati,  Colegiul „ Stefan Odobleja” Craiova,   

Liceul Tehnologic ,,Ion I.C. Brătianu” Satu Mare,  Liceul Tehnologic ,,Electromureş” Targu 

Mures,  Colegiul Tehnic ,,Iuliu Maniu” Simleu Silvaniei, Salaj,  Liceul Tehnologic ,,Dorin 

Pavel” Alba Iulia,  Liceul Tehnologic ,,Haralamb Vasiliu”, Podu Iloaiei, Iasi,  Liceul 

Tehnologic ,,Nicolae Titulescu” Brăila,  Liceul  Tehnologic ,,Grigore Moisil” Buzau,  Liceul 

Tehnologic de Mecatronica si Automatizari, Iasi,  Liceul Tehnologic Al. Rosetti, Ilfov,  Liceul 

Tehnologic de Mecatronica si Automatizari, Iasi,  Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara 

Craiova,  Sc Postliceala "Sf Vasile cel Mare"Galati,  Sc Gimnaziala nr 18 Galati,  Sc 

Gimnaziala Tulucesti,  Lic Tehnologic "Ëlena Caragiani"Tecuci, Scoala Gimnaziala nr 1 

Rediu Galati,  Asociatia "Speranta si vis implinit",  Asociatia Regionala de Dezbateri, Oratorie 

si Retorica ARDOR Muntenia,  Regia Nationala a Padurilor ROMSILVA,  JA Romania,  

Biblioteca Judeţeană,,V.A. Urechia”  Galati. 

              Parteneriate incheiate in scopul popularizarii ofertei educationale, desfasurarii de 

activitati, comune cu: Universitatea ,,Dunarea de Jos’’ Galati,  Scoala Gimnaziala Nr.34 

,,Mihai Viteazul” Galati,  Scoala Gimnaziala Nr.5 Galati,  Scoala Gimnaziala Nr.7 Galati,  

Scoala Gimnaziala Vanatori, Scoala Gimnaziala Odaia Manolache,  Scoala Gimnaziala Nr.1 

Slobozia Conachi Galati, Scoala Gimnaziala Nr.1 Tulucesti Galati, Scoala Gimnaziala Nr.13 

Galati,  Scoala Gimnaziala Nr.42 Galati,  Scoala Gimnaziala Sivita Galati,  Scoala Gimnaziala 

,,Petre Tutea’’  Galati,  Scoala Gimnaziala ,,Mihail Sadoveanu’’ Galati, Scoala Gimnaziala 

Frumusita Galati,  Scoala Gimnaziala ,,Petru Rares’’ Galati, Scoala Gimnaziala Namoloasa 

Galati, Scoala Postliceala Intellectum Galati ,Scoala Generala Constantin Gh. Marinescu 

Galati, Scoala Generala Nr.16 Galati, Scoala Generala Nr.20 Galati, Colegiul National ,,Mihail 

Kogalniceanu’’ Galati, Scoala Postliceala ,,Chistiana’’ Galati. 
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S-a incheiat un Contract Cadru de colaborare  nr. 3605/ 13.12.2018, cu Electric Navinstal Galati 

privind efectuarea stagiului de practica pentru clasele de invatamant profesional, calificarea 

electromecanic nave. 

S-au elaborat CDL-uri, conform noului curriculum pentru clasele: 

- XI – liceu, in domeniul resurse naturale si protectia mediului; 

-  XII - liceu, in domeniile: electric si electronica. 

Planul de scolarizare a fost realizat in proportie de  100 %. – la liceu,  invatamant de zi . 

Planul de şcolarizare pentru liceu cu frecvenţă redusă, şcoala de maiştri a fost realizat integral.  

La şcoala postliceală planul de scolarizare a fost realizat in proportie de 100 %. 

 

PRIORITATEA 2: IMBUNATATIREA   CONDITIILOR  DE INVATARE  IN IPT 

Acţiuni derulate: 

 Igienizarea salilor de clasa si cabinetelor,  vopsirea, curatenia generala si  reparatii (remediere), in 

toate corpurile de cladiri ale liceului. 

   S-au efectuat următoarele lucrari:  

 Reparatii instalatii electrice sanitare si de tamplarie in toate corpurile scolii inclusiv camin 

elevi, refacerea usilor la vestiare, reparatii paturi si mese si inlocuirea a doua usi metalice; 

 Igienizare partiala in corpul B scoala, cantina, scoala A, atelier si sala de sport; 

 Igienizare totala in camin elevi, camere, holuri, bai, vopsit socluri si tamplarie de lemn de 

catre ingrijitorii liceului; 

 Inlocuirea usilor in corpul A la etajul II; 

 Lucrari de reparatie a instalatiei electrice in scoala (montare stabilizatoare de curent in 

cabinetele de informatica). 

    In toate corpurile liceului igienizarea, vopsirea, curatenia generala si toate reparatiile 

(remediere) s-au facut cu personalul administrativ. 

Prin ASOCIAȚIA ’’PĂRINTI, ELEVI, PROFESORI – RADU NEGRU”, s-au realizat 

urmatoarele : 

    Achizitii Asociaţia “Părinţi-elevi-profesori RADU NEGRU’’: 

 Uși metalice 5 buc. + montaj 

 Radiator Hoffman, boiler Ferrroli 

 Cartușe Lexmark + antivirus Bitdefender 

 Contract prestări servicii promovare în ziarul tipărit Viața Liberă și cotidianul on-line 

www.viata-libera.ro materiale de publicitate educațională 

 Set  conuri marcaj cu tije  

 Echipament sportiv + personalizare  

 Găzduire Web-StartPlus – radu-negru.ro  

 Sistem desktop PC Lenovo 

 Produse igienizare școală – detergent pardoseală, săpun lichid, hârtie igienică, igenol, 

dezinfectant mâini, cloramină, saci menajeri etc.  

  Servicii de configurare platformă informatică SCIM Docs YourConsulting SRL 

 Alimente cantină elevi 

 Materiale reparatii cămin cantină, mentenanță frigider  

 Minge  handbal, fotbal-sală, volei 

 Material pentru mobilier sala 0.4 

 Banner – România 100; banner – firma de exercițiu 

 Insrierea Asociației în lista asociațiilor nonprofit  la ANAF 

 Achiziție aplicație editare diplome  

http://www.viata-libera.ro/
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 Plată contabil șef – întocmire bilanț 
 Suporți videoproiectoare  

 Sponsorizare concurs Visual Contest 
 

     Atragere de fonduri sponsorizări 

 sponsorizări obținute de la SINDEX COMPANY SRL, către Fundația “Părinți, elevi, 

profesori” – 4.000 lei – decembrie 2018; 2.000 – septembrie 2018;  

 Unitatea nostră a încheiat un contract de parteneriat cu firma S.C. ELECTRIC NAVINSTAL  

2.000 lei – 11 decembrie 2018 

 Contribuții 2% - 7.000 lei 

PRIORITATEA 3: DEZVOLTAREA   RESURSELOR   UMANE  ALE SCOLII 

Acţiuni derulate: 

     Directorii si toate cadrele didactice au participat la cercurile metodico - stiintifice organizate 

la nivel judetean si local. 

       Ca urmare a participării la diferite activităţi de formare, colectivul de cadre didactice a 

acumulat urmatoarele credite transferabile neluîndu-se în calcul  creditele acumulate prin 

obţinerea gradelor didactice:  

 

PERSONAL DIDACTIC 

2018/2019 

(43) 

Credite  

< 30 30/60 60/90 >90 

TITULARI 33 13 4 4 12 

SUPLINITORI 6 4 2 - - 

PENSIONARI + 

ASOCIATI 
4     

 

 

Participare la cursuri de formare: 

 ,,Management educational, ledership si comunicare” – SIP Galati: Janosi 

O.,  Teodorescu M. – 15 credite 

  Formatori pentru cursul - ,,Management educational, ledership si 

comunicare,,- Stan M.,  

 ,,Interventie si metode de lucru pentru copii cu dificultati de invatare,,CCD 

Galati - Stan M., Danila G., Berechet I., Marin D., Ghionea D., Zanet R.- 

15 credite 

 ,,Instruire TIC,,- Zanet R., Ene S. 

 ,,Program de formare privind dezvoltarea competentelor de evaluare a 

cadrelor didactice pentru examenul de definitivat si concursul national de 

titularizare,,- Stan M., 

 ,,Curs designer instructional,, - Palade I. - 40h; martie 2019 

 ,,Curs SSM,,- Ionescu S.- iunie  2019 

 Formare profesională - leaderdership (d-nul Talpeș)- toate cadrele 

didactice- martie 2019 

Organizarea la nivelul scolii  a Cercului tehnic set 2 – mai 2019 

Participare la grade didactice: 

 Sustinere grad I – Ionescu S. 

 Depunere cerere IC 1 pentru grad II: Palade I., Gavrila A. 

 Depunere dosar definitivat: Ms. Munteanu  

In scoala au fost organizate si desfasurate  mai multe manifestari stiintifice dupa cum urmeaza: 

 Proiect educaţional regional Calitatea mediului – obiectiv în perspectiva dezvoltării 

durabile 

 Sesiune regională de comunicări ştiinţifice Nonviolenţa este arma celor puternici 
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 Concurs Visual Contest 

 Proiect educaţional regional Tehnologii informaţionale pentru educaţie 

 Concurs interjudeţean Fii galtehnist 

 Concurs regional Tehno Stil 

 Concursul interjudeţean Miturile, poveştile care nasc poveşti 

Participarea la concursuri scolare si rezultatele  elevilor: 

 Concurs national de matematica „Adolf Haimovici”:  elev Ciobanu Semion, clasa XII 

B, premiul II – faza judeteana, profesor indrumator Tudor Silvia; 

 Concursul judetean  de matematica  „Dan Hulubei”:  

- elev Borcea Simona, clasa XI B, premiul I– faza judeteana, profesor indrumator Ene 

Steluta; 

- elev Borcea Rebeca, clasa XI B, premiul II– faza judeteana, profesor indrumator Ene 

Steluta; 

- elev Drăgan Flavia, clasa IX A, premiul II– faza judeteana, profesor indrumator Ghionea 

Dana Elena; 

- elev Ciobanu Semion, clasa XIIB, premiul III – faza judeteana, profesor indrumator 

Tudor Silvia; 

- elev  Secară Valentin, clasa IX A, mentiune – faza judeteana, profesor indrumator 

Ghionea Dana Elena; 

 Concursul National de Chimie „Petru Poni”: elev Talai Vadim, clasa X B, premiul II– 

faza judeteana, profesor indrumator Mosolea Manuela, si participare la faza nationala 

Vaslui 2019; 

 Atletism – pentatlon Olimpiada Natională a Sportului Scolar: 

- elevi Păun Andreea, Popa Rodica, Marciuc Georgiana, Rughi Diana, Rughi Ionela, 

clasele IX-XII, premiul III, profesor indrumator Leon Victor 

- elevi Blănaru Andrei, RÎpan Paul, Nenciu Mihai,Talai Vadim, Secară Valentin clasele 

IX-XII, premiul IV, profesor indrumator Leon Victor 

 Olimpiada de Protecţia Mediului: elev Dragomir Ana Maria, clasa XII B, premiul I – 

faza judeteana, profesori indrumatori Oancă Carmen, Marinovici Viorica,  Ionescu Sorin, 

si participare la faza nationala Craiova 2019; 

 Olimpiada de Limba si Literatura Romana – sectiunea B - Lectura, ca abilitate de 

viata: elevi Capverde Andreea,  Blănaru Andrei, clasa XII A, mentiune, profesor 

indrumator Marin Dana Lavinia. 

           Profesorii/elevii Liceului Tehnologic “RADU NEGRU” Galaţi au participat şi la alte 

concursuri la care au obţinut  numeroase premii (conf. Anexa Raport Dir Adj 2018-2019). 

PRIORITATEA 4:  

DEZVOLTAREA  SERVICIILOR  DE  ORIENTARE SI CONSILIERE 

Acţiuni derulate: 

     La  începutul  anului şcolar  a  fost  realizat  Planul  managerial al activitatilor educative, 

planul  acţiunilor  şcolare şi  extraşcolare , calendarul  acţiunilor  educative, parteneriate scolare.    

S-a  constituit  comisia  diriginţilor, au  fost  întocmite  documentele comisiei diriginţilor, au 

fost realizate  materiale metodice, a  fost  organizat  Consiliul  elevilor, a fost desemnat 

reprezentantul  elevilor în Consiliul  de administraţie, a fost constituită Comisia de prevenire şi 

combatere a violenţei. 

      Au  fost  organizate  şedinţele  cu  părinţii, au  fost  aleşi  membrii CRP  din  fiecare  clasă . 

Au  fost  prelucrate  Regulamentele  şcolare (ROF şi Regulamentul Intern) la  toate 

clasele, cât şi la şedinţele  cu părinţii ; clasele a X-a au luat cunoştinţă de Metodologia  de 

promovare în ciclul superior al liceului , iar  clasele a XII-a de Metodologia de desfăşurare 
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aexamenului de Bacalaureat. Au fost  respectate  temele  propuse  în  cadrul  orelor  de 

dirigenţie, elevii  participând activ  la  desfăşurarea  acestora. Profesorii diriginţi aplică metode 

si mijloace de învăţământ moderne la orele de dirigentie. Se remarcă prezenţa activă 

apoliţiştilor de proximitate, a celor de la Poliţia rutieră şi a celor de la Antidrog la orele de 

dirigenţie. 

        Elevii liceului nostru manifestă în general o conduită civilizată; abaterile disciplinare au 

fost reduse numeric şi au fost sancţionate prompt şi drastic prin intermediul Comisiei de 

disciplină. Comisia diriginţilor  a colaborat bine cu psihologul, cu comisia  de disciplină, 

comisia de verificare a frecvenţei, consiliul elevilor, comitetul reprezentativ al părinţilor; 

cazurile de indisciplină  au fost soluţionate operativ. Se  remarcă totuşi  numărul mare   de   

absenţe   nemotivate   din  învăţământul   obligatoriu,  însoţite   de   scăderea corespunzătoare  a  

notelor  la  purtare .  

      Diriginţii claselor  terminale s-au preocupat de  orientarea şcolară şi profesională a elevilor 

prin aplicarea unor chestionare de orientare şcolară şi profesională şi prezentarea atât elevilor 

cat şi părinţilor în cadrul întâlnirilor organizate. Au fost prelucrate si discutate metodologiile de 

organizare si desfasurare a examenlor de absolvire pe niveluri profesionale si ,,Metodologia de 

organizare şi desfăşurare Bacalaureatului” precum si  calendarele aferente.  

       Acţiunile  extraşcolare  au  fost  organizate  atât  la  nivelul  claselor , cât  şi la  nivelul 

liceului. S-au realizat graficele activităţilor educative şcolare şi extraşcolare. Programul 

activităţilor a ţinut cont de  implicarea  tuturor  cadrelor  didactice  în  realizarea valenţelor 

educative  ale disciplinelor  de învăţământ. 

      S-au organizat actiuni de orientare si consiliere a elevilor de catre consilierul scolii si de 

de catre consilieri ai CJRAE prin Proiectul ROSE, conform unui orar stabilit. 

      Psihologul scolii, prof. Iordachita Gabriela, a desfasurat: 

- programul “Viitorul este ACUM!”, orientare şcolară şi profesională privind informarea 

şi orientarea în carieră pentru un numar de 32 de elevi; 
- consiliere pentru cariera atat individuala pentru 37 elevi, cat si consiliere de grup cu un numar 

de 78 elevi; 

- studii privind identificarea nevoilor de consiliere prin aplicarea chestionarului “Nevoi de 

consiliere”, pentru 4 elevi, 2 parinti, 5 cadre didactice. 

      Colaborarea  cu institutii abilitate: CCD,  Direcţia Judeţeana pentru Protecţia Copilului 

Directia Trafic de persoane, ONG Tinerii şi Viitorul, ANA CEPECA, in cadrul  activitatilor de  

parteneriat si voluntariat, Scoala Speciala „ Constantin Pufan” Galati; „Centrul Multifuncţional 

pentru Servicii Sociale”,Galaţi; Şcoala Specială „Emil Gîrleanu”; Şcoala de Arte şi Meserii 

„P.P.Neveanu”.   

       In anul scolar 2018-2019 cazurile de violenta (verbala sau fizica minore) au fost rezolvate 

de dirigintii elevilor implicati, fara sesizarea Comisei pentru prevenirea si combaterea 

violenteiin mediul scolar. 

      S-au organizat actiuni de orientare si consiliere in cariera,  in parteneriat cu  institutii de 

invatamant superior: Universitatea “ Dunarea de Jos “ Galati, Universitatea “Ion Ionescu de la 

Brad” Iasi; Universitatea “ Ovidiu” Constanta – privind oferta invatamantului superior, pentru 

absolventii de liceu cu BAC. 

        In anul şcolar 2018/2019, la nivelul şcolii noastre au fost organizate următoarele 

activităţile educative extraşcolare: 

I. Proiecte şi activităţi cultural artistice: 

 Activităţi derulate cu ocazia , saptamanii Educatiei Globale, Zilei Naţionale, Zilei 

Toleranţei, zilelor şcolii, serbari cu tematica diversa 

  Ziua educatorului 

 Săptămâna Educaţiei Globale 

 Ziua Naţională a României,  

 Sărbătoarea Crăciunului ”Datini de sărbători” 
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o Impodobirea claselor în haine de sărbătoare 

o Împodobirea bradului din curtea şcolii 

o Program cultural artistic cu obiceiuri, datini, urături, colinde. 

 Unirea Principatelor,  

 Manifestari prilejuite de aniversarea poetului Mihai Eminescu  

 Săpt. Să ştii mai multe, să fii mai bun! 

 Manifestări cu ocazia sărbătorii pascale 

 1 iunie   

II. Au fost sustinute referate cu tema, precum si lectii deschise. 

 Motivatia fata de invatare 

 Succesul  si insuccesul scolar 

 

Activitati desfasurate: 

 Festivitatea de deschidere a anului scolar 

 Ziua mondială a Curățeniei 

 Ziua mondială a Munților Carpați 

 “Ziua europeană a limbilor moderne” Globalizarea si limbile moderne – masă 

rotundă 

 Let’s do it! - România 

 “Ziua Mondială a Educaţiei”Education around the world Activitati dedicate Zilei 

mondiale a educației 

 Ziua Mondială pentru Reducerea Dezastrelor Naturale 

 Ziua Mondială a Alimentației 

 Alegeri CSE 

 Ziua Mondială a Mării Negre 

 Acțiune preventive-educativă și anti-victimizare Parteneriat Poliția Galați Stop 

violenței și discriminării în școli! Indiferența doare. 

 Ziua Internaţională a Toleranţei 

 Săptămâna Educației Globale Dor de pozitivism 

 Ziua națională fără tutun 20 lecții de viață 

 Teatrul – imaginea vieții de zi cu zi. Spectacol de teatru – Anton Pann 

 Sfântul Apostol Andrei – Ocrotitorul României 

 100  ani de la Marea Unire de la 1918 

 Vrei să conduci? Fii informat! 

 Activitati de prevenire a delincvenței juvenile 

 Saptamana Educatiei Globale Activitati interactive desfasurate cu ocazia Saptamanii 

Educatiei Globale 

 “1 Decembrie” – Ziua Nationala a Romaniei – 100 de ani de Românie 

 5 Decembrie- Ziua Mondiala a Voluntariatului Activități SNAC 

 Recital de colinde Filarmonica Ion Dumitrescu 

 Ziua Mondială a Drepturilor Omului Drepturile mele 

 Colinde de Crăciun  

 Medalion literar … (M. Eminescu, T. Arghezi, N. Stanescu …) 

 Cuza Voda si Unirea din 1859 

 Ziua Europeană a protecției datelor Safe day! 

 Sf. Valentin- mit si realitate Recital de poezie, materiale informative, dezbateri- mit/ 

legenda 
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 Concursurile CAER 

 1 Martie – Ziua Martisorului 

 Luna Pădurii 

 Ziua Protecției Consumatorului Alege! Este dreptul tău! 

 Ziua Mondiala a Apei 

 Ce inseamna Francofonia? Activitati dedicate sarbatoririi Zilelor Francofoniei 

 Adolescentii si obezitatea Prezentare materiale, statistici, discutii organizate cu ocazia 

Zilei Mondiale a Sanatatii. 

 Programul “Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

 Activitati dedicate Zilei Portilor deschise 

 Ziua Mondială a Pământului 

 Ziua Mondială a Sănătății 

 Ziua Internațională a Cărții Miturile nasc povești! Concurs interjudețean 

 Europa- dimensiune globala Workshop si prezentare multimedia cu ocazia 

sarbatoririi Zilei Europei 

 Campionatul scolii la jocuri sportive 

 Ziua Europei 

 Ziua Europeană a Parcurilor 

 Prezentarea ofertei educationale universitare 

 Targul facultăților 

 Concursul de proiecte antidrog”Impreuna”; Concursul national “Mesajul meu 

antidrog” 

 Ziua Internationala a Copilului 

 Ziua Mondială a Mediului Înconjurător 

 Orientarea scolara si profesionala a elevilor  de gimnaziu către liceu- promovare ofertă 

școlară 

 Olimpiadele scolare 

 Excursii  in imprejurimile municipiului 

 Actiuni umanitare; actiuni de voluntariat 

 “Sa ne cunoastem tara”- excursii in tara 

 Vizionari de spectacole 

 Festivitatea de incheiere a anului scolar 
 

PRIORITATEA 5: ASIGURAREA ACCESULUI LA IPT SI CRESTEREA GRADULUI 

DE CUPRINDERE IN EDUCATIE 

Acţiuni derulate: 

        A fost identificat un  numar de 2 elevii cu cerinte educationale speciale si li s-a acordat 

asistenta psihologica si sprijin educational . 

     A fost asigurata asistenta psihopedagogica pentru : 

 Consiliere individuala (total persoane) - 207 

 Consiliere de grup (total grupuri) – 21 

 Asistenta psihopedagogica colectiva(dirigentie) - 38 

 Consiliere parinti  - 7 

 Asistenta psihopedagogica colectiva(studii/cercetari) -2 
 

       Programe derulate in scoala cu elevi si profesori: “Diferenta o facem noi”, “Dificultati 

sociale, emotionale, comportamentale”, “Character First”, “Viitorul este acum“, “FII activ Nu 

Captiv”, ”Violenta nu este o solutie”, ”Sexualitatea între mit şi adevăr”, “Taficul de persoane”, 

Proiect - Parteneriat Educational "Impreuna pentru prevenirea traficului de fiinte umane, 

sprijin pentru victimele unei forme de neglijenta, exploatare sau abuz, tortura, pentru 
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persoanele sau grupurile defavorizate, in scopul depasirii situatiilor dificile", sub deviza 

"Daruieste fericire" si participare la Flashmob împotriva traficului de persoane, “HIV nu se 

vede, dar exista”, “Şcoala părinţilor”, “Rămâi la scoală! Scoala este sansa ta!”, “Invată cu 

CAP!” 

      In anul scolar 2018-2019 s-a acordat sprijn financiar, prin programul guvernamental „Bani 

de liceu”, pentru  26 de elevii ai căror părinţi au venituri mici şi foarte mici.  

     Sprijn financiar sub formă de bursă socială la 2 elevi şi bursa de boală la 1 elevi.  

     Evidenta absentelor si a abaterilor disciplinare ale elevilor care primesc burse „Bani de 

liceu” este asigurata de catre Comisia pentru protecţie socială a elevilor. 

 

       Evidenta elevilor cazati in camin : 

Nr. Elevi:  54,  din care 25 beneficiaza de masa de pranz,  prin proiectul ROSE.                    

Nr. Camere -14  
 

       In anul scolar 2018- 2019 au beneficiat de gratuitate pentru cazare si regie urmatorii elevi: 

1 Borcea Rebeca cls 11 B  

2. Borcea Simona cls 11 B  

3. Borcea Ruben cls 9 B 

4. Nitu Adriana cls 11 b 

5. Paduraru George cls 10 profesioanala 

 

 

 

 

 

 

EVALUAREA  ACŢIUNILOR  CUPRINSE ÎN PLANUL OPERAŢIONAL 2019-2020 

 

PRIORITATEA 1: ADAPTAREA  OFERTEI  EDUCAŢIONALE  PRIN  CALIFICĂRI ŞI 

CURRICULUM  LA  CERINŢELE  SOCIO-ECONOMICE  LOCALE 

Acţiuni derulate: 

A fost actualizat PAS-ul . 

S-a elaborat planul de şcolarizare incluzand : 

- 1 clase de invatamant liceal, , filiera tehnologică, profil tehnic - domeniul mecanica: tehnician 

proiectant CAD  (1/2), profil resurse naturale şi protecţia mediului - protecţia mediului - tehnician 

ecolog si protectia calitatii mediului (1/2); 

- 1 clasa a IX a, liceu seral, profil tehnic -  electromecanic - tehnician electromecanic  

- 2 clase profesionala a IX-a: domeniul mecanica -  sudor si   domeniul electromecanic - 

electromecanic nave                                                                                                                                                 

-1 clasa a IX-a, liceu frecvenţă redusă, filiera teoretică, profil real, specializarea matematică-

informatică; 

- 1 clasa scoala de maistri, domeniul mecanică, calificarile  maistru cazangerie constructii metalice si 

sudura (1/2)+ maistru mecanic (1/2) 

- 3 clase invatamant postliceal: domeniile protectia mediului, calificarea tehnician laborant pentru 

protectia calitatii mediului, informatica, calificarea tehnician echipamente periferice şi birotică, 

electronica  automatizari, calificarea tehnician electronist echipamente de automatizare 
 

S-a incheiat un Contract Cadru de colaborare  nr.5101-1914/06.12.2019, cu S.C Santierul Naval 

DAMEN Galati S.A. privind efectuarea stagiului de practica pentru clasele de invatamant 

profesional clasa a XI-a, calificarea sudor si tubulator naval. 

S-a incheiat un Contract Cadru de colaborare  nr. 6754/12.12.2019, cu Alewijne Marine Galati S.A. 
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privind efectuarea stagiului de practica pentru clasele de invatamant profesional, calificarea 

electromecanic nave. 

S-au elaborat CDL-uri, conform noului curriculum pentru clasele: 

- IX – liceu, in domeniul resurse naturale si protectia mediului; 

-  X - liceu, in domeniul electronica automatizari; 

- XI – liceu zi si XII liceu seral, in domeniul resurse naturale si protectia mediului; 

- XI – liceu, in domeniile mecanica si electromecanica; 

- XII – liceu, in domeniile electric si electronica automatizari; 

- XII – liceu seral in domeniul mecanica 

Planul de scolarizare a fost realizat in proportie de  100 %. – la liceu,  invatamant de zi . 

Planul de şcolarizare pentru liceu cu frecvenţă redusă, şcoala de maiştri a fost realizat integral.  

La şcoala postliceală planul de scolarizare a fost realizat in proportie de 100 %. 

 

PRIORITATEA 2: IMBUNATATIREA   CONDITIILOR  DE INVATARE  IN IPT 

Acţiuni derulate: 

 Igienizarea salilor de clasa si cabinetelor,  vopsirea, curatenia generala si  reparatii (remediere), in 

toate corpurile de cladiri ale liceului. 

   S-au efectuat urmatoarele lucrari: 

• Reparatii instalatie sanitara si termica in cantina unitatii.S-au schimbat pluviale, scurgeri si 

tevile ce transporta apa rece spre corpul B. 

• Igienizare partiala in corpul B scoala, cantina, scoala A; 

• Am confectionat mobilier pentru vestiarele din sala de sport, respectiv cuiere si bancute pe 

care le-am slefuit, lacuit si montat impreuna cu tamplarul si ingrijitorii. 

• Igienizare totala in camin elevi, camere, holuri, bai, vopsit socluri de catre ingrijitori.  

• De asemenea in baza m-ai multor adrese inaintate catre Primaria Municipiului Galati, am fost 

prinsi in bugetul anului acesta cu repartii capitale la acoperisul caminului, etajul 3 si partial casa 

scarii. 

• Cu personalul unitatii am refacut partial etajul II al caminului, mentionez ca acest etaj era in 

conservare de mai bine de 7 ani. Am inlocuit usi, am vopsit socluri, am varuit si igienizat, 

indeplinind astfel conditii optime de cazare pentru elvii unitatii noastre, 

• Lucrari de reparatie a istalatiei electrice in camin etajul II, 

• In atelier s-au remediat mici defctiuni aparute la instalatia electrica si s-a igienizat. 

• Sala de sport a intrat in reparatii capitale , fiind inlocuita instalatia electrica, 

sanitara,tamplaria veche, usile, montata gresie si faianta, au fost inlocuite soclurile clasice din vopsea 

cu cele din pal, dand astfel un aer modern locului. Au fost schimbate plasele de protectie de la 

geamuri si perdelele. 

• Am achizitionat prin fonduri puse la dispozitie de primarie, laptop-uri pentru fiecare sala de 

clasa, reusind astfel sa ne desfasuram in bune conditii procesul de invatare aferent scenariului 

galben. 

• Am etichetat si trasat circuite pentru deplasare atat in interior cat si in exterior, pentru a putea 

respectata normele de prevenire a infectarii cu virusul SARS COV II, 

• Am demarat proceduri impreuna cu Primaria Municipiului Galati de curatare si imprejmuire 

a terenului viran, care se afla pozitionat pe strada Știintei, intre liceul nostru si spitalul TBC. 

Prin ASOCIAȚIA ’’PĂRINTI, ELEVI, PROFESORI – RADU NEGRU”, s-au realizat 

urmatoarele : 

 Achiziții Asociaţia “Părinţi-elevi-profesori RADU NEGRU’’: 

 27 scaune textile gri ( 1534,53 lei) 

 Alimente Selgros (970,68 lei) 

 Taxă de participare curs practic ‘’Responsabil cu protec’ia datelor cu character personal’’ 1 

persoană – (600 lei) 

 Placă de bază MSIH61M-P31 (G30, Socket 1155, fără shield  (181,25 lei) 
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 Set gantere Body Solid 2x10kg ( 224,99 lei) 

 Gantere 2x10kg Hexbell (209 lei) 

 Mause cu fir optic ( 25,58 lei) 

 Tastatură multimedia (25,89 lei) 

 Găzduire Web-StartPlus – radu-negru.ro (251,67 lei) 

 Ghid practic – Kit de urgență GDPR (192,78 lei) 

 Produse birotică (64 lei) 

Atragere de fonduri sponsorizări/ donații - Fundația “Părinți, elevi, profesori” 

 Contract de sponsorizare 653/26.08.2019  SINDEX COMPANY SRL- 1.500 lei, 3 laptop-uri 

DELL E6400  

 Contract de sponsorizare Alewijnse Marine Galați S.A. 5187/16.10.2019 -  2.700 lei  

 Ușă metalică BEST B56QM – 649 lei (prof. Blîndu C.) 

 44 aparate Wireless – DAMEN  

 Contract sponsorizare 71/29.11.2019 DAMEN - 1500 Kg deșeuri metalice rezultate prin 

debitare, 40 pachete electrozi superbazici, 5 pachete electrozi supertit fin - valoare totală 7.829,37 

lei 

 Contract de sponsorizare 68/26. 11. 2019  DAMEN – componente IT – valoare totală 53.200 

lei 

 Contribuții 2% - 7.000 lei 

PRIORITATEA 3: DEZVOLTAREA   RESURSELOR   UMANE  ALE SCOLII 

Acţiuni derulate: 

     Directorii si toate cadrele didactice au participat la cercurile metodico - stiintifice organizate 

la nivel judetean si local. 

       In luna octombrie 2019 s- au preînscris pentru susţinerea gradelor didactice , următoarele 

cadre didactice: 

1 Munteanu Ion Maistru instructor, definitivat 2020 

2 Călin Loredana, limba franceza, definitivat  2020 

3 Palade Iulian electromecanica, gradul II 2021 

4 Gavrila Alina biologie, gradul II 2021 

      Pe parcursul anului şcolar 2019-2020, cadrele didactice au participat la cursuri de 

perfecţionare: 

1 .Program de perfecționare- Consilier pentru dezvoltare personală, Asociația Centrul 

Educaționla Practic- au participat: director prof.Mirela Onișor, director adjunct prof.Leon Victor,  

22 de cadre didactice din unitatea de învățământ, 3 cadre didactice auxiliare . 

Ȋn octombrie 2016 erau  înscrise la studii postuniversitare de masterat/ doctorat sau programe de 

conversie profesionala următoarele cadre didactice: 

2.Program perfecționare- Educația elevilor prin activități extracurriculare-program de dezvoltare 

personală in concordanță cu politicile și strategiile MEN- 60 ore/15 credite, Asociația  Profedu- 6 

cadre didcatice 

 3. ,,Evaluarea Elevilor In Invatamantul Preuniversitar’’asociatia Profedu,2020,15 credite(60 ore) 

 4. Conversie profesionala Educatie fizica,Uni. Dunarea de Jos- Galati,2020,15 credite 

5.  Profesor in online 

6. Acces4Antreprenoriat Social in reg SE,ADPE Catalactica,2020,40 ore 

7. Colaborarea in clasa digitala ,Fundația Institutul pentru Educație,2020 

8. Le français, mon atout – Comment faire du neuf avec du vieux dans l’enseignement du FLE. 

Stratégies de  réinvention de la didactique du FLE,Universitatea „Dunărea de Jos” Galați 
9. Evaluarea în şcolile secolului XXI,Fundația Institutul pentru Educație 

10. Manager de întreprindere socială și Competențe anteprenoriale,Asociatia Catactica,2019-

2021 

11. Metode interactive de formare centrate pe elev, CCd Bacau,2019-2020, 30 credite 

12. Conversie profesionala Educatie fizica,Uni. Dunarea de Jos- Galati,2020,120 credite 
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13. Seminarul Regional eTwinning desfășurat la Iași,Institutul de Științe ale Educației,31.10 - 

2.11.2019,13 ore 

 

In scoala au fost organizate si desfasurate  mai multe manifestari stiintifice dupa cum urmeaza: 

 Sesiune regională de comunicări ştiinţifice Nonviolenţa este arma celor puternici 

 Concurs Visual Contest 

 Proiect educaţional regional Tehnologii informaţionale pentru educaţie 

 Concurs interjudeţean Fii galtehnist 

 Concurs regional Tehno Stil 

 Concursul interjudeţean Miturile, poveştile care nasc poveşti 

Participarea la concursuri scolare si rezultatele  elevilor: 

Locul I - Concurs Regional TEHNOSTIL Ediţia a VII-a CAER 2020 poz. 859, elev: 

Comănescu Ionuț, prof. Dima Cristina, ,,Sudarea subacvatică’’ 20 mai 2020 secțiunea  

Prezentări power point și filme 

    Mențiune  - Concurs Regional TEHNOSTIL Ediţia a VII-a CAER 2020 poz. 859, elevi  

Florea Cosmin, Deacu Robert, prof. Ionescu Sorin, Munteanu Ion  “COMPOSTUL – O 

TRANSFORMARE A DEȘEURILOR ORGANICE” 20 mai 2020 – secțiunea Prezentări power 

point și filme; 

    PREMIUL III    - Concurs Regional TEHNOSTIL Ediţia a VII-a CAER 2020 poz. 859, elevi: 

Roșca George - Dănuț, Roșu Andrei Nicolas, prof. Palade Iulian “INSTALAȚIE ELECTRICĂ 

DE ILUMINAT CU TEMPORIZARE” Macheta 20 mai 2020 – secțiunea Desene, colaje, 

postere, broșuri, pliante, machete, fotografii, albume fotografice   

   Mențiune - Concurs Regional TEHNOSTIL Ediţia a VII-a CAER 2020 poz. 859 elev Deacu 

Robert Prodan  “MENGHINA Macheta “, ms Munteanu Ion -20 mai 2020 – secțiunea Desene, 

colaje, postere, broșuri, pliante, machete, fotografii, albume fotografice   

Premii și diplome de participare la concursul Fii Galtehnist – martie 2020, prof. Manolache 

Irina 

   Premii și diplome de participare la concursul ,,Intersecția tehnicii cu informatica’’, prof. 

Manolache Irina 

Locul III, faza judeteana, Atletism –pentatlon, Olimpiada Națională a Sportului Școlar, cls IX-

XII, RUGHI Diana, RUGHI Ionela, Cojocaru Georgiana, Malairoș Alexandra 

Locul III, faza judeteana, Tenis de masă, Olimpiada Națională a Sportului Școlar, Erușchin 

Laura 

Locul III, faza judeteana, Șah, Olimpiada Națională a Sportului Școlar, Florea Grațiela 

Premiul I la Concursul de Reviste Anellise, Iași - prof. Zanet Rodica 

Junior Achievement Romania – Programul ,,Educaţie financiară”, cu clasa a XII-a B, anul 

şcolar  2019-2020  - Prof.Chioralia Tudrel 

Concursul regional ,,De la Gutenberg la Google”- concurs de book-trailere, elev Stan George, 

cu book-trailer-ul ,,Toată lumina pe care nu o putem vedea” , mai 2020  prof. Marin Dana-

Lavinia 

           Profesorii/elevii Liceului Tehnologic “RADU NEGRU” Galaţi au participat şi la alte 

concursuri la care au obţinut  numeroase premii (conf. Anexa Raport Dir Adj 2019-2020). 

PRIORITATEA 4:  

DEZVOLTAREA  SERVICIILOR  DE  ORIENTARE SI CONSILIERE 

Acţiuni derulate: 

     La  începutul  anului şcolar  a  fost  realizat  Planul  managerial al activitatilor educative, 

planul  acţiunilor  şcolare şi  extraşcolare , calendarul  acţiunilor  educative, parteneriate scolare.    

S-a  constituit  comisia  diriginţilor, au  fost  întocmite  documentele comisiei diriginţilor, au 
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fost realizate  materiale metodice, a  fost  organizat  Consiliul  elevilor, a fost desemnat 

reprezentantul  elevilor în Consiliul  de administraţie, a fost constituită Comisia de prevenire şi 

combatere a violenţei. 

      Au  fost  organizate  şedinţele  cu  părinţii, au  fost  aleşi  membrii CRP  din  fiecare  clasă . 

Au  fost  prelucrate  Regulamentele  şcolare (ROF şi Regulamentul Intern) la  toate 

clasele, cât şi la şedinţele  cu părinţii ; clasele a X-a au luat cunoştinţă de Metodologia  de 

promovare în ciclul superior al liceului , iar  clasele a XII-a de Metodologia de desfăşurare 

aexamenului de Bacalaureat. Au fost  respectate  temele  propuse  în  cadrul  orelor  de 

dirigenţie, elevii  participând activ  la  desfăşurarea  acestora. Profesorii diriginţi aplică metode 

si mijloace de învăţământ moderne la orele de dirigentie. Se remarcă prezenţa activă 

apoliţiştilor de proximitate, a celor de la Poliţia rutieră şi a celor de la Antidrog la orele de 

dirigenţie. 

        Elevii liceului nostru manifestă în general o conduită civilizată; abaterile disciplinare au 

fost reduse numeric şi au fost sancţionate prompt şi drastic prin intermediul Comisiei de 

disciplină. Comisia diriginţilor  a colaborat bine cu psihologul, cu comisia  de disciplină, 

comisia de verificare a frecvenţei, consiliul elevilor, comitetul reprezentativ al părinţilor; 

cazurile de indisciplină  au fost soluţionate operativ. Se  remarcă totuşi  numărul mare   de   

absenţe   nemotivate   din  învăţământul   obligatoriu,  însoţite   de   scăderea corespunzătoare  a  

notelor  la  purtare .  

      Diriginţii claselor  terminale s-au preocupat de  orientarea şcolară şi profesională a elevilor 

prin aplicarea unor chestionare de orientare şcolară şi profesională şi prezentarea atât elevilor 

cat şi părinţilor în cadrul întâlnirilor organizate. Au fost prelucrate si discutate metodologiile de 

organizare si desfasurare a examenlor de absolvire pe niveluri profesionale si ,,Metodologia de 

organizare şi desfăşurare Bacalaureatului” precum si  calendarele aferente.  

       Acţiunile  extraşcolare  au  fost  organizate  atât  la  nivelul  claselor , cât  şi la  nivelul 

liceului. S-au realizat graficele activităţilor educative şcolare şi extraşcolare. Programul 

activităţilor a ţinut cont de  implicarea  tuturor  cadrelor  didactice  în  realizarea valenţelor 

educative  ale disciplinelor  de învăţământ. 

Activtati desfasurate          

 constituirea componenței comisiei diriginţilor pt. an şcolar 2019-2020 

 stabilirea graficului orelor de Consiliere și Orientare; 

 analiza programelor şcolare in vigoare 

 îndrumări privind întocmirea planificărilor; 

 analiza SWOT a comisiei diriginţilor pentru anul școlar 2018-2019; 

 stabilirea de comun acord a orelor de consiliere pentru părinţi si tematica acestora 

                                    Responsabili: Prof. Dănilă Gabriela-Cristina, prof.Stan Maria 

 Informare/ dezbatere privind,, Prevenirea traficului de fiinţe umane- activitate realizată 

in colaborare cu Direcţia de combatere a criminalităţii , Galaţi.’’ 

 diseminarea informaţiilor primite la  Consfătuirea judeţeană; 

 raportul activitătilor Comisiei Diriginţilor pe semestrul al II-lea,  anul şcolar 2018-2019 

 prezentarea planului managerial al comisiei diriginţilor pe anul școlar 2019-2020 

 alegerea preşedintelui si a membrilor Consiliului Elevilor pentru anul scolar in curs.  

 Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor 

 Activitate interactiva realizata cu elevii scolii de  Dr. Cristian Andrei, psihoterapeut, 

expert și ambasador al Asociației Joc Responsabil, in cadrul Proiectului ,,Antrenat de 

majorat’’. 

 Activități cu tematica ,, Dezbatere/ masă rotundă- ,,Ziua mondială fără tutun’’. 

           responsabili: Consilier educativ,  responsabilul comisiei diriginti, diriginti, psiholog          

scolar.          

 Ziua internațională a voluntarilor’’-  participare la campania umanitară ,,De la  inimă la 

inimă’…dăruieşte bucurie copiilor si persoanelor vârstnice’’, desfaşurată la Centrul 



                                 

Planul de acțiune al Liceului Tehnologic ”Radu Negru” din Galați Page 90 
 

Multifuncţional pentru Servicii Sociale”, Galaţi 

 participare la activitatea ,, Bucuria sarbătorilor de iarnă,’’, in colaborare cu Fundatia 

Inimă de copil, Galati. 

 Participarea la proiectul  ,,Noi pentru noi’’, in cadrul LTRN. 

 Activitate dedicata Zilei de 1 Decembrie.           

 Raportul activitatilor Comisiei Dirigintilor pe semestrul I,  anul scolar 2019-2020. 

 Referat-“Prevenirea eşecului profesional incepe ȋn şcoală”, prof. Ene Steluta.        

 Referat: “Orientarea socio-profesională, un deziderat al educaţiei europene’’, prof. 

Manolache Irina. 

 Aplicarea de chestionare  elevilor avand ca scop identificarea opiniilor acestora cu 

privire la activitățile la distanță și continuarea cursurilor online pe perioada pandemiei 

de COVID-19. Chestionarul a fost realizat în colaborare cu reprezentanții Consiliului 

Județean al Elevilor Galați. 
 Aplicarea de chestionare adresate părinților avand ca scop identificarea opiniilor 

acestora cu privire la activitățile la distanță și continuarea cursurilor online pe perioada 

pandemiei de COVID-19. Chestionarul a fost realizat în colaborare cu reprezentanții 
Asociațiilor de părinți.       

 ,,Importanța parteneriatului școală-familie și impactul său benefic asupra evoluției 

școlare a elevilor’’- responsabili  diriginti, consilier educativ, responsabil comisie 

diriginti. 

      Colaborarea  cu institutii abilitate: CCD,  Direcţia Judeţeana pentru Protecţia Copilului 

Directia Trafic de persoane, ONG Tinerii şi Viitorul, ANA CEPECA, in cadrul  activitatilor de  

parteneriat si voluntariat, Scoala Speciala „ Constantin Pufan” Galati; „Centrul Multifuncţional 

pentru Servicii Sociale”,Galaţi; Şcoala Specială „Emil Gîrleanu”; Şcoala de Arte şi Meserii 

„P.P.Neveanu”.   

       In anul scolar 2019-2020 cazurile de violenta (verbala sau fizica minore) au fost rezolvate 

de dirigintii elevilor implicati, fara sesizarea Comisei pentru prevenirea si combaterea 

violenteiin mediul scolar. 

      S-au organizat actiuni de orientare si consiliere in cariera,  in parteneriat cu  institutii de 

invatamant superior: Universitatea “Dunarea de Jos“ Galati, Universitatea Politehnica 

Bucuresti– privind oferta invatamantului superior, pentru absolventii de liceu cu BAC. 

        In anul şcolar 2019/2020, la nivelul şcolii noastre au fost organizate următoarele 

activităţile educative extraşcolare: 

III. Proiecte şi activităţi cultural artistice: 

 Activităţi derulate cu ocazia , saptamanii Educatiei Globale, Zilei Naţionale, Zilei 

Toleranţei, zilelor şcolii, serbari cu tematica diversa 

  Ziua educatorului 

 Săptămâna Educaţiei Globale 

 Ziua Naţională a României,  

 Sărbătoarea Crăciunului ”Datini de sărbători” 

o Impodobirea claselor în haine de sărbătoare 

o Împodobirea bradului din curtea şcolii 

o Program cultural artistic cu obiceiuri, datini, urături, colinde. 

 Unirea Principatelor,  

 Manifestari prilejuite de aniversarea poetului Mihai Eminescu  

 Săpt. Să ştii mai multe, să fii mai bun! 

 Manifestări cu ocazia sărbătorii pascale 

 1 iunie   

IV. Au fost sustinute referate cu tema, precum si lectii deschise. 

 Motivatia fata de invatare 
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 Succesul  si insuccesul scolar 

 

Activitati desfasurate: 

         Activitatea Comisiei  a vizat câteva ţinte: formarea unei echipe de voluntari din rândul 

elevilor; sensibilizarea elevilor în legătură cu problemele unor colegi aflaţi în dificultate 

emoţională sau materială; sensibilizarea cadrelor didactice în legătură cu problemele afective şi 

materiale ale elevilor; colecte de fonduri pentru elevii aflaţi în anumite nevoi; colaborarea cu 

„Centrul Multifuncţional pentru Servicii Sociale”,Galaţi;  

         Bilanţul activităţilor la sfârşitul anului a presupus: 

- Formarea unei echipe de peste 20 de voluntari din rândul elevilor  

- Consilierea unor elevi aflaţi în situaţii emoţionale dificile (părinţi plecaţi, stări conflictuale 

între ei şi părinţi, situaţii critice la învăţătură, etc.);  

- Activitatea numită „Și ei sunt bunicii noștri ...” - întâlniri dintre elevii şi cadrele didactice ale  

Liceului Tehnologic „Radu Negru” cu asistaţii  Centrului Medico-Social din str. Domnească, 

nr. 160,  Galaţi.  

-Colectele de jucării, din partea elevilor 

-Concert de colinde pentru colegii din cancelarie şi nu numai.  

- Colaborare între şcoala noastră şi biserica Sf. Modest şi  Sf. Gheorghe 

- Pelerinajul la Mânăstirea Buciumeni pentru zece elevi ai şcolii 

                                                                                            

PRIORITATEA 5: ASIGURAREA ACCESULUI LA IPT SI CRESTEREA GRADULUI 

DE CUPRINDERE IN EDUCATIE 

Acţiuni derulate: 

        A fost identificat un  numar de 12 elevii cu cerinte educationale speciale si li s-a acordat 

asistenta psihologica si sprijin educational . 

     A fost asigurata asistenta psihopedagogica pentru : 

Numar total de solicitari: 78 din care: 

• elevi: 41 

• diriginti: 2 

• parinti: 9 

• profesori: 4 

• director: 1 

• bunic/tutore legal: 2 

• educator: 0 

• invatator: 0 

• consilieri de grup: 9 

• alte activitati: 13 
 

       Programe derulate cu elevi si profesori: Diferenta o facem noi!” și “Scoala noastră 

prietenoasă”, “Dificultati sociale, emotionale, comportamentale”, “Character First”, “Viitorul 

este ACUM!”, “Fii Activ, Nu Captiv!”, Drepturile copilului, Proiectul educational “Violenta 

nu este o soluție”, “Sexualitatea între mit şi adevăr”, “HIV nu se vede, dar exista”, “Scoala 

Parinților”, “Rămâi la școală! Școala este șansa ta!”, “Invată cu CAP!” 

      In anul scolar 2019-2020 s-a acordat sprijn financiar pentru elevii proveniți din medii 

sociale defavorizate prin programe guvernamentale  

‘’Bani de liceu” 22  (la final de an școlar 21) 

’’Bursă studiu’’ 5 (sem.I), 7 (sem. II)  

’’Bursă de boală’’ 2 elevi 

 Ajutor social din partea școlii (gratuitate cazare, regie)  3 elevi     
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       Evidenta elevilor cazati in camin : 

- Nr. elevi – 45 

- Nr. camere – 14 

       In anul scolar 2019- 2020 au beneficiat de gratuitate pentru cazare si regie urmatorii elevi: 

1 Borcea Rebeca cls 12 B  

2. Borcea Simona cls 12 B  

3. Borcea Ruben cls 10 B 

4. Paduraru George cls 11 profesioanala 

 

 
 

Rezumat al aspectelor principale care necesită dezvoltare 

 

Din evaluarea anterior prezentată, având in vedere statisticile din PRAI şi PLAI privind 

evoluţia populaţiei şcolare şi privind dinamica pieţei muncii, se desprind următoarele concluzii 

referitoare la acţiunile care se vor derula: 

- Acordarea unei   atenţii deosebite  dimenşionării optime a planului de şcolarizare, plecând de la 

cerinţele identificate pe piaţa muncii, poşibilităţile materiale ale şcolii; 

- Adaptarea ofertei  educaţionale  pentru a ţine seama de modificările survenite în interiorul 

fiecărei ocupatii, condiţii speciale de lucru, abilităţi conexe, tinand seama de modificarile facute de 

MEN 

- Intensificarea acţiunilor de  popularizare a ofertei educaţionale a şcolii , prin  stabilirea sarcinilor 

concrete şi a graficului de desfăşurare a acţiunilor 

- Efectuarea de cursuri de calificare in calificarile pentru care avem acreditare şi acreditarea  

pentru noi calificări solicitate în prezent de către angajatorii locali şi din regiune. 

- Formarea  competenţelor/abilităţilor complementare în vederea ocupării unor locuri de muncă: 

cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, competenţe de utilizare a calculatorului, 

abilităţi de comunicare, lucru in echipa, utilizarea diferitelor facilităţi IT. 

- Program  de pregatire suplimentara pentru bacalaureat in vederea imbunatatirii rezultatelor; 

- Dezvoltarea parteneriatului cu parintii , prin Asociatia “Parintii-profesori-elevi” 

- Dezvoltarea parteneriatului  cu scoli generale şi posliceale sanitare prin infiinţarea unui 

consorţiu, 

- Consilierea elevilor  pentru reducerea absenteismului si a abandonului şcolar. 
 

Măsuri pentru ameliorarea situaţiei şcolare   

 adaptarea metodelor şi mijloacelor la particularităţile de învăţare şi exprimare ale elevilor; 

 elaborarea unor programe de recuperare şi pregătire pentru elevii care întâmpină dificultăţi 

în asimilarea cunoştinţelor – matematică, lb.romana, fizică, chimie, biologie, lb. moderne, 

discipline tehnice (programe anunţate la clase şi afişate); 

 participarea elevilor de la clase IX – XII liceu zi la activitatile de pregătire remedială, din 

cadrul proiectului ROSE (disciplinele de bacalaureat) 

 diversificarea instrumentelor de  evaluare, în funcţie de particularităţile psiho-pedagogice şi 

specificul disciplinei (lucrări scrise, activităţi practice, interviuri, referate şi proiecte, portofolii, 

alte instrumente stabilite de catedre/ comisii); pentru situațiia desfășurării cursurilor online – 

folosirea platformei educaționale Edmodo, precum și a canalelor alternative de comunicare 

(WhatsApp, messenger, etc) 

  monitorizarea de către profesorii de serviciu a  elevilor care lipsesc de la ore şi isi petrec 

timpul   în curtea şcolii si in caminul internat. 



  
 

93 
 

PARTEA a III - a 

 

PLANUL OPERAŢIONAL DE IMPLEMENTARE A PLANULUI DE ACŢIUNE AL ŞCOLII ÎN PERIOADA 

2019-2020 
 

PRIORITATEA 1:  CORELAREA OFERTEI ÎPT DIN REGIUNE CU NEVOILE DE CALIFICARE 

OBIECTIVUL 1: Adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile de calificare identificate, pe domenii şi calificări 

Ţinta: Procentele pe domenii de formare profesională iniţială din planurile de şcolarizare sunt în concordanţă cu recomandările din PRAI şi PLAI, 

absolvenţii fiind pregătiţi pentru integrare profesională in mediul real de lucru al angajatorilor. 

Context:  Dinamica şi tendinţa de evoluţie a pieţei muncii impun ponderea domeniilor de formare profesională iniţială reprezentată in planul de 

şcolarizare stabilit anual conform metodologiei. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate asteptate  Termen  Persoana 

responsabilă 

Parteneri Cost Surse de  

finantare 

1. Realizarea anuală a 

studiului privind dinamica 

pieţii muncii 

Studiul privind piaţa 

muncii actualizat anual  

Anual 

Iulie-August  

Director 

Consilierul  

pşihopedagog 

AJOFM   

2. Elaborarea / actualizarea 

anuală a PAS-ului 

PAS actualizat în 

concordanţă cu  

prevederile PRAI şi 

PLAI 

Anual 

Septembrie - 

Decembrie 

Director  

Director Adj. 

M.E.N,  

C.N.D.I.P.T. 

CLDPS 

  

3. Elaborarea Planului de 

şcolarizare în concordanţă 

cu PAS-ul şi cu 

recomandările din PRAI şi 

PLAI şi cererile agenţilor 

economici. 

Realizarea planului de 

şcolarizare si evitarea 

abandonului şcolar 

Anual 

Ianuarie - 

Februarie  

 

Director 

Consiliul de  

administraţie 

ISJ 

CLDPS 

M.E.N. 

  

4. Realizarea studiilor care 

să investigheze gradul de 

satisfacţie a agenţilor 

economici faţă de 

Chestionarele privind 

gradul de satisfacţie a 

agenţilor economici 

parteneri faţă de 

Anual 

Martie  

Director 

Consilierul  

psihopedagog 

Coordonator CEAC 

ISJ 

CNDIPT 

Agenţii 

economici  

 

                                                                                                                                                   

Surse bugetare şi 

extrabugetare 
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formarea profesională 

iniţială furnizată de şcoală                     

formarea profesională 

iniţială aplicate şi 

prelucrate 

parteneri 

5. Dezvoltarea CDL-ului şi 

a auxiliarelor curriculare în 

parteneriat scoala-agenţii 

economici 

CDL adaptat nevoilor 

angajatorilor si nevoilor 

de implementare a noului 

curriculum. 

Anual 

Martie 

Director 

Membrii  catedrei 

tehnice 

ISJ 

CNDIPT 

Agenţii 

economici  

 

 

 

 

 

 

OBIECTIV 2 :  Diversificarea  serviciilor  de formare profesională  

TINTA: Cel puţin 3 programe de formare pentru adulţi  derulate 

               

CONTEXT: Şcoala este acreditată pentru calificările de Sudor şi Lăcătuş construcţii navale şi pentru următoarele cursuri de perfecţionare: Inspector 

de specialitate protecţia muncii, Inspector resurse umane, Operator calculator electronic şi reţele 

 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Termen  Persoana 

persoane 

responsabile 

Parteneri Cost: Sursa de 

finanţare 

1. Participarea la licitaţiile 

organizate de AJOFM 

Obtinerea contractelor de 

formare continua in calitate de 

furnizor 

Pe 

parcursul 

anului 

Directorul AJOFM  Venituri 

proprii si alte 

surse de 

finantare 

2. Prin lectorii acreditati de AJPIS 

– profesori ai scolii, scoala ofera 

spatii si logistica necesare 

desfasurarii cursurilor de 

perfectionare: sudor, lăcătuş 

construcţii navale, inspector de 

specialitate protecţia muncii, 

inspector resurse umane, operator 

calculator electronic şi reţele 

Derularea programelor de 

calificare sau perfecţionare 

Pe 

parcursul 

anului 

Director 

Formatori 

AJOFM 

Societati 

de 

training 

Consiliul 

Local 

 Venituri 

proprii si alte 

surse de 

finantare 
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PRIORITATEA 2:  IMBUNĂTĂŢIREA  CONDIŢIILOR DE INVĂŢARE  

OBIECTIV 1 : Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii liceului 

ŢINTA: Toate spaţiile de învăţământ  reabilitate până în 2021 

CONTEXT:  Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii colegiului,  corp A, cămin-internat, atelier, sală de sport în vederea asigurării condițiilor 

optime necesare procesului instructive-educativ. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Termen Persoana 

persoane 

responsabile 

Parteneri: Cost: Sursa de 

finanţare 

1.Inventarierea intregului 

patrimoniu şi eventual 

redistribuirea acestuia 

Inventare la zi Anual 

Mai  

Director 

Administrator 

patrimoniu 

   

 2. Realizarea lucrărilor de 

igienizare, întreținere și 

reamenajare în cămin-internat, 

cantină în vederea asigurării 

condițiilor optime pentru cazare 

/ masă elevilor 

 

 

Asigurarea integrală a 

condițiilor de 

cazare/cantină, în 

conformitate cu 

normele in vigoare 

01.10. 2020 Director 

Contabil sef 

Administrator 

patrimoniu 

 15.000 lei Buget Consiliu 

Local 

 3. Actualizarea autorizaţiilor de 

funcţionare, pentru sala de sport 

corpul B, cămin-internat, 

conform reglementărilor legale 

 

Actualizarea 

autorizațiilor necesare 

funcționării școlii. 

Permanent Director 

Administrator 

Contabil şef 

Directia de 

Sanatate 

Publica 

Galati 

 

 Buget Consiliu 

Local- 

Primaria 

 4. Completarea echipamentului 

SSM și PSI, actualizarea truselor 

medicale, stingătoarelor, 

completarea și actualizarea 

afișajelor 

 

Dotarea integrală a 

clădirilor cu 

echipamentele 

conforme 

Permanent Director  

Contabil sef 

Șefi de comisii 

S.S.M. / P.S.I. 

Primaria 

I.T.M. Galati 

5.000 lei Buget Consiliu 

Local 
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5. Finalizarea amenajării sali de 

clasa ROSE (sala 2.5, din corpul 

A),   

 

Crearea unui climat 

placut elevilor dar si 

pentru sustinerea 

activitatilor de 

consiliere si invatare . 

Conform 

calendarului 

proiectului 

ROSE  

Director / 

Coordonator de 

grant, 

responsabil  

achizitii 

Buget ROSE 12.000 lei Proiect ROSE 

6. Finalizarea lucrărilor de 

reabilitare, recondiționare și 

reamenajare etaj III din căminul 

internat (camere, hol, băi, sală 

lectură) 

 

Finalizarea integrală a 

etajului III,  cămin 

elevi 

noiembrie 

2020 

Director 

Contabil șef  

Administrator 

patrimoniu 

Primaria 20.000 lei Buget Consiliu 

Local 

 

 7. Schimbarea vanelor de 

alimentare cu apă rece din cămin 
Asigurarea condițiilor 

optime de functionare 

si eliminarea 

pierderilor de apa 

decembrie 

2020 

Director 

Administrator 

Contabil şef 

Primaria 10.000 lei Buget Consiliu 

Local 

8. Realizarea  dezinfecției și 

dezinsecției în cantină, cămin și 

corpul corpul B 

 

Asigurarea condițiilor 

optime de conform 

normelor DSP 

octombrie 

2020 

Director 

Administrator 

Contabil şef 

Primaria 5.000 lei Buget Consiliu 

Local 

 

 9. Realizarea cablajulul pentru 

conexine la internet, în corpul A 

 

Asigurarea conditiilor 

optime pentru cazarea 

elevilor interni 

octombrie 

2020 

Director 

Administrator 

Contabil şef 

Primaria 5.000 lei Buget Consiliu 

Local 

 

 

OBIECTIV 2 :  Imbunătăţirea dotării cu echipamente 

TINTA : Până la finalul anului scolar  2020-2021   cabinetele vor fi dotate cu  echipamente IT (laptop, imprimantă şi videoproiector) 

CONTEXT : Cresterea numarului de echipamente IT, pentru abordarea unor metode si tehnici moderne de predare a cunostintelor, de catre toate 

cadrele didactice. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului:  

Rezultate 

aşteptate 

(măsurabile) 

Termen Persoana 

persoane 

responsabile 

Parteneri: Cost: Sursa de 

finanţare 

1. Achiziționarea de laptop-uri și 

camere web, table inteligente pentru 

17 laptop-uri 

Asigurarea 

decembrie 

2020 

Director 

Contabil șef,  

Primărie  

MENCS 

 Alocări 

bugetare 
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dotarea sălilor de clasă și activitatea 

elevilor 

condițiilor optime 

pentru 

desfășurarea 

activității 

didactice în 

scenariile galben 

(hibrid) și roșu 

(dacă este cazul) 

Administrator 

patrimoniu 

Informatician 

Banca 

Mondială 

(proiect 

ROSE)  

* 45.000 € 

2. Dotarea atelierelor școală   cu 

materialele necesare desfășurării 

unei instruiri practice în 

concordanță cu cerințele agentului 

economic. 

Realizarea 

integrală a 

lucrărilor de 

instruire practică 

conform 

standardelor 

profesionale, la 

nivelul cerut de 

agentul economic 

octombrie 

2020 

Director  

Asociație 

Părinți-Elevi-

Profesori Radu 

Negru Galați  

Agenți 

economici 

Primărie 

Asociație 

Părinți-

Elevi-

Profesori 

Radu Negru 

Galați  

Agenți 

economici 

 Alocări 

bugetare 

Sponsorizari 

agenti 

economici  

Asociatia 

profesori –

parinti- elevi 

 

PRIORITATEA 3:  PERFECŢIONAREA PROFESIONALĂ A RESURSELOR UMANE ALE ŞCOLII 

 

OBIECTIV 1 : Perfecţionarea managementului educaţional 

ŢINTA: formarea continuă a directorului, directorului adjunct, coordonatorului de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, a 

membrilor consiliului de administraţie, membrilor comisiei de asigurare a calităţii şi a personalului cu atribuţii de management a personalului 

nedidactic şi didactic auxiliar. 

 

CONTEXT: Dezvoltarea competenţelor menţionate în standardul naţional de formare continuă pentru funcţia de manager: competenţe 

metodologice, competenţe de comunicare şi relaţionare, competenţe de evaluare a elevilor, competenţe psiho-sociale, competenţe tehnice şi 

tehnologice, competenţe de management al carierei.  

                Dezvoltarea competenţelor profesionale se realizează prin: 

-conştientizarea importanţei componentei axiologice în performanţa profesională, condiţie sine-qua-non a dezvoltării profesionale, dar şi a integrării 

şcolii româneşti în spaţiul european;  

-înţelegerea importanţei deschiderilor transdisciplinare şi interdisciplinare; 
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-formarea unei culturi profesionale axate pe stăpânirea tehnicilor moderne de comunicare; 

-înţelegerea importanţei demersurilor centrate pe dezvoltarea gândirii critice şi creative;  

-redimensionarea cercetării ştiinţifice a cadrelor din învăţământul preuniversitar, promovarea cercetării drept criteriu esenţial al profesionalismului 

 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului:  

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Termen Persoana 

persoane 

responsabile 

Parteneri: Cost: Sursa de 

finanţare 

1.Participarea directorilor, 

cadrelor didactice şi 

didactice auxiliare la cursuri 

de formare: on-line, 

management, asigurarea 

calitatii, mentorat, protectie 

civila, prevenirea şi 

stingerea incendiilor, 

secretariat, contabilitate, 

administraţie şi control. 

Peste 70% dintre cei 

mentionati vor participa la 

cursuri specifice activatatii 

pe care o desfasoara. 

 August  

2021 

Directorii I.S.J.Galaţi 

C.C.D.Galaţi 

Universitatea 

”Dunărea de 

Jos” din Galaţi 

 Resurse 

bugetare 

Asociatia 

profesori –

parinti- elevi 

 

2.Monitorizarea desfăşurarii 

activităţilor comisiilor 

metodice pe discipline, 

conform planificărilor. 

Monitorizarea activităţii de 

perfectionare prin schimb de 

experienţă la nivelul şcolii. 

Permanent Directorii Profesorii 

scolii 

  

5.Dezvoltarea serviciilor 

educationale destinate 

elevilor si cadrelor didactice 

prin utilizarea tehnologiilor 

web 

Cresterea performantelor 

scolare ale elevilor prin 

utilizarea platformelor 

educationale, invatare 

colaborativa, medii sociale 

de invatare on-line 

August 

2021 

Directorul 

Directorul 

adjunct 

Consilierul 

educational 

Inginerul de 

sistem 

Profesori  

MENCS 

ISJ 

 Finantare 

Proiect 

ROSE 

Asociatia 

profesori –

parinti- elevi 

 

6. Organizarea de activităti 

/cercuri metodice: programe 

europene, discipline 

Dezvoltatea abilitătilor si 

competentelor specifice 

domeniilor de activitate 

Iunie  

2021 

Director adjunct 

Pşiholog 

 

I.S.J.Galaţi 

C.C.D.Galaţi 

C.J.R.A.E. 

 Asociatia 

profesori –

parinti- elevi 
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tehnice, secretariat-

contabilitate 

   

PRIORITATEA 3:  PERFECTIONAREA PROFESIONALĂ A RESURSELOR UMANE ALE ŞCOLII 

 

Obiectiv 2. Asigurarea eficienţei activităţii de perfecţionare a personalului didactic şi aplicarea TIC în procesul de predare – învăţare. 

 

ŢINTA: Toti profesorii scolii vor utiliza metode moderne de învăţare şi se vor axa pe aplicarea învăţării centrate pe elev, până la finele anului  2021. 

 

CONTEXT: In contextul actual este necesara experienta cadrelor didactice in utilizarea metodelor moderne de invatare centrate pe elev si abordarea 

stilurilor de predare bazate pe utilizarea tehnologiei IT si a platformelor educationale. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Termen Persoanapersoan

e responsabile 

Parteneri: Cost: Sursa de 

finanţare 

1.Asigurarea unei 

planificări şi proiectări  a 

activităţilor de învăţare 

centrate pe elev şi corelate 

cu stilurile individuale 

 

Documente de proiectare a 

activităţii didactice conforme 

principiilor incluziunii 

Septembrie 

 

Responsabilii 

comişiilor 

metodice 

Comisii 

metodice 

ISJ Galaţi 

CCD Galaţi 

  

2.Diseminarea informaţiilor 

cu caracter aplicativ 

dobândite în cadrul 

cursurilor de formare  

Dezvoltarea competentelor 

profesionale a 95% dintre 

cadrele didactice in vederea 

asigurarii conditiilor invatarii 

centrate pe elev 

Semestrial Cadrele 

didactice şi 

echipa 

managerială 

I.S.J. 

Galaţi 

CCD Galaţi 

CJRAE 

  

3. Monitorizarea participării 

cadrelor didactice la 

examene de acordare a 

gradelor didactice 

Bază de date  privind 

dezvoltarea profesională a 

cadrelor didactice 

Anual Responsabilul 

comisie 

. 

Comisii 

metodice 

ISJ Galaţi 

CCD Galaţi 

  

4. Monitorizarea participării 

cadrelor didactice la cursuri 

de perfecţionare 

/formare continuă 

Bază de date privind 

dezvoltarea profesională a 

cadrelor didactice 

Anual Responsabilul 

Comisie formare 

profesionala 

 

Comisii 

metodice 

ISJ Galaţi 

CCD Galaţi 
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PRIORITATEA 4: DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE ORIENTARE ŞI CONSILIERE 

 

OBIECTIV 1 : Îmbunătăţirea mecanismelor pentru facilitarea accesului la educaţie şi ocuparea unui loc de muncă 

ŢINTA:Realizarea unui număr mediu de minim 2 ore de consiliere specializată / elev, anual pentru elevii din clasele terminale  

Sistem unitar de raportare şi indicatori calitativi de evaluare a activităţilor şi rezultatelor serviciilor de consiliere, adoptat şi implementat  până la 

sfarsitul anului scolar 2019-2020 

Informaţii de calitate accesibile elevilor privind oportunităţile de carieră, oferta şi alternat ivele în cadrul sistemului de ÎPT 

Reducerea absenteismului cu 8-10 % 

CONTEXT: Liceul Tehnologic Radu Negru dispune de cabinet de consiliere şi psiholog şcolar titular 

Acţiuni pentru atingerea obiectivului : Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Termen Persoana 

persoane 

responsabile 

Parteneri: Cost: Sursa de 

finanţare 

1. Diversificarea activitatilor de 

consiliere si orientare scolara si 

profesionala adaptate necesitatilor 

identificate ale elevilor  

Cresterea cu 5 % a 

gradului de participare 

la educatie a elevilor 

Imbunatatirea cu 5% a 

performantelor scolare 

 august  

2021 

Directorul 

Psiholog şcolar 

CJRAE  

ISJ 

 Finantare 

Proiect 

ROSE 

Sponsorizarii 

Donatii 

2.Activitate de consiliere la nivel de 

grup ,,Eu vreau! Eu pot! Eu stiu!  

Imbunatatirea stimei de 

sine si a motivatiei 

pentru cresterea 

participarii la examenul 

de bacalaureat  

 

Conform 

programului 

ROSE 

Sesiunile de 

lucru 50 min. 

responsabil cu 

activitatea de 

consiliere, 3 

psihologi/psiho

pedagogi 

şcolari,  

CJRAE  

ISJ 

 Finantare 

Proiect 

ROSE 

 

3. Proiectarea şi implementarea unui 

calendar obligatoriu de activităţi de 

informare şi consiliere pentru elevii  

din clasele terminale privind 

alternativele de  angajare şi/sau de 

continuare a studiilor 

Calendarul activităţilor. 

90% dintre absolvenţi 

informaţi/consiliaţi 

privind alternative de  

angajare şi/sau de 

continuare a studiilor 

mai 2021 Directorul 

Psiholog şcolar 

Dirigintii 

AJOFM 

Universităţi 

Agenţi 

economici 

  

4.Informarea absolvenţilor claselor  a 

VIII-a din municipiu şi judeţ  privind 

Chestionare aplicate şi 

interpretate. 

  martie 

2021 

  Directorii 

Consilierul 

ISJ 

CJRAE  
Asociatia 

profesori –
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oferta liceului; 

Aplicare de chestionare elevilor clasei 

aVIII-a din şcolile generale privind 

opţiunile şcolare şi profesionale 

viitoare. 

Întâlniri cu elevii şi părinţii acestora 

pentru prezentarea ofertei educaţionale 

a şcolii. 

Ziua porţilor deschise pentru 

comunitate. 

Şedinţe de informare şi 

distribuirea de pliante 

care să conţină şi 

descriera 

specializărilor. 

 

 

 

 

Registrul vizitatori. 

 educativ 

Diriginţi 

Profesorul 

psiholog 

ONG-uri 

Scolile din 

municipiu şi 

judet 

 

parinti- elevi 

Sponsorizarii 

Donatii 

5. Identificarea elevilor care necesită 

consiliere individuală şi asigurarea 

acesteia 

Reducerea 

absenteismului cu 10 

% şi a cazurilor de 

violenţă în şcoală 

Permanent Pşiholog şcolar Dirigintii   

6.Asigurarea transparenţei în formarea 

profesională: 

Realizarea CDL în acord cu cerintele 

agentilor economici 

Consultarea elevilor şi părinţilor în 

alegerea disciplinelor opţionale 

Desfăşurarea activităţilor de instruire 

practică  la potenţiali angajatori 

Programe CDL 

elaborate şi avizate ISJ 

şi CLDPS 

 

Toti elevii din clasele 

terminale ale scolii 

profesionale vor 

desfasura instruirea 

practica la agenţii 

economici cu care 

scoala are incheiate 

contracte de colaborare 

 

martie 

2021 

Directorul 

Pofesorii din 

 aria curriculara 

Tehnologii 

Agenţii 

economici 

 

Venituri 

poprii 

7.Preluarea firmelor de exeritiu, de 

catre noi echipe de elevi 

Dezvoltarea 

competentelor 

antreprenoriale ale 

elevilor 

octombrie 

2020 

Coordonatorii 

firmelor de 

exercitiu 

ROCT 

Camera de 

comert si 

industrie 

Agentii 

economici 

 
Asociatia 

profesori –

parinti- elevi 

Sponsorizarii 

Donatii 
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8.Participarea la competitii scolare, 

targuri ale firmelor de exercitii, 

simpozioane, proiecte educationale 

regionale, nationale si internationale 

Dezvoltarea 

competentelor 

antreprenoriale, civice 

si sociale ale elevilor 

iulie 2021 Directori 

Diriginti 

Conşilier 

educativ 

 

ROCT 

Camera de 

comert si 

industrie 

Agentii 

economici 

ISJ 

CJRAE 

 Finantare 

Proiect 

ROSE 

Sponsorizarii 

Donatii 

9.Elaborarea proiectului activităţilor 

extracurriculare de orientare în carieră: 

Consiliere în carieră; 

Activităţi extracurriculare; 

Intalniri elevi liceu-elevi gimnaziu; 

Activităţi distractive; 

Concursuri pe diferite teme; 

Activităţi sportive. 

Excursii tematice 

Vizite de documentare 

Orar  

Psiholog scolar 

Cresterea cu 10 % a  

numărului de elevi 

consiliati in cariera 

Calendarul  

activitătilor 

extracurriculare. 

4 excursii tematice  

5 vizite de 

documentare 

 

 

 

Semestrial 

Directori 

Diriginti 

Consilier 

educativ 

Profesorul 

psihopedagog 

ISJ 

CJRAE 

Scoli 

generale 

DAMEN  

ARCELOR 

MITTAL 

SA 

Universitate

a Dunarea 

de Jos 

Serviciul 

Public 

ECOSAL 

Apa Canal 

 

 

Asociatia 

profesori –

parinti- elevi 

Finantare 

Proiect 

ROSE 

Sponsorizarii 

Donatii 

 

PRIORITATEA 5:  ASIGURAREA ACCESULUI LA ÎPT ŞI CREŞTEREA GRADULUI DE CUPRINDERE ÎN EDUCAŢIE 

OBIECTIV 1 :  Facilitarea accesului la educaţie prin ÎPT, prevenirea şi reducerea abandonului şcolar 

ŢINTA: Abandon şcolar maxim de 2% până la sfârşitul anului scolar 2020- 2021 

CONTEXT: In prezent, există în şcoală elevi care datorită lipsei resurselor financiare sau a  sprijinului din partea părinţilor care sunt plecaţi în 

străinătate, abandonează şcoala. Şcoala poate sprijini elevii prin consiliere şi acordare de sprijin material şi financiar. 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Termen Persoana 

persoane 

Parteneri: Cost: Sursa de 

finanţare 
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responsabile 

1. Adoptarea unui program de 

măsuri pentru identificarea şi 

integrarea elevilor cu cerinţe 

educaţionale speciale  (CES)  

Existenţa unei baze cu de date 

referitoare la elevii cu cerinţe 

educaţionale speciale 

Octombrie 

2020 

Psiholog şcolar 

Responsabil 

comisie CES 

Cadre didactice 

Diriginţii - - 

2. Asistenţă specializată, 

consiliere şi sprijin oferite 

familiilor/elevilor cu risc de 

abandon timpuriu. 

70% dintre elevi  beneficiaza 

de sprijin prin asistenţă 

specializată consiliere şi 

sprijin oferite elevilor 

Permanent Directorii 

Psiholog şcolar 

 

MENCS 

ISJ 

CJRAE 

Consiliul 

Local 

Asociatia 

profesori-

parinti-

elevi 

 

 Bugetul de stat 

Bugetul local 

Sonsorizare –

Asociatia 

profesori-

parinti-elevi 

3. Sprijinirea elevilor pentru 

intocmirea dosarului pentru bursa 

Bani de liceu şi  socială şi 

întocmireade beneficiari 

Elevi beneficiari de sprijin 

financiar şi material 

Octombrie 

2020 

Responsabil 

comisie burse 

Diriginţii  Bugetul de stat 

Venituri 

extrabugetare 

4. Programe de pregatire 

remediala  la disciplinele pentru 

examenul de bacalaureat (limba 

română, matematică, 

biologie/chimie/fizică/informatic

ă) în vederea creșterii procentului 

de promovabilitate la Examenul 

de Bacalaureat 2021 

 

Creşterea procentului de 

promovabilitate la Ex. de 

Bacalaureat cu 3-5%.  

 

Cls XI-XII 

 sesiuni 

saptamanal

e (sept - 

mai) 

 Cls. IX-X 

 bilunar  

(sept - 

mai) 

Director 

Director adjunct 

Responsabili 

catedră/ 

comisii metodice 

Echipa proiect 

ROSE  

Cadre didactice 

 

 

Dirigintii 

Parintii 

 Finantare 

Proiect ROSE 

 

5.Desfasurarea activitatilor de 

pregatire suplimentara a elevilor 

din clasele terminale de liceu in 

 Cresterea cu 5 % a 

procentului  de 

promovabilitate la examenul 

August  

2021 

Directorii 

Cadrele didactice 

Dirigintii 

Dirigintii 

Parintii 
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vederea cresterii procentului de 

pramovabilitate la examenul de 

bacalaureat  

de  bacalaureat  

6.Servirea unui prânz cald - 

Activitatea vizeaza trecerea de la 

programul scolar obligatoriu la 

programul ROSE  

Beneficiarii  direcți sunt elevii  

claselor IX- XII liceu-zi din 

grupul țintă 

Sprijinirea elevilor  pentru 

participrea la programul 

remedial și de consiliere, 

avand in vedere prezenta 

acestora in scoala de la ora 

08.00. Durata activităţii  

maxim 30 min. 

 2 zilele 

ROSE ale 

fiecărei 

saptămâni 

(sept-mai,  

anul IV  de 

proiect) 

Echipa ROSE Echipa 

ROSE 

Profesorii 

diriginti 

 Finantare 

Proiect ROSE 

 

7.Organizarea sesiunii de 

simulare pentru Examenul de 

Bacalaureat și analiza rezultatelor 

obținute. 

Participarea în proporție de 

100% a elevilor la simulări 

Conform 

calendarul

ui M.E.N. 

Director 

Director adjunct 

Responsabili 

catedre/comisii 

metodice 

Cadre didactice 

I.S.J. 

M.E.N. 

  

8.Organizarea și desfășurarea 

programului de pregătire și   

consultații pentru Examenul de  

Certificare Profesională la 

nivelurile 3, 4, 5. 

Imbunățățirea cu 3-5% a 

calificativelor F.B. și E 

obținute la finalul examenului 

Conform 

calendarul

ui M.E.N. 

Director  Director 

adjunct 

Responsabil 

catedră tehnică 

Cadre didactice 

 

Dirigintii 

Parintii 

  

9. Desfasurarea activitatilor de 

pregatire suplimentara a elevilor 

in vederea participarii la 

competitii scolare, concursuri, 

simpozioane, festivaluri, etc 

Cresterea cu 5% a numarului 

de premii, mentiuni si 

diplome de participare la 

competitii locale, regionale si 

nationale 

Iulie 2021 Directorii 

Cadrele didactice 

 

 

Dirigintii 

Parintii 

5.000le

i 

Asociatia 

profesori-

parinti-elevi 

Sponsorizarii 

Donatii 

10.Premierea elevilor implicati  

în activităţi extracurriculare si 

extrascolare. 

Elevii scolii implicati in 

activitati extracurriculare si 

extrascolare, premiati 

Iunie-Iulie 

2021 

Directorii 

Consilierul 

 Educativ 

Cadre didactice 

ONG 

Parteneri 

educationa

li 

Agenti 

 Finantare 

Proiect ROSE 

Sponsorizarii 

Donatii 



                                 

Planul de acțiune al Liceului Tehnologic ”Radu Negru” din Galați Page 105 
 

economici 

Asociatia 

profesori-

parinti-

elevi 

 

11.Implicarea părinţilor în 

reducerea ratei de absenteism. 

 

 

 

 

 

Lectorate cu părinţii 

20% din părinţii elevilor 

implicaţi in desfasurarea 

activitatilor 

Iunie  

2021 

Consiliul 

profesoral 

Consiliul de 

Administratie 

Părintii 

elevilor 

Cadre 

didactice 

- - 

PRIORITATEA 6:   DEZVOLTAREA ŞI DIVERSIFICAREA PARTENERIATULUI SOCIAL ÎN ÎPT 

 

OBIECTIV 1 :  Dezvoltarea, diverşificarea şi creşterea eficienţei relaţiilor de parteneriat, pentru   aşistarea deciziei şi furnizarea unor servicii de 

calitate prin sistemul de ÎPT 

TINTA : Existenţa în Consiliul de administraţie a trei reprezentanti ai agentilor economici, parteneri ai scolii noastre. 

Asigurarea efectuării stagiilor de instruire practica la agenţi economici în toate domeniile, de către  elevii anilor terminali invatamant profesional 

Parteneriate solide în vederea informării corecte a elevilor despre anumite pericole: consum de droguri, etnobotanice, trafic fiinţe umane, etc 

CONTEXT :  Agenţii economici nu sunt foarte interesaţi de colaborarea cu şcoala 

Elevii sunt supuşi unor influenţe exterioare nocive 

Parinţii nu se implică suficient în problemele elevilor şi ale şcolii 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului: 

Rezultate aşteptate 

(măsurabile) 

Termen Persoana 

persoane 

responsabile 

Parteneri: Cost: Sursa de 

finanţare 

1. Revizuirea componenţei 

Consiliului de Administraţie prin 

cooptarea a trei reprezentanti al 

agenţilor economici semnificativi 

- cel puţin unul pentru domeniu 

principal de pregătire din oferta 

Componenţa Consiliului de 

administratie revizuită 

Septembrie 

fiecare an 

scolar 

Director 

Consiliul de 

Administratie 

Reprezentanti ai: 

SC DAMEN SA 

S.C. APA 

CANAL 

SC 

COLVASAGA 

- - 
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şcolii SRL 

Consiliul Local 

Primaria Galati 

2. Incheierea de parteneriate cu 

agenţii economici pentru 

efectuarea de stagii de instruire 

practică 

Contract cadru de colaborare 

incheiate cu Damen Galati si 

Alewijnse Marine conf. 

Contract cadru MEN 

 

 Septembrie 

fiecare an 

scolar 

Director 

Responsabil 

Catedra Tehnică 

Agenţi 

economici 

Damen Galati  
Alewijnse 

Marine Galati 

 

  

3. Incheierea de parteneriate cu 

şcolile generale 

Realizarea  planului de 

şcolarizare in proportie de 

100%. 

Martie-

aprilie in 

fiecare an 

scolar 

Directori 

Consilier scolar 

Cadre didactice 

 

Şcolile generale 

din Municipiu si 

Judetul Galati 

  

4. Dezvoltarea parteneriatului cu 

parinţii prin desfăţurarea de 

activităţi la care sunt invitaţi şi 

părinţii şi organizarea de lectorate 

60% dintre părinţi implicaţi 

în activităţile şcolii 

 

Permanent 

Directori 

Consilier şcolar 

Cadre didactice 

 

Comitetul de 

părinţi pe şcoală 

  

5. Diversificarea parteneriatului 

pentru activităţi de prevenire a 

abandonului şcolar, a consumului 

de droguri, a conumului de plante 

etnobotanice, a traficului de 

persoane, etc 

Reducerea abandonului 

şcolar  

Constientizarea pericolului 

la care se pot supune elevii 

Permanent Consilier şcolar 

Psihologul scolii 

Institutii şi ONG 

CJRAE 
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Comisia de Evaluare şi Asigurarea Calităţii 

PLANUL MANAGERIAL AL COMISIEI DE EVALUARE SI ASIGURAREA CALITATII 

2019-2020 

 
PRIORITATEA 1:  CORELAREA OFERTEI ÎPT DIN REGIUNE CU NEVOILE DE CALIFICARE 

OBIECTIVUL 1: Adaptarea ofertei pentru formarea profesională iniţială la nevoile de calificare identificate, pe domenii şi 

calificări 

Ţinta: Procentele pe domenii de formare profesională iniţială din planurile de şcolarizare sunt în concordanţă cu recomandările din 

PRAI şi PLAI, absolvenţii fiind pregătiţi pentru integrare profesională in mediul real de lucru al angajatorilor. 

Activitati Obiective  

 

Responsabil  Termene  

inceput/ final 

Indicatori de realizare 

Analiza 

ofertei 

educationale  

 

Identificarea a cel putin doua  

masuri pentru adaptarea  

ofertei scolare solicitarilor  

elevilor si nevoilor agentilor  

economici cu care unitatea  

de invatamant are parteneriate. 

-membru 

CEAC 

-responsabilul 

comisiei 

Martie 2020-

aprilie 2020 

Doua masuri identificate pentru 

adaptarea ofertei scolare solicitarilor 

elevilor  

si nevoilor agentilor economici cu care 

unitatea de invatamnt are parteneriate. 

OBIECTIV 2 :  Diversificarea  serviciilor  de formare profesională 

TINTA : Cel puţin 3 programe de formare pentru adulti  derulate 

              Acreditarea a 4  programe de formare profesională initială şi autorizarea a 4 programe de formare profesională 

Activitati Obiective  Responsabil  Termene 

inceput/ final 

Indicatori de realizare 

Evaluarea 

externa 

periodica    

Realizarea evaluarii externe 

periodice 

Consiliul de 

Administratie-

responsabilul 

comisiei 

2019 Realizarea evaluarii externe periodice in 

noiembrie 2019 
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PRIORITATEA 2:  IMBUNĂTĂŢIREA  CONDIŢIILOR DE INVĂŢARE  

 OBIECTIV 1 : Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii 

TINTA :  Toate spatiile de învățământ  reabilitate până în 2021 

Activitati Obiective  Responsabil  Termene 

inceput/ final 

Indicatori de realizare 

Dezvoltarea 

bazei 

materiale   

Reabilitarea si  

modernizarea  

infrastructurii. 

Consiliul de 

Administratie 

septembrie 

2020-august 

2021 

Reconditionarea si refacerea spatiilor 

care necesita interventii. 

OBIECTIV 2 :  Imbunătăţirea dotării cu echipamente 

 

TINTA : Până in 2021 toate cabinetele vor fi dotate cu  echipamente IT (laptop, imprimantă şi videoproiector) 

Achizitiona

rea de 

echipament

e  

pentru 

dotarea 

spatiilor de  

invatare. 

Modernizarea  

echipamentelor IT  

prin achizitionarea a  

calculatoare,  

videoproiectoare si  

imprimante  

 

Consiliul de 

Administratie 

septembrie 

2020-august 

2021 

Achizitionarea de calculatoare, 

videoproiectoare si imprimante. 
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PRIORITATEA 3:  PERFECTIONAREA PROFESIONALĂ A RESURSELOR UMANE ALE ŞCOLII 

OBIECTIV 2 Asigurarea eficienţei activităţii de perfecţionare a personalului didactic şi aplicarea TIC în procesul de predare – 

învăţare. 

ŢINTA: Toti  profesorii scolii vor utiliza metode moderne de învătare şi se vor axa pe aplicarea învătării centrate pe elev, până la 

finele anului  2021. 

Ore in regim 

on-line 

utilizand 

platforme 

educationale 

Desfasurarea orelor in 

regim on-line utilizand 

platforme educationale 

 

Profesorii scolii 2019 - 2021 Prezenta on-line pe platforme a 

elevilor in proportie de 90 %. 

Asistente la 

ore                  

Observaţie  

directă a metodei  

pedagogice 

Echipa 

manageriala 

Membrii CEAC 

Septembrie 2019 - 

iulie 2020 

 

Asistarea a cel putin 60 % din cadrele  

didactice, cel putin o data in anul 

scolar 2019-2020. 

PRIORITATEA 5:  ASIGURAREA ACCESULUI LA ÎPT ŞI CREŞTEREA GRADULUI DE CUPRINDERE ÎN EDUCAŢIE 

OBIECTIV 1 : : Facilitarea accesului la educaţie prin ÎPT, prevenirea şi reducerea abandonului şcolar 

ŢINTA: Abandon şcolar maxim de 2% până la sfârşitul anului  2021 

Activitati Obiective  

 

Responsabil  Termene  

inceput/ final 

Indicatori de realizare 

Consilierea 

elevilor,  

forma de 

invatamant 

zi si seral 

Reducerea cu 5 % a 

procentului elevilor care 

inregistreaza  

situatii neancheiate.  

 

-diriginti  

-

psihopedagogul 

scolar 

octombrie 2019 

- iulie 2020 

Reducerea cu 5% a elevilor care 

inregistreaza situatii neincheiate 
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PLAN MANAGERIAL AL COMISIEI DE PERFECTIONARE A CADRELOR DIDACTICE 

AN ŞCOLAR 2019 - 2020 

 

Formarea constituie funcţia centrală a educaţiei (exprimată ca formare-dezvoltare permanentă necesară pentru integrarea socială optimă a 

personalităţii umane 

PRINCIPII ale educației de calitate 

-Este centrată pe beneficiarii serviciilor educaționale 

-Este oferită de instituții responsabile 

-Este orientată pe rezultate 

-Respectă autonomia individuală si are la bază autonomia instituțională 

-Este promovată de lideri educaționali 

-Asigură participarea actorilor educaționali și valorizarea resursei umane 

-Se realizează în dialog și prin parteneriat 

-Se bazează pe inovație și pe diversificare 

-Abordează procesul educațional unitar, în mod sistemic 

-Are ca obiectiv îmbunătățirea continuă a performanțelor 

-Înțelege interdependența între furnizorii si beneficiarii implicați în oferta de educație 

 

Viziune 

Din perspectiva dezvoltării sustenabile şi a globalizării educaţiei, pentru a crea premisele necesare asigurării calităţii în educaţie şi a utilizării 

eficiente a resurselor umane, într-un demers dinamic ce impune implicare şi responsabilizare, şcolii ii revine rolul de principal factor de decizie, 

asigurând dezvoltarea resurselor umane. 

       Priorităţile strategice 

 Asigurarea calităţii actului educaţional 

 Implementarea sistemului de asigurare a calităţii 

 Formarea şi perfecţionarea continuă a personalului didactic 
 

        Obiective  

O1.Promovarea unei politici de personal care să asigure calitatea şi eficienţa activităţii educationale 

O2.Asigurarea conditiilor de transmitere a informatiilor privind legislaţia şi reglementările MEN 

O3.Prezentarea reperelor de formare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar şi întărirea colaborarii cu Casa Corpului Didactic si  alte 

institutii abilitate 
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O4.Creşterea calităţii resurselor umane angajate în unitatea de invatamant în vederea îndeplinirii scopurilor educaţionale şi asigurarea calităţii 

O5.Creşterea calităţii resursei umane prin activităţi de perfecţionare metodică şi de specialitate în colectivele metodice din şcoală şi în cercurile 

pedagogice organizate la nivelul judeţului . 

O6.Dezvoltarea competenţelor manageriale. 

 

Funcţii Activităţi 
Resurse de 

timp 
Resurse umane Resurse materiale 

PROIECTARE 

Participarea cadrelor didactice la programele de formare 

organizate de furnizori acreditati in formare si dezvoltare 

profesionala 

Sem. I + II 
Director, Responsabilul 

cu dezvoltarea profesională 

Logistică, legislaţie 

Actualizare 

Proiectarea activităţii de perfecţionare periodică odată la 

5 ani a cadrelor didactice 
Permanent 

Responsabilul 

cu dezvoltarea profesională 
Legislaţie 

Proiectarea portofoliului responsabilului cu formarea 

continuă 
Semestrul I 

Responsabilul 

cu dezvoltarea profesională 
Legislaţie 

ORGANIZARE 

Instrumentarea şi operaţionalizarea unui program de 

evidenţă al accesului corpului profesoral la resursele 

educaţionale ale şcolii: auxiliare curriculare, fondul de 

carte,tehnologia informatică şi de comunicare 

Semestrul I şi 

II 
Responsabili comisii Logistică 

Creşterea ponderii personalului didactic cu rezultate 

deosebite 

Octombrie, 

2021 
Responsabili comisii 

Criterii de calitate, 

rapoarte 

Participarea cadrelor didactice la consfătuiri pentru 

informarea în scopul aplicării legislaţiei în vigoare, 

pentru cunoasterea documentelor manageriale la nivelul 

comisiilor metodice 

Conform 

planificarii 

ISJ 

Responsabili comisii Logistică, legislaţie 

Participarea cadrelor didactice la seminarii de formare şi 

cursuri de perfecţionare în specialitate 

Conform 

calendarului 

Director, Responsabil cu 

dezvoltare profesionala 

Responsabilii comisii,  

Logistică 

COORDONARE / 

MONITORIZARE 

Monitorizarea participării cadrelor didactice la examene 

de acordare a definitivatului, gradul II    şi I 

Conform 

calendarului 

Responsabil cu dezvoltare 

profesionala  
Logistică 
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Monitorizarea participării cadrelor didactice la cursuri de 

perfecţionare /formare continuă 
Permanent 

Responsabil cu dezvoltare 

profesionala  

Conform graficului 

Realizarea in cadrul 

comisiilor metodice a 

unor intalniri, 

ateliere, dezbateri pe 

probleme ale 

educatiei. 

Realizarea in cadrul comisiilor metodice a unor intalniri, 

ateliere, dezbateri, seminare pe probleme ale educatiei. 
Sem. I + II 

Responsabil comisie 

perfectionare, 

Responsabilii 

comisiilor metodice 

Grafice de 

acţiuni,logistică 

Efectuarea de asistente la ore, mai ales in cazul cadrelor 

didactice debutante, in vederea consilierii acestora 

Conform 

graficului 

Responsabili comisii 

metodice, 

responsabil comisie formare 

Legislaţia specifică 

MOTIVARE 

Stimularea si sustinerea cadrelor didactice pentru a 

participa la programe de perfecţionare şi dezvoltare 

profesionale organizate de MEN, Casa Corpului Didactic 

şi alte instituţii de învăţământ superior şi preuniversitar. 

Sem. I + II, 

conform 

ofertei 

Responsabilii comisiilor 

metodice  Responsabilul cu 

dezvoltarea profesionala 

Oferta ANPCDEFP 

Nominalizarea celor mai valoroase şi competente cadre 

didactice din scoala pentru a face parte din echipele de 

proiect stabilite 

Situational 

Responsabilul cu 

dezvoltarea profesionala 

Responsabili comisii 

Cadre didactice 

Stimularea şi consilierea cadrelor didactice pentru a 

participa la programe de reconversie profesională (IDD, 

cursuri postuniversitare etc. 

Sem I + II 

Conform 

ofertei 

Director, Responsabilul cu 

dezvoltarea profesionala 

Comunicare 

interinstituţională 

Propunerea si sustinerea cadrelor didactice pentru 

obţinerea gradaţiilor de merit 
Sem. II 

Director, Responsabilul cu 

dezvoltarea profesionala 
Logistica 

Cuantificarea proiectelor şi programelor de formare/ 

perfecţionare prin credite profesionale transfe rabile în 

scopul participării cadrelor didactice la concursuri de 

acordare a gradaţiilor de merit, mobilitate de personal, 

Permanent 

Director, Responsabilul cu 

dezvoltarea profesionala 

Responsabilii comisiilor 

metodice 

Legislaţia specifică 
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distincţii şi premii 

Asigurarea cunoaşterii etapelor evoluţiei în cariera 

didactică: definitivat, grad II, grad I, doctorat, 

perfecţionare periodică obligatorie, evoluţie în ierarhie, 

recunoaşterea gradelor didactice 

Permanent 
Responsabilul cu 

dezvoltarea profesionala 

Norme legale, 

programe oficiale 

Instruirea cadrelor didactice de către inspectorii de 

specialitate cu privire la modalităţile de dezvoltare 

profesională, pregătirea iniţială, pregătirea continuă 

Situaţional 
Responsabilii comisiilor 

metodice 
Norme legale 

IMPLICARE / 

PARTICIPARE 

Participarea directorilor si a cadrelor didactice în 

programe de instruire îndomeniul legislaţiei şcolare 
Sem. I + II 

Director, Responsabilul cu 

dezvoltarea profesionala 
Oferta de formare 

Participarea cadrelor didactice la realizarea / 

perfecţionarea unor baze de date şi a programelor 

necesare în şcoli pentru buna desfăşurare a exame nelor 

finale pentru clasele a XIIa si profesionala 

Sem. II 
Directori 

Cadre didactice 
Logistică 

  

Asigurarea cunoaşterii în rândul cadrelor didactice a 

reglementărilor în vigoare privind self -managementul şi 

etapele formării profesionale: stagiatură, definitivat, grad 

II, grad I, doctorat, perfecţionare periodică obligatorie, 

evoluţie în ierarhie, recunoaşterea gradelor didactice. 

Sem. I + II 
Responsabilul cu 

dezvoltarea profesionala 

Norme legale, 

programe oficiale 

FORMARE 

DEZVOLTARE 

PROFESIONALĂ 

ŞI PERSONALĂ 

Formarea continua a cadrelor didactice de specialitate şi 

a directorilor şcolii 

Conform 

ofertei 

Director,Responsabilul cu 

dezvoltarea profesionala 

Oferta CCD, alte 

instituţii 

Perfecţionarea şi formarea proprie a tuturor salariaţilor 

unităţii, în funcţie de 

compartiment/specialite. 

Sem. I + II Responsabil perfectionare 
Oferta instituţiilor 

Specializate 

REZOLVAREA 

CONFLICTELOR 

Rezolvarea contestatiilor prin receptare, cercetare si 

solutionare conform legislatiei, in mod documentat si 

corect 

Sem. I + II  Director 

Legislatie, 

comunicare 

interinstitutionala 
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Indicatori de performanţă: 

 

►Actualitate                -   Calitate  

                                                -  Varietatea ofertei 

►Date statistice                     -   Respectarea standardelor 

►Promptitudine                     -   Adecvarea la nevoile specifice 

►Legalitate                            -   Număr participanţi, rezultate 

                                                -   Obiectivitate în desfăşurare 

►Statistici                -   Atingerea standardelor 

►Eficienţă                -   Statistici participanţi la grade didactice şi programe de formare 

 

Obiective generale si specifice 

O.G.1.Promovarea unui management al resurselor umane care să asigure creşterea calităţii şi eficienţa activităţii în învăţământ 

OS1. Valorificarea şi dezvoltarea resurselor umane existente. 

OS2. Armonizarea ofertei de formare cu nevoile de formare identificate în şcoală. 

OS3. Identificarea ofertanţilor de formare şi direcţionarea cadrelor didactice către aceşti ofertanţi.  

Formarea continuă se va realiza pe două componente: 

– una naţională, care vizează susţinerea politicilor de reformă ale MEN 

– la nivelul şcolii, care se bazează pe nevoile de formare şi dezvoltare profesională 

OS4. Consilierea cadrelor didactice în vederea accesului acestora la proiecte cu finanţare externă, care pot asigura şi formarea continua. 

 

O.G.2.Asigurarea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice din Liceul Tehnologic  ,,Radu  Negru”  Galati  

OS1. Analiza de nevoi în vederea asigurării dezvoltării profesionale a cadrelor cadrelor didactice din scoala 

OS2. Gestionarea de programe de formare adecvate nevoilor grupurilor ţintă 

OS3. Promovarea exemplelor de bună practică rezultate în urma formării continue 

OS4. Evaluarea impactului formării continue asupra calităţii actului educaţional 

 

O.G.3. Creşterea calităţii actului educaţional prin diversificarea activităţii 

OS1. Promovarea resurselor educaţionale innovative 

OS2. Asigurarea accesului cadrelor didactice la resurse educaţionale 

OS3. Creşterea calităţii activităţilor ştiinţifice, metodice şi culturale 

OS4.Popularizarea de publicaţii şi materiale didactice 
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Obiective 

generale 

Obiective specifice Activitati Termene Responsabili Rezultate 

preconizate 

OG1.Promovarea 

unui management 

al resurselor 
umane care să 

asigure creşterea 

calităţii şi eficienţa 
activităţii în 

învăţământ 

OS1. Valorificarea şi dezvoltarea 

resurselor umane existente. 
OS2. Armonizarea ofertei de 

formare cu nevoile de formare 

identificate în şcoală. 
OS3. Identificarea ofertanţilor de 

formare şi direcţionarea cadrelor 

didactice către aceşti ofertanţi. 
OS4. Consilierea cadrelor didactice 

în vederea accesului acestora la 

proiecte cu finanţare externă, care 

pot asigura şi formarea continua 

●Constituirea comisiilor si catedrelor 

din scoala, pe baza ariilor curriculare 

si nivelului de varsta a elevilor si 
copiilor 

●Alegerea responsabilor comisiilor 

si catedrelor din scoala 
●Popularizarea rezultatelor obţinute 

de c.d. in calificarea elevilor la 

concursuri si olimpiade scolare – 
Panou CEAC, Implicarea in proiecte 

internationale de formare continua 

●septembrie 
●permanent 

●Semestrul I 

 

●Director, 

respon.comisie 
resurse,secretariat 

Director, 

respon.comisie 
resurse umane, 

CEAC 

●Respons. Comisie 
resurse umane 

●Eficienta 

functionarii 

comisiilor metodice 
●Satisfactia 

profesionala a 

personalului didactic 
●Cel putin 1 c.d din 

scoala 

OG2.Asigurarea 
dezvoltării 

profesionale a 

cadrelor didactice 

OS1. Analiza de nevoi în vederea 
asigurării dezvoltării profesionale a 

cadrelor cadrelor didactice din 

scoala 
OS2. Gestionarea de programe de 

formare adecvate nevoilor 

grupurilor ţintă 
OS3. Promovarea exemplelor de 

bună practică rezultate în urma 

formării continue 

OS4. Evaluarea impactului formării 
continue asupra calităţii actului 

educaţional 

●Aplicarea de chestionare initiale 

pt.testarea nevoilor de formare in 

colaborare CCD 

● Constituirea unei baze de date 
referitoare la programele de formare 

– punct informativ 

●Popularizarea programelor de 
formare- Avizier, site-ul informative, 

corespondenta cu resp.comisiilor 

metodice 
●Popularizarea ex.de buna practica 

pe site-ul informativ al scolii 

●Diseminarea rezultatelor prin 

sustinerea unor activ. metodice la 
nivelul comisiilor si catedrelor din 

scoala 

●Monitorizarea actului didactic din 
perspective principiilor si 

procedurilor calitatii in invatamant 

●septembrie  

●permanent 
●permanent 

●o activitate pe 

semestru 

●permanent 

●Resp.comisie 
resurse umane, 

reprezentant CCD 

●Responsabil 
comisie, secretariat, 

resp.comisiilor si 

catedrelor metodice 
pe scoala 

●Comisia CEAC, 

director, 

repon.comisii si 
catedre metodice din 

scoala 

●Identificarea reala a 
nevoilor de 

formare/specificul 

scolii 

●Relevanta 
programelor 

/cerintele c.d. 

●Informarea perti 
nent si la timp a 

personalului didac 

tic, stimularea intere 
sului tutror c.d. in 

actul perfectionarii 

●Imbunatarirea 

imaginii scolii din 
perspective 

atractivitatii pentru 

copii si parinti 
●Imbunatatirea 

actului educational 

●Motivarea 
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personalului didactic 

in evolutia carierei 

OG3.Asigurarea 

dezvoltării 

profesionale a 
cadrelor didactice 

OS1. Promovarea resurselor 

educaţionale innovative 
OS2. Asigurarea accesului cadrelor 

didactice la resurse educaţionale 

OS3. Creşterea calităţii activităţilor 
ştiinţifice, metodice şi culturale 

OS4.Popularizarea de publicaţii şi 

materiale didactice 

●Evidentierea in cadrul Rapoartelor 

de activitate la nivelul comisiilor 

metodice a c.d. care au publicatii in 
reviste de specialitate, carti editate 

sau contributii innovative 

●Mediatizarea rezultatelor in mass-
media locala, revista scolii 

●Popularizarea ex.de bune practici in 

cadrul lectoratelor cu parintii 

●Facilitarea accesului la informare 
asupra programelor de formare si 

legislatie in prin diverse modalitati – 

Avizier, site de documentare 
●Corelarea tematicii act. metodice 

ale comisiilor si catedrelor cu analiza 

SWOT – reglarea punctelor slabe 
●Dezvoltarea competentelor de 

utilizare a metodelor moderne (Intel-

Teach) in cadrul scolii prin 

implicarea c.d. care au absolvit acest 
program de formare 

●semestrial 

●Periodic,dupa 

caz 
●semestrial 

●permanent 

●Semestrul I 
●Semestrul II 

●Respons.comisii 
metodice, respons. 

Comisie resurse 

umane 
●Director, 

respons.comisia 

resurse umane 

●Director, respons. 
Comisie resurse 

umane, secretariat, 

respons.comisii 
metodice 

●Responsabili 

comisii si catedre 
metodice 

●Respons.comisie 

resurse umane, c.d 

care au finalizat 
programul Intel-

teach, CCD 

●Creşterea calităţii 
actului 

Educaţional 

 
●Motivare in 

dezvoltarea carierei 

 

●Cresterea 
atractivitatii imaginii 

scolii in comunitate 

 
●Informarea 

pertinenta si la timp a 

personalului didactic 
 

●Cresterea calitatii 

activitatilor metodice 
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PLANUL DE PARTENERIAT AL ŞCOLII 
 

Parteneriat între licee cu profil Tehnic 

Obiectiv general: Abordarea problemelor specifice instituţiei şi schimbul de informaţii privind 

modurile în care să raspunda cererilor venite din partea elevilor, parintilor şi agentilor economici. 

Activităţi:  

- organizarea de intalniri intre profesorii de specialitate (consfătuiri, sesiuni stiintifice, cercuri 

metodice, seminarii, mese  rotunde ), 

- organizarea de vizite la şcolile partenere, 

- organizarea de concursuri (pe teme de specialitate si de interes comun ) intre parteneri, 

- organizarea de activităţi extracurriculare, 

- organizarea de întâlniri părinţi –elevi-agenţi economici-AJOFM, 

- acţiuni comune de popularizare a profilului şcolii prin târguri, expoziţii la nivel de şcoală şi la 

nivel local,judetean; 

- colaborarea unor cadre didactice specializate cu şcoli partenere care nu beneficiază de specialişti 

în încadrare, 

- organizarea de seminarii pentru abordarea problemei reducerii populaţiei şcolare şi dispariţiei 

unor profiluri la nivel local şi regional, 

- seminar de analiză a factorilor de risc la nivel local care contribuie la scăderea populaţiei şcolare, 

- întâlniri ale conşilierilor şcolari şi conceperea unor chestionare de analiză a mediului social al 

zonei; 

- promovarea comuna a profilelor şcolilor şi acţiuni comune de informare a absolvenţilor 

învăţământului obligatoriu în legătură cu necesitatea continuării  studiilor ;  

- diseminarea exemplelor de bună practică din unitate; 

- acţiuni comune pentru promovarea şi dezvoltarea învăţământului profesional şi Tehnic. 
 

Parteneriat cu AJOFM 

Obiectiv: adoptarea calificărilor conform cerintelor pietei muncii  si   care să faciliteze 

tranziţia de la şcoală la locul de muncă precum şi oportunităţi de formare continuă  pentru adulţi şi 

creşterea procentului de absorbţie a absolvenţilor pe piaţa muncii. 

Activitati 

-elaborarea în comun a materialelor de învăţare – evaluare;  

-stabilirea de comun acord a competenţelor generale şi specifice necesare viitorilor absolvenţi 

pentru dobândirea unui loc de muncă ; 

-responsabilizarea elevilor în ceea ce priveşte disciplina muncii  

-familiarizarea elevilor şi a agenţilor economici cu privire la competenţele generale şi specifice 

impuse de normele europene; 
 

  Cu părinţii 

 Şcoala reuşeste să asigure un parteneriat educaţional cu părinţii şi se conşideră ca fiind co-

responsabilă pentru rezultatele şi evoluţia elevilor, împreună cu familia. Şcoala îi informează în 

permanenţă pe părinţi în legatură cu progresul elevilor şi activităţile curriculare şi extracurriculare 

desfăţurate şi răspunde adecvat sugestiilor şi propunerilor părinţilor şi îi stimulează să-şi aducă 

contribuţia la bunul mers al şcolii.  
 

 Cu instituţii de învăţământ preuniversitar, învăţământ superior şi de cercetare 

 Şcoala desfăşoară un parteneriat activ cu Universitatea “Dunarea de Jos” Galaţi. In cadrul 

acestui parteneriat elevii participă la concursuri organizate la nivelul facultăţilor; sunt organizate 

lecţii vizită şi se desfăsoară activităţi practice în cabinetele şi laboratoarele facultăţilor din cadrul 

universitatii. Profesorii scolii sunt invitati la activitatile cu caracter stiintific care au loc in incinta 

universitatii: simpozioane, concursuri, sesiuni stiintifice si diverse activitati demonstrativ. 
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 Începând din anul 1998 s-a incheiat un parteneriat cu Casa Corpului Didactic Galaţi care in 

fiecare an scolar se reinoieste si are ca obiectiv activitatea de formare a corpului profesoral  prin 

parcurgerea unui program variat de cursuri de formare pe diverse teme de interes major în 

domeniul educaţiei. 
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PARTEA a IV a 

CONSULTARE, MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 

Organizarea procesului de consultare şi implicarea partenerilor la elaborarea planului 
 

Planificarea elaborării PAS 

 

Activităţi ce trebuie desfăşurate Coordonaturul 

activităţii 

Echipa de lucru Termen de  finalizare 

Programarea întâlnirilor la 

nivelul întregii şcoli şi la nivelul 

echipelor de lucru 

Director 

adjunct  

 

Sefi de catedre 

şi 

birouri/servicii 

octombrie 

 

Identificarea factorilor interesaţi  Directorul 

 

Conşiliul de 

Administraţie 

octombrie 

Contactarea, consultarea şi 

cooptarea unora dintre factorii 

interesaţi în elaborarea PAS 

Directorul 

 

Echbipa de 

elaborare PAS 

noiembrie 

Constituirea echipelor de lucru 

pentru fiecare temă/domeniu al 

PAS 

Director Conşiliul de 

Administraţie 

octombrie 

Colectarea datelor relevante 

pentru analiza mediului extern 

Director  

adjunct 

Echipe pe 

domenii (date 

demografice, 

piaţa muncii, 

domeniile 

calificărilor 

aşigurate de 

unitatea IPT, 

studii privind 

nevoia de 

competenţe 

etc,) 

ianuarie 

Cercetare de birou: analiza 

privind piaţa muncii 

 

Director  

adjunct  

 

Coordonatori 

echipe 

ianuarie 

Identificarea elementelor 

esenţiale pentru realizarea 

viziunii şi formularea misiunii 

unităţii şcolare: 

- Întâlnire /activitate cu 

reprezentanţii partenerilor sociali 

- Întâlnire /activitate cu tot 

personalul  

- Întâlnire /activitate cu elevii  

 

Directorul Parteneri 

sociali, 

personalul 

unităţii, elevi, 

părinţi 

 

decembrie 

Fundamentarea cifrei de 

şcolarizare 

Director Conşiliul 

profesoral 

ianuarie 

Înaintarea spre aprobare a cifrei 

de şcolarizare. 

Directorul Inspectorii ISJ ianuarie - februarie 

Instruirea personalului privind 

procedurile, instrumentele şi 

Comisia pentru 

Evaluare şi 

Tot personalul  

 

decembrie   
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modul de raportare în vederea 

realizării raportului de 

autoevaluare  

Asigurarea 

Calităţii 

Fiecare persoană şi echipele de 

lucru realizează autoevaluarea 

propriilor activităţi 

concentrându-se asupra calităţii 

predării şi învăţării 

Comisia pentru 

Evaluare şi 

Asigurarea 

Calităţii 

Şefii de catedre  

 

ianuarie  

 

Organizarea de întâlniri cu 

angajatorii locali, AJOFM, 

camerele de comerţ, Conşiliile 

Judeţene şi alţii (urmează a fi 

precizat) pentru a identifica 

nevoile de competenţe la nivel 

local  

 

Director 

 

Angajatori 

locali  

AJOFM 

Camera de 

comerţ  

ONG-uri  

Poliţia şi alţi 

angajatori din 

administraţia 

publică 

ianuarie  

 

Formularea obiectivelor şi a 

ţintelor  

 

Directorul  

 

Toate cadrele 

didactice, 

diriginţii şi 

conşilierii 

februarie 

Analiza problemelor care 

constituie punctul de plecare 

pentru formularea obiectivelor şi 

stabilirea acţiunilor pentru 

depăşirea acestor probleme 

Directorul  

 

Inspectorii şi 

conşilieri de 

specialitate    

 

februarie 

 

Alegerea acţiunilor privind: 

echipamentele / clădirile, 

personalul, etc. 

Şefii de 

catedre, 

consilieri 

Toţi managerii februarie 

 

Scrierea primei verşiuni a 

planului  

 

Directorul 

adjunct  

 

 februarie 

Consultarea Directorul  

 

Conşiliul de 

administraţie al 

şcolii, 

inspectorii, tot 

personalul 

martie 
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CONSULTARE 

ACŢIUNI ÎN VEDEREA ELABORĂRII PAS 

 

1.  Stabilirea echipei de lucru şi a responsabilităţilor.  

2. Informarea partenerilor sociali în legătură cu procesul de elaborare a PAS 

3. Culegerea informaţiilor pentru elaborarea PAS  prin: chestionare aplicate elevilor, părinţilor, 

profesorilor şcolii, inspectorilor şcolari, agenţilor economici, autorităţilor locale, altor parteneri 

interesaţi în formarea profesională; discuţii colective şi individuale cu principalii „actori” implicaţi 

în formarea profesională; interpretarea datelor statistice la nivel regional şi local. Aceste informaţii 

au fost corelate cu priorităţile identificate la nivel regional şi local prin PRAI şi PLAI. 

4. Stabilirea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care necesită dezvoltare. 

5. Prezentarea priorităţilor, obiectivelor şi domeniilor care neceşită dezvoltare spre consultare 

personalului şcolii, în cadrul Consiliului profesoral şi în cadrul şedinţelor de catedră, elevilor 

şcolii, în cadrul Consiliului elevilor, părinţilor, în cadrul întâlnirilor cu părinţii şi partenerilor 

sociali cu care şcoala are relaţii de parteneriat. 

6. Structurarea sugestiilor formulate în urma consultărilor şi, pe baza acestora,  reformularea 

obiectivelor si  priorităţilor. 

7. Elaborarea planurilor operaţionale.  

 

SURSE DE INFORMAŢII 
 

Documente de proiectare a activităţii şcolii (documente ale catedrelor, comişiei diriginţilor, 

Conşiliului elevilor, Conşiliului reprezentativ al părinţilor, documente care atestă parteneriatele 

şcolii, oferta de şcolarizare) 

Documente de analiză a activităţii şcolii (rapoarte ale catedrelor, rapoarte ale Conşiliului de 

Administraţie, rapoarte ale echipei manageriale, rapoarte ale celorlalte compartimente ale şcolii – 

secretariat, administraţie, contabilitate, bibliotecă) 

Documente  de prezentare şi promovare a şcolii  

Site-uri de prezentare a judeţului Galaţi  

PRAI Sud - Est 

PLAI Galaţi 

Anuarul statistic al judeţului Galaţi 

Date statistice - AJOFM  Galaţi  

Chestionare, discuţii, interviuri  

 

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA IMPLEMENTĂRII PAS 
 

Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii. Procesul de 

monitorizare şi evaluare va fi aşigurat de echipa de elaborare a PAS prin:  

-întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;  

-includerea de acţiuni  specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administraţie, ale 

Consiliului profesoral, ale catedrelor; 

-prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului Profesoral şi al Consiliului de 

Administraţie; 

-revizuire periodică şi corecţii. 

Realizarea aşteptărilor. Se vor evalua la sfârşitul anului şcolar când se vor stabili şi 

modificările sau completările obiectivelor şi priorităţilor pentru anul următor scolar. 
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Obiectiv: Monitorizarea acţiunilor şi evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor din PAS 

Ţinta: Toate acţiunile din PAS vor avea  completate fise de monitorizare 

            Toate obiectivele PAS sunt evaluate  

Context :  Intreg personalul este incurajat  sa-şi monitorizeze şi evalueze  propria performanţă şi de 

a identifica domeniile ce neceşită a fi îmbunătăţite 

 

Acţiuni 

pentru 

atingerea 

obiectivului 

Rezultatele 

aşteptate 

(măsurabile) 

Data până 

la care 

vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

persoanele 

responsabile 

Parteneri: Cost 

Sursa 

de 

finanţa

re 

Desemnarea 

echipei de 

monitorizare 

şi evaluare a 

PAS-ului 

Echipa de 

monitorizre şi 

evaluare 

numita prin 

decizie 

Octombrie 

 /an şcolar 

Director 

Echipa PAS 

C.N.D.I.P.T. 

I.S.J. 

C.L.D.P.S. 

  

Elaborarea 

planului de 

monitorizare 

a acţiunilor 

din PAS 

Proceduri de 

monitorizare 

elaborate şi 

aplicate 

Octombrie 

 /an şcolar 

Director 

Echipa PAS 

C.N.D.I.P.T. 

I.S.J. 

C.L.D.P.S. 

  

Monitorizare

a acţiunilor 

din PAS 

Identificarea 

neconformitat

ilor şi 

elaborarea de 

actiuni 

corective 

Iunie  

/an şcolar 

Director 

Echipa PAS 

Responsabilii 

ariilor 

curriculare 

C.N.D.I.P.T. 

I.S.J. 

C.L.D.P.S. 

 Surse 

extrabu

getare 

 

Evaluarea 

gradului de 

îndeplinire a 

obiectivelor 

din PAS 

Obiectivele 

din PAS 

evaluate 

annual. 

 

Reactualizare

a anuală a 

PAS-ului pe 

baza 

evaluărilor 

Septembri

e  

/an şcolar 

Director 

Echipa PAS 

Responsabilii 

ariilor 

curriculare 

C.N.D.I.P.T 

I.S.J. 

C.L.D.P.S. 

 Surse 

extrabu

getare 
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