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RAPORT PRIVIND STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 
pentru perioada 01.09.2020 – 31.08.2021 

 
 

I. PROIECTAREA STRATEGIEI DE COORDONARE ȘI DIRECȚIILOR DE 
DEZVOLTARE A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

Obiectivele stabilite la nivelul ME și la nivelul ISJ Galați au fost corelate cu cele 
specifice Colegiului Naţional„Costache Negri”, aşa cum sunt reflectate în proiectul de 
dezvoltare instituţională a şcolii (PDI) şi alte documente manageriale. 

Elaborarea proiectului de curriculum al şcolii a avut în vedere aplicarea 
curriculumului naţional, asigurând de asemnea, coerenţa între curriculum naţional şi 
curriculum la decizia şcolii. Comisia de curriculum, înființată conform Deciziei nr. 02 din 
01.09.2020 a monitorizat aplicarea proiectului de curriculum al şcolii. 

La nivelul practicii pedagogice , a fost asigurată coordonarea între orele de curs și 
orele de practică, respectându-se corelarea intre cadrele didactice. Deasemenea,  au fost 
rezolvate operativ, în interesul elevilor, sporadice „conflicte de prioritate” apărute între 
reprezentanţii diverselor discipline de învățământ.  

În egală măsură a fost elaborat proiectul privind activitatea extracurriculară, care a 
inclus toate propunerile formulate de colegi privind concursurile şcolare la nivelul unităţii, 
simpozioane și conferinţe organizate la nivel local, regional sau național.  
 

Obiectivele stabilite în documentele manageriale strategice au fost validate la nivelul 
Consiliului de Administrație și asumate consecvent de angajații instituției. La nivelul unității 
de învățământ s-a asigurat dezvoltarea unei culturi organizaţionale care a promovat şi 
susţinut încrederea, creativitatea şi inovarea, munca de calitate, spiritul de echipă şi 
colaborarea între personalul angajat. În acest context, în mod public, de fiecare dată când a 
fost cazul, au fost apreciate (moral și material) şi recunoscute rezultatele elevilor şi ale 
profesorilor merituoși, care s-au evidențiat la nivelul organizației școlare. 

 
La nivelul școlii au fost elaborate sau revizuite proceduri operaţionale care 

reglementează activităţile principale ale fiecărui compartiment, conform prevederilor legale. 
Asfel, la nivelul unităţii şcolare există un număr de 118 proceduri. 

La nivelul unității școlare au fost obținute toate avizele și autorizațiile de funcționare: 
autorizația sanitară de funcționare pentru corpul de clădire clase pregătitoare 
nr.3796/13.02.2015, autorizația sanitară de funcționare pentru corpul de clădire principal, 
nr.3795/13.02.2015, autorizația sanitară de funcționare pentru sala de sport, 
nr.3798/13.02.2015, autorizația sanitară de funcționare pentru spălătorie, 
nr.3799/13.02.2015, autorizația sanitară de funcționare pentru spălătorie, 
nr.36497/17.10.2012, autorizația sanitară de funcționare pentru cantină nr. 37097/13.02.2015 
și adresa ISU nr. 2304834/02.10.2013 conform căreia colegiul nu necesită aviz/autorizație de 
securitate la incendiu, conform prevederilor legale. 

Au fost organizate activităţile de SSM, PSI şi ISU, conform legii. Activitatea în acest 
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domeniu a fost monitorizată de către comisiile de  profil: Comisia pentru protecție și sănătate 
în muncă (Decizia nr. 05/01.09.2020) și Comisia pentru situații de urgență (Decizia nr. 
06/01.09.2020). 

La 01.09.2020 au fost organizate colectivele de elevi pe clase și grupe de studiu 
(pentru profilul bilingv engleză şi intensiv franceză), în conformitate cu specializările pentru 
care au optat elevii la admitere (clasele a IX-a), respectând fără discriminare colectivele deja 
formate (clasele a X-a a, XI-a și a XII-a). 

După finalizarea anului școlar, odată cu preluarea cataloagelor școlare, a fost 
verificată din nou completarea la zi a documentelor şcolare pentru fiecare clasă și formă 
de învățământ. 

În calitate de manager al organizației școlare am aplicat un stil democratic de 
conducere, am susţinut implicarea personalului pentru dezvoltarea instituţională a școlii și 
creşterea calităţii actului didactic, am stimulat lucrul în echipă, am gestionat eficient  
conflictele, am manifestat tact şi implicare în crearea unui climat adecvat de lucru, iar 
deciziile luate au fost corecte și transparente, cu respectarea cerinţelor legale. 
 

La nivelul Consiliului de Administraţie, al Consiliului Profesoral, a comisiei CEAC a 
școlii, dar și la nivelul comisiilor metodice și al compartimentelor funcţionale există 
documente de evaluare şi analiză semestrială a activității. 

Anual, la nivelul unității de învățământ se elaborează raportul cu privire la calitatea 
educaţiei, raport care se prezintă în Consiliul Profesoral. 

Calitatea serviciilor educaţionale şi a gradului de satisfacţie a beneficiarilor a fost atent 
monitorizată și evaluată prin urmărirea graficului de observări la orele de specialitate și la 
orele de diriginție, prin monitorizarea graficului de pregătire suplimentară pentru clasele 
terminale, la disciplinele de bacalaureat, prin monitorizarea graficului de practică pedagogică, 
prin utilizarea de fișe de evaluare și chestionare de satisfacție administrate elevilor și 
părinților. 

Monitorizarea procesului instructiv–educativ la nivelul organizației școlare a fost 
realizată și prin asistenţele planificate la orele de specialitate și dirigenție, la activitățile 
extrașcolare organizate în unitatea de învăţământ, conform legislaţiei. Cu același scop, au 
fost organizate la nivelul școlii întâlniri formale și informale cu cadrele didactice, pentru a 
crește calitatea procesului instructiv educativ furnizat elevilor. 
 Pentru stabilirea nivelului de pregătire a elevilor, la nivelul unităţii de învăţământ, pe 
durata anului școlar 2020-2021 au fost organizate următoarele examene: 
-Examen de diferențe ( in cazul transferurilor din iulie 2021) 

Organizarea acestora a fost coordonată de  comisii numite prin decizii: decizia  nr.       
75/02.07.2021  pentru examenul de diferențe, care au  urmărit desfășurarea examenelor 
conform  precizărilor ROFUIP. Dosarele examenelor ce privesc situațiile neincheiate, 
corigențele și diferențele cuprind: decizii, propuneri subiecte proba scrisă, bilete proba orală, 
cataloage examen. Rezultatele obținute au fost menționate în catalogul clasei și în registrul 
matricol. 
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În luna mai 2021 a fost organizat examenul pentru susținerea atestatelor de 
competențe profesionale pentru absolvenții de liceu în cadrul căruia au fost evaluați un 
număr de 63 de absolvenți, atestatelor de competențe lingvistice în cadrul căruia au fost 
evaluați un număr de 88 absolvenți și susținerea atestatelor  pentru predarea unei limbi 
străine la învățământul primar pentru absolvenții de liceu profil pedagogic în cadrul căruia 
au fost evaluați un număr de 11 absolvenți. 

În luna iunie 2021 a fost organizat examenul de certificare a calificării profesionale 
de nivel 4 pentru absolvenții de liceu profil pedagogic în cadrul căruia au fost evaluați un 
număr de 28 absolvenți și examenul  de bacalaureat pentru susținerea competențelor 
lingvistice în cadrul căruia au fost evaluați un număr de 181 absolvenți, competențelor 
digitale în cadrul căruia au fost evaluați un număr de 138 absolvenți și competențelor 
lingvistice cu circulație internațională în cadrul căruia au fost evaluați un număr de 100 
absolvenți de liceu serie curentă. 

Activităţile de formare organizate în unitatea de învăţământ au fost coordonate de 
către comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică, înființată conform 
Deciziei nr.18 din 01.09.2020, care a elaborat planul managerial specific domeniului formării 
continue, în conexiune cu planul managerial al şcolii şi proiectul de dezvoltare instituţională, 
precum şi cu priorităţile identificate în Planul managerial al I.S.J. Galați în domeniul formării 
continue.  

La nivelul şcolii funcţionează Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității, 
CEAC, înființată conform Deciziei nr. 07 din 01.09.2020,  care monitorizează asigurarea 
standardelor de funcţionare ale unităţii, urmărește şi evaluează permanent rezultatele 
învățării și întocmește rapoartele RAEI, pe care le postează, conform metodologiei, pe 
platforma ARACIP, cu respectarea Legii nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii în educaţie. 
Anual, comisia CEAC elaborează rapoartele privind activitatea de asigurare a calităţii ofertei 
educaţionale şi a programelor de îmbunătățire a calităţii educaţiei și întocmește rapoartele 
semestriale şi anuale de activitate a unităţii şcolare. La nivelul comisiei CEAC au fost 
realizate planuri de măsuri şi de îmbunătățire a deficiențelor constatate. 
 

La nivelul instituției de învățământ există toate documentele de proiectare-planificare, 
în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și 
completările ulterioare şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar, după cum urmează: 
La nivelul şcolii, planul managerial anual a fost elaborat în colaborare cu directorul adjunct 
al școlii, pe baza analizei activității anului școlar 2019-2020, prin operaționalizarea direcțiilor 
de acțiune stabilite la nivelul ISJ Galați și a fost prezentat spre avizare în CP din data 
03.09.2020 şi în CA din data de 03.09.2020. Pentru realizarea planului managerial anual s-a 
plecat de la analiza SWOT a activității. La nivelul organizației școlare se regăsesc și 
rapoarte anuale și semestriale de analiză, care compară cu perioada precedentă rezultatele 
școlare obținute de elevi. La nivelul școlii, documentele de planificare anuală realizate 
sunt: 
-Planuri semestriale operaționale 
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-Graficul semestrial al ședințelor lunare ale Consiliului de Administrație 
-Graficul semestrial al ședințelor lunare ale Consiliului Profesoral 
-Graficul săptămânilor de practică comasată pentru profilul pedagogic  
-Graficul de susținere a lucrărilor semestriale 
-Planuri operaționale semestriale ale activității educative 
-Orarul școlar pentru cele 2 ture ale școlii 
-Orarul zilnic de utilizare al laboratoarelor și cabinetelor 
-Graficul de serviciu pe școală al elevilor și profesorilor 

La nivelul compartimentelor funcționale ale școlii există planuri de activitate, 
rapoarte anuale și semestriale de analiză, în care se urmăresc realizarea indicatorilor 
specifici, conform fișei postului. 

La nivelul comisiilor metodice, constituite în anul școlar precedent, există planuri 
anuale, rapoarte anuale  și semestriale de analiză în care se prezintă activitatea metodică și 
de perfecționare realizată la nivelul acestora. 

La nivelul școlii există oferta educaţională, realizată cu respectarea prevederilor Legii 
Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ei ulterioare.  

Oferta educaţională a fost elaborată prin implicarea tuturor cadrelor didactice, cu 
consultarea părinţilor și a reunit oferta de discipline opţionale, facilităţile oferite elevilor pentru 
recreere (teren de baschet, teren de fotbal, sală de sport, parc și grădină interioară),  
facilităţile oferite elevilor pentru petrecerea timpului liber şi dezvoltare personală. 

Oferta educaţională a fost promovată conform strategiei de marketing educaţional 
aprobată la nivelul unității şcolare, cu respectarea prevederilor Legii Educaţiei Naţionale 
nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare şi a Legii nr. 87/2006 privind asigurarea 
calităţii în educaţie. 

La nivelul școlii s-a realizat graficul semestrial al ședințelor lunare ale Consiliului de 
Administrație și graficul semestrial al ședințelor lunare  al Consiliului Profesoral 
împreună cu tematica acestor întâlniri. Există procese verbale, rapoarte de activitate și 
hotărâri pentru fiecare întâlnire planificată. 

La nivelul comisiei CEAC și al comisiilor metodice s-a realizat graficul semestrial al 
ședințelor lunare și există procese verbale pentru fiecare întâlnire planificată. 

Implementarea controlului managerial intern a fost realizată conform prevederilor 
legale. Îndrumarea , monitorizarea, implementarea și dezvoltarea sistemului de control 
managerial intern (SCIM)  s-a realizat sub coordonarea comisiei SCIM numită prin decizia 
nr. 03/01.09.2020. Comisia s-a întrunit de 2 ori pe an pentru stabilirea strategiei de 
monitorizare și implementare. În urma întâlnirilor au fost stabilite etapele de revizuire a  
fişelor/formularelor de identificare, descriere şi evaluare a riscurilor, completarea registrului 
riscurilor, inventarierea nivelului atins de riscuri pentru fiecare post/categorie.  

Compartimentele și comisiile funcţionale ale unităţii şcolare au fost organizate prin 
decizii de numire a persoanelor cu funcţii/atribuţii de conducere/coordonare. 

La nivelul departamentelor informatizare, secretariat și contabilitate  se găsesc 
Declarații de confidențialitate date de personalul angajat, care reglementează accesul 
personalului la actele și documente personale ale elevilor și profesorilor. 



MINISTERUL EDUCAŢIEI  
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN GALAŢI 

 

COLEGIUL NAŢIONAL 

„COSTACHE NEGRI” 

GALAŢI 
 

Telefon: 0236.430.650;  

Fax: 0236.463.694 

E-mail: office@cncn.ro;   
Site Web: www.cncn.ro 

Strada Brăilei nr. 134,  
800379 Galaţi 

 

La nivelul școlii s-au constituit comisiile și s-au stabilit responsabili și responsabilități 
pentru aplicarea normelor ISU, NSSM, PSI, cu respectarea prevederilor legele: 
 

Proiectul de Buget de venituri și cheltuieli a fost elaborat și aprobat în şedinţa CA din 
20.01.2021, apoi a fost transmis ordonatorului principal de credite cu note de fundamentare, 
în următoarea formă inițială: 
 

Sursa: mii 
lei 

Cheltuieli de 
personal 

Cheltuieli 
materiale 

Ajutoare 
sociale 

Burse Investiții 

Buget local - 652 15 723 - 

Buget stat 7091,49 - 85,39 19,04 - 

  
Forma finală a bugetului a fost realizată ulterior și împărțită pe clasificația execuției 

bugetare, funcție de costul standard per elev în următoarea formă: 
 

Sursa Cheltuieli de 
personal 

Cheltuieli 
materiale 

Ajutoare 
sociale 

Burse Investiții 

Buget local - 649,8 40,3 723 - 

Buget stat 7132,44 - 85,39 19,04 - 

 
Modificarile si rectificarile bugetare s-au operat pe tot parcursul anului bugetar. 

Programul de achiziții a fost întocmit în baza referatelor de necesitate, în funcție de 
necesitățile unității școlare și a fost elaborat și aprobat în faza inițială la data 20.01.2021, 
pentru următoarele sume: 
 

Articol bugetar Suma (mii lei) 

Furnituri de birou 7 

Materiale curatenie 20 

Carburanti - 

Piese schimb - 

Alte bunuri si servicii 113 

Dezinfectanti - 

Obiecte de inventar - 

 
Programul achizițiilor publice s-a completat pe parcursul anului calendaristic funcție de 

necesitățile noi apărute. 
Pentru lucrările de reparații și investiții au fost întocmite note de fundamentare și 

solicitări către ordonatorul de credite, Primăria Galați, în vederea aprobării sumelor în bugetul 
instituției și repartizarea creditelor bugetare. 

 
Fondurile repartizate instuției în forma inițială, pe capitole de cheltuieli şi articole 

bugetare în conformitate cu legislația în vigoare au fost: 
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Sursa Cheltuieli de 

personal 
Cheltuieli 
materiale 

Ajutoare 
sociale 

Burse Investiitii 

Buget local - 652 15 723 - 

Buget stat 7091,49 - 85,39 19,04 - 

 
Proiectul planului de şcolarizare s-a fundamentat după analiza de nevoi realizată la 

nivelul unităţii în conformitate cu solicitările părinţilor, cu nevoile comunităţii locale, cu 
valorificarea resurselor educaţionale existente şi cu respectarea reglementărilor în vigoare.  

Proiectul planului de şcolarizare s-a  elaborat în conformitate cu solicitările 
părinţilor, cu oferta de angajare a comunităţii locale, cu valorificarea resurselor educaţionale 
existente şi cu respectarea reglementărilor în vigoare. 

Proiectul planului de şcolarizare la nivelul unităţii de învăţământ s-a avizat în CA 
din 30.12.2020. 

Planurile de încadrare  ale profesorilor au respectat prevederile legislaţiei de normare, 
s-au realizat fără discriminare, urmărind continuitatea la clasă, pregătirea şi experienţa 
profesională a cadrelor didactice. Acestea au fost înaintate spre aprobare către ISJ Galați ( 
adresa nr. 6249/22.10.2020). 

Fişa de vacantare a posturilor a fost întocmită corect şi a fost înaintată la termenul 
stabilit către serviciul Managementul resurselor umane al I.S.J. Galați 

Statul de funcţii a fost întocmit corect şi a fost înaintat la termenul stabilit către 
serviciul Normare / salarizare al I.S.J. Galați 

Statul de personal a fost întocmit corect şi a fost înaintat la termenul stabilit către 
serviciul Normare / salarizare al I.S.J. Galați 
 
 
II.ORGANIZAREA ACTIVITĂȚILOR UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 
 

Au fost elaborate fişe de post ale angajaţilor, în conformitate cu atribuţiile postului şi 
cu organigrama unităţii de învăţământ. La nivelul școlii există fişa postului pentru fiecare 
categorie de personal şi pentru fiecare funcţie didactică. La nivelul școlii s-au realizat fișe de 
evaluare pentru: cadre didactice, personalul didactic auxiliar și nedidactic.  

Evaluarea cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar pentru anul școlar 
2019-2020 a avut loc în cadrul ședinței CA din data de 07.09.2020. Personalul nedidactic a 
fost evaluat pentru anul 2020 în cadrul ședinței CA din data de 20.01.2021. 
 

La nivelul școlii s-a realizat repartizarea concretă a sarcinilor pentru fiecare angajat, 
potrivit atribuțiilor specifice ale compartimentelor și posturilor. Încadrarea pe post a cadrelor 
didactice, a personalului didactic auxiliar şi a personalului nedidactic s-a realizat în mod 
corect, conform legii. 

Încadrarea pe post a cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliar şi a 
personalului nedidactic s-a realizat în mod corect, conform legii. 

La nivelul școlii, recrutarea și selectarea angajaților pentru ocuparea posturilor şi 
catedrelor vacante pentru personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic din subordine s-a 
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realizat conform normelor legale. 
La nivelul școlii, încadrarea și angajarea personalului pentru ocuparea posturilor şi 

catedrelor vacante s-a realizat conform normelor legale. 
La nivelul școlii, angajarea personalului s-a realizat conform normelor legale, cu 

respectarea în totalitate a normativelor de personal didactic, didactic auxiliar și de 
administrație (conform OM nr.34053/10.08.1993) pentru ocuparea catedrelor vacante și a 
posturilor de personal didactic auxiliar.  

Conform prevederilor legale în vigoare, cu personalul didactic şi nedidactic angajat s-
au încheiat contracte de muncă, respectându-se termenul legal.  

În conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului 
didactic de predare din învăţământul preuniversitar, la nivelul școlii s-au gestionat corect 
etapele de mobilitate ale personalului didactic. 
 

La nivelul unității școlare au fost obținute toate avizele și autorizațiile de funcționare: 
autorizația sanitară de funcționare pentru corpul de clădire clase pregătitoare 
nr.3796/13.02.2015, autorizația sanitară de funcționare pentru corpul de clădire principal, 
nr.3795/13.02.2015, autorizația sanitară de funcționare pentru sala de sport, 
nr.3798/13.02.2015, autorizația sanitară de funcționare pentru spălătorie, 
nr.3799/13.02.2015, autorizația sanitară de funcționare pentru spălătorie, 
nr.36497/17.10.2012, autorizația sanitară de funcționare pentru cantină nr. 37097/13.02.2015 
și adresa ISU nr. 2304834/02.10.2013 conform căreia colegiul nu necesită aviz/autorizație de 
securitate la incendiu, conform prevederilor legale. 

Au fost organizate activităţile de SSM, PSI şi ISU, conform legii. Activitatea în acest 
domeniu a fost monitorizată de către comisiile de  profil: Comisia pentru protecție și sănătate 
în muncă (Decizia nr. 05/01.09.2020) și pentru situații de urgență (Decizia nr. 
06/01.09.2020). 

În luna septembrie 2020 s-au realizat  planurile de măsuri pentru organizarea 
activităților SSM, care au cuprins aspecte legate de:  
-procurarea fişelor P.S.I.  pentru tot personalul şcolii ; 
-efectuarea instructajului introductiv general pentru personalul nou angajat, al instructajului 
periodic pentru restul personalului şi completarea fişelor de P.S.I.,  
-procurarea materialelor necesare informării şi instruirii din punct de vedere al P.S.I.; 
-procurarea parţială a echipamentelor individuale de protecţie şi a echipamentelor individuale 
de lucru, conform Normativului Cadru; 

Comisia pentru situații de urgență a respectat graficul ISJ privind exerciţiile de 
evacuare în caz de cutremur sau incendiu. Acesta a fost aplicat prin efectuarea a 4 exerciții 
de simulare, câte 2 pentru fiecare semestru. 
 

Practica elevilor de la profilul pedagogic este organizată prin planificarea anuală a 
săptămânilor de practică comasată și prin realizarea programului săptămânal de practică de 
către profesorul coordonator de practică. Fiecare elev este îndrumat de profesorul 
coordonator de practică și de un mentor de practică pedagogică, pe fiecare disciplină.  
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În anul școlar 2020-2021 au fost încheiate 23 de parteneriate cu ONG-uri, fundaţii 
asociaţii, agenţi economici, instituţii publice avand ca scop derularea unor proiecte comune. 

Şcoala a încheiat acorduri de parteneriat cu 11 unităţi de învăţământ din judeţul Galaţi 
cu care a desfăşurat activităţi comune în cadrul proiectelor educaţionale.  

Şcoala este partener în proiectul Sm@rtStuff în cadrul proiectului Eramsus KA2, 
alături de şcoli din Italia, Grecia, Spania, Belgia. 
 
III. CONDUCEREA/COORDONAREA ACTIVITĂȚII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

Planul managerial a fost implementat prin alocarea resurselor umane, materiale și 
financiare planificate. La nivelul școlii există o procedură de monitorizare a stadiului 
implementării planului managerial. 

Termenele stabilite prin planul managerial au fost respectate în totalitate. 
La nivelul școlii au fost emise deciziile de constituire a comisiilor şi grupurilor de lucru 

la nivelul unităţii de învăţământ, cadre didactice, personal nedidactic, părinţi, elevi, în baza 
hotărârii Consiliului de Administraţie, constituit prin Decizia Nr. 01/01.09.2020: 

1. Comisia pentru Curriculum – Decizia Nr. 02/01.09.2020 
2. Comisia de Monitorizare în scopul monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice a 

implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial  ( SCIM)– Decizia Nr. 
03/01.09.2020 

3. Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării 
în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii – Decizia Nr. 04/01.09.2020 

4. Comisia pentru protecţia şi sănătate în muncă - Decizia Nr. 05/01.09.2020 
5. Comisia pentru situaţii de urgenţă (PSI, protecţie civilă, apărare în caz de dezastre) 

Decizia Nr. 06/01.09.2020 
6. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii - Decizia Nr. 07/01.09.2020 
7. Comisia privind serviciul pe şcoală – Decizia Nr. 08/01.09.2020 
8. Comisia de salarizare şi verificare a încadrării - Decizia Nr. 09/01.09.2020 
9. Comisia pentru întocmirea orarului – Decizia Nr. 10/01.09.2020 
10. Comisia pentru evaluarea cererilor privind acordarea burselor şi a Programului „Bani de 

liceu„ – Decizia Nr. 11/01.09.2020 
11. Comisia pentru proiecte şi programe educative  şi extraşcolare – Decizia Nr. 

12/01.09.2020 
12. Comisia S.N.A.C.–  Decizia Nr. 13/01.09.2020 
13. Comisia Paritară Unitate de Învăţământ - Sindicat – Decizia Nr. 14/01.09.2020. 
14. Comisia  de inventariere a patrimoniului şcolii – Decizia Nr. 15/01.09.2019 
15. Comisia pentru revizuirea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare CNCN, 

Regulamentul intern şi a Codului etică – Decizia Nr. 16/01.09.2020 
16. Comisia pentru gestionare SIIR – Decizia Nr. 17/01.09.2020 
17. Comisia pentru formare şi dezvoltare profesională – Decizia Nr. 18/01.09.2020 
18. Comisia de selecţionare a documentelor create pentru a fi arhivate - Decizia Nr. 

19/01.09.2020 
19. Comisia de elaborare a planului de curăţenie şi dezinfecţie – Decizia Nr. 20/01.09.2020 
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20. Comisia de elaborare a procedurii de acces în unitatea de învăţământ – Decizia Nr. 
21/01.09.2020 

21. Comisia pentru organizarea spaţiilor sălilor de clasă în scopul respectării distanţării 
fizice şi repartizarea claselor pe sălile de curs - Decizia Nr. 22/01.09.2020 

22. Comisia pentru achiziţii publice – Decizia Nr. 23/01.09.2020 
23. Comisia de casare şi declasare – Decizia Nr. 24/01.09.2020 
24. Comisia pentru recepţia lucrărilor de igienizare, reparaţii şi investiţii – Decizia Nr. 

25/01.09.2020 
25.  Comisia de recepţie a alimentelor şi bunurilor materiale – Decizia Nr. 26/01.09.2020 
26.  Comisia pentru organizarea activităţii de predare-primire a manualelor şcolare – 

Decizia Nr. 27/01.09.2020 
27. Comisia pentru adaptarea schemelor orare pentru învăţământul face-to-face sau 

blended learning – Decizia Nr. 28/01.09.2020 
28. Comisia pentru  parteneriate, programe şi proiecte europene – Decizia Nr. 

29/01.09.2020 
29. Conducători de practică pedagogie - Decizia Nr. 30/01.09.2020 
30. Îndrumători de practică pedagogică în specialitatea disciplinelor – Decizia Nr. 

31/01.09.2020 
31. Îndrumători de practică pedagogică pentru învăţământ primar – Decizia Nr. 

32/01.09.2020. 
32. Comisia pentru desfăşurarea Programului „Lapte, corn şi mere”– Decizia Nr. 

33/01.09.2020. 
33.  Responsabil program REVISAL– Decizia Nr. 34/01.09.2020 
34.  Responsabil program EDUSAL– Decizia Nr. 35/01.09.2020 
35.  Comisia pentru organizarea concursului în vederea ocupării postului vacant de paznic 

IM – Decizia Nr. 36/20.10.2020 
36. Comisia de contestații pentru concursul organizat cu privire la ocuparea postului vacant 

de paznic IM – Decizia Nr. 37/20.10.2020 
37. Comisia centrală și 4 subcomisii de invetariere anuală care a fost desfășurată în 

perioada 07.12.2020-28.12.2020 – Decizia Nr. 44/04.12.2020 
38. Comisia de evaluare a elevului Ivan Cătălin, care solicită înscrierea în clasa a XI-a E, 

an școlar 2020-2021, filiera teoretică, profil uman, specializarea științe sociale bilingv 
engleză – Decizia Nr. 47/11.02.2021 

39. Comisia de înscriere a copiilor în învățământul primar, pentru anul școlar 2021-2022 – 
Decizia Nr. 51/17.03.2021 

40. Comisia de organizare a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat 
național, din cadrul Colegiului Național ”Costache Negri” Galați, pentru anul școlar 
2020-2021– Decizia Nr. 52/17.03.2021 

41. Stabilire persoană de contact, ing. Stan Viorica, pentru simularea Examenului de 
Bacalaureat, promoția 2021– Decizia Nr. 53/17.03.2021 

42. Comisia de organizare a simulării probelor scrise ale examenului de evaluare națională, 
din cadrul Colegiului Național ”Costache Negri” Galați, pentru anul școlar 2020-2021– 
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Decizia Nr. 54/17.03.2021 
43. Stabilire persoană de contact, ing. Stan Viorica, pentru simularea Examenului de 

Evaluare Națională, promoția 2021– Decizia Nr. 55/17.03.2021 
44. Comisia de organizare a Evaluărilor  Naționale la finalul claselor a II-a, a IV- a și a VI-a, 

în anul școlar 2020-2021– Decizia Nr. 62/29.04.2021 
45. Comisia de înscriere din unitatea de învățământ gimnazial, pentru anul școlar 2021-

2022 – Decizia Nr. 67/10.05.2021 
46. Comisia de admitere din unitatea de învățământ liceal, pentru anul școlar 2021-2022– 

Decizia Nr. 68/10.05.2021 
47. Comisia de organizare și desfășurare pentru obținerea atestatului de competență 

lingvistică – limba engleză, promoția 2021  – Decizia Nr. 69/10.05.2021 
48. Comisia de organizare și desfășurare pentru obținerea atestatului de competență 

lingvistică – limba franceză, promoția 2021  – Decizia Nr. 70/10.05.2021  
49. Comisia de organizare și desfășurare pentru obținerea atestatului de competență 

lingvistică pentru predarea unei limbi străine în învățământul primar, promoția 2021  – 
Decizia Nr. 71/10.05.2021  

50. Comisia de organizare și desfășurare pentru obținerea atestatului de competență 
lingvistică , promoția 2021  – Decizia Nr.919/18.05.2021 

51. Comisia de organizare pentru examenele de corigențe, pentru anul școlar 2020-2021– 
Decizia Nr.  74 /02.07.2021  

52. Comisia de organizare pentru examenele de diferențe/testari specifice pentru anul 
școlar 2021-2022  – Decizia Nr.75/02.07.2021  
 

Îndrumarea, monitorizarea, implementarea și dezvoltarea sistemului de control 
managerial intern s-a realizat sub coordonarea comisiei SCIM numită prin decizia nr. 
03/01.09.2020. Comisia s-a întrunit de 2 ori pe an pentru stabilirea strategiei de monitorizare 
și implementare. În urma întâlnirilor au fost stabilite etapele de revizuire a  
fişelor/formularelor de identificare, descriere şi evaluare a riscurilor, completarea registrului 
riscurilor, inventarierea nivelului atins de riscuri pentru fiecare post/categorie. Comisia a 
reevaluat în luna februarie 2021 riscurile identificate pentru fiecare post/categorie și a 
modificat ca atare fișele/formularele de identificare, descriere şi evaluare a riscurilor. Pe 
baza fișelor reevaluate s-a modificat registrul riscurilor pentru anul 2021. 
 

Consiliul Profesoral a validat ROFUI şi Regulamentului intern al școlii  în şedinţa din 
07.10.2020, Consiliul de Administraţie a aprobat  ROFUI şi Regulamentului intern al școlii în 
şedinţa  din 09.10.2020 

Consiliul de Administraţie a aprobat raportul anual privind calitatea educaţiei RAEI în 
şedinţa din 9.10.2020. 

În Consiliul Profesoral şi Consiliul reprezentativ al părinţilor s-a prezentat raportul 
anual privind calitatea educaţiei RAEI în şedinţa din 25.10.2020. 

La nivelul Consiliului de Administraţie, al Consiliului Profesoral, a comisiei CEAC a 
școlii, dar și la nivelul comisiilor metodice și al compartimentelor funcţionale există 
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documente de evaluare şi analiză semestrială a activității. 
Anual, la nivelul unității de învățământ se elaborează raportul cu privire la calitatea 

educaţiei, raport care se prezintă în Consiliul Profesoral. 
Calitatea serviciilor educaţionale şi a gradului de satisfacţie a beneficiarilor a fost atent 

monitorizată și evaluată prin urmărirea graficului de observări la orele de specialitate și la 
orele de diriginție, prin monitorizarea graficului de pregătire suplimentară pentru clasele 
terminale, la disciplinele de bacalaureat, prin monitorizarea graficului de practică pedagogică 
elevi, prin utilizarea de fișe de evaluare și chestionare de satisfacție administrate elevilor și 
părinților. 

Monitorizarea procesului instructiv–educativ la nivelul organizației școlare a fost 
realizată și prin asistenţele planificate la orele de specialitate și dirigenție, la activitățile 
extrașcolare organizate în unitatea de învăţământ, conform legislaţiei. Cu același scop, au 
fost organizate la nivelul școlii întâlniri formale și informale cu cadrele didactice, pentru a 
crește calitatea procesului instructiv educativ furnizat elevilor. 
Pentru stabilirea nivelului de pregătire a elevilor, la nivelul unităţii de învăţământ, pe durata 
anului școlar 2020-2021 au fost organizate următoarele examene: 
-Examen de diferențe 
Organizarea acestora a fost coordonată de comisii numite prin decizii: decizia nr. 
75/02.07.2021 pentru examenul de diferențe, care au  urmărit desfășurarea examenelor 
conform  precizărilor ROFUIP. Dosarele examenelor ce privesc situațiile neincheiate, 
corigențele și diferențele cuprind: decizii, propuneri subiecte proba scrisă, bilete proba orala, 
cataloage examen. Rezultatele obținute au fost menționate în catalogul clasei și în registrul 
matricol.  

În luna iunie 2021 a fost organizat examenul de certificare a calificării profesionale 
de nivel 4 pentru absolvenții de liceu profil pedagogic în cadrul căruia au fost evaluați un 
număr de 28 absolvenți și examenul  de bacalaureat pentru susținerea competențelor 
lingvistice în cadrul căruia au fost evaluați un număr de 181 absolvenți, competențelor 
digitale în cadrul căruia au fost evaluați un număr de 137 absolvenți și competențelor 
lingvistice cu circulație internațională în cadrul căruia au fost evaluați un număr de 100 
absolvenți de liceu serie curentă. 

În luna mai 2021 a fost organizate examenul pentru susținerea atestatelor de 
competențe profesionale pentru absolvenții de liceu specializarea matematică-informatică, 
în cadrul căruia au fost evaluați un număr de 63 de absolvenți, atestatelor de competențe 
lingvistice în cadrul căruia au fost evaluați un număr de 88 absolvenți și susținerea 
atestatelor  pentru predarea unei limbi străine la învățământul primar pentru absolvenții 
de liceu profil pedagogic în cadrul căruia au fost evaluați un număr de 11 absolvenți. 

Activităţile de formare organizate în unitatea de învăţământ au fost coordonate de 
către comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică, înființată conform 
deciziei nr. 18 din 01.09.2020, care a elaborat planul managerial specific domeniului formării 
continue, în conexiune cu planul managerial al şcolii şi proiectul de dezvoltare instituţională, 
precum şi cu priorităţile identificate în Planul managerial al I.S.J. Galați în domeniul formării 
continue 
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La nivelul şcolii funcţionează comisia pentru evaluarea și  asigurarea calităţii, 
CEAC, înființată conform deciziei nr. 07 / 07.09.2020 care monitorizează asigurarea 
standardelor de funcţionare ale unităţii, urmărește şi evaluează permanent rezultatele 
învățării și întocmește rapoartele RAEI, pe care le postează, conform metodologiei, pe 
platforma ARACIP, cu respectarea Legii nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii în educaţie. 
Anual, comisia CEAC elaborează rapoartele privind activitatea de asigurare a calităţii ofertei 
educaţionale şi a programelor de îmbunătățire a calităţii educaţiei și întocmește rapoartele 
semestriale şi anuale de activitate a unităţii şcolare. La nivelul comisiei CEAC au fost 
realizate planuri de măsuri şi de îmbunătățire a deficiențelor constatate. 
     La nivelul școlii au fost procurate toate manualele școlare, pentru clasele I - XII, 
împreună cu auxiliarele curriculare avizate de ME și utilizată logistica necesară pentru 
activitatea de documentare.  

În ceea ce privește exploatarea fondului documentar în anul şcolar 2020-2021 la 
Centrul de Documentare şi Informare au fost înscrişi  un număr de 12353 de utilizatori, din 
care utilizatori activi 2450. 
 La nivelul fiecărei catedre s-au asigurat resursele materiale necesare,  conform 
specificului diciplinelor de studiu.    

A fost verificat modul de aplicare al planurilor-cadru de învăţământ. 
Au fost verificate şi avizate planificările calendaristice ale cadrelor didactice.  
Evaluarea rezultatelor școlare  s-a realizat pe parcursul anului școlar, după cum 

urmează: 
-realizarea integrală, în proportie de 100% a planului de şcolarizare, astfel: 2 clase 
pregătitoare, 2 clase a 5-a şi 6 clase de liceu clasa a IX-a, din care: 1 clasă filologie intensiv 
franceză, 1 clasă ştiinţe sociale biling engleză, 1 clasă matematică-informatică, 1 clasă 
matematică-informatică bilingv engleză, 1 clasă ştiinţe ale naturii, 1 clasă învăţători - 
educatoare; 
-analizarea şi raportarea rezultatelor obţinute în urma examenelor naţionale din sesiunile 
iunie-iulie la standardele naţionale au evidenţiat că ele sunt superioare celor obţinute la nivel 
naţional sau la nivelul judeţului Galaţi.  
-procent de promovabilitate bacalaureat  la sfârșitul lunii iulie – 100% . 

Pentru anul școlar 2020-2021 directorii au planificat 140 de asistențe la orele de 
specialitate ale profesorilor, din care au efectuat 70% . 

Planificările calendaristice ale tuturor cadrelor didactice au fost înregistrate și vizate în 
luna septembrie 2020 și ianuarie 2021.  
 
IV. MOTIVAREA/ANTRENAREA PERSONALULUI  
 

Pe toată durata anului școlar s-a realizat promovarea şi salarizarea personalului, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare și s-au realizat procedurile de evaluare şi 
promovare a personalului 
PS 1.05 – CS. Procedură privind programul de pregătire profesionala  
PO 1.07 - CD. Procedură privind evaluarea personalului didactic, didactic auxiliar şi 
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nedidactic  
PO 1.04 - CS. Procedură privind înscrierea în registrul general de evidenţă al salariaţilor 
PO 1.06 – CS.  Procedură privind întocmirea statelor de plată 

 
Activitatea personalului unității de învățământ a fost evaluată anual pe baza fișelor și 

procedurilor existente, cu respectarea metodologiilor în vigoare, în conformitate cu atribuţiile 
şi sarcinile din fişa postului. 
 

La nivelul unității de învățământ s-a asigurat dezvoltarea unei culturi organizaţionale 
care a promovat şi susţinut încrederea, creativitatea şi inovarea, munca de calitate, spiritul de 
echipă şi colaborarea între personalul angajat. În acest context, s-a realizat repartizarea 
echitabilă şi în conformitate cu criteriile naţionale şi locale, a stimulentelor materiale şi morale 
stabilite prin lege pentru personalul unităţii și în mod public, de fiecare dată când a fost cazut, 
au fost apreciate (moral și material) şi recunoscute rezultatele elevilor şi ale profesorilor 
merituoși, care s-au evidențiat la nivelul organizației școlare. 

Pe durata anului școlar, participarea personalului la procesul decizional a fost 
asigurată în  cadrul instituţional, prin colectivele şi organele de conducere colectivă 
existente: colectivele de catedră, Consiliul de Administraţie şi Consiliul Profesoral. 
 

Pe durata anului școlar, au fost asigurate condiţiile de perfecţionare profesională a 
personalului, conform prevederilor legislației în vigoare. Activităţile de formare organizate în 
unitatea de învăţământ au fost coordonate de către comisia pentru dezvoltare profesională și 
evoluție în cariera didactică, înființată conform deciziei nr.18 din 01.09.2020, care a elaborat 
planul managerial specific domeniului formării continue, în conexiune cu planul managerial al 
şcolii şi proiectul de dezvoltare instituţională, precum şi cu priorităţile identificate în Planul 
managerial al I.S.J. Galați în domeniul formării continue. Comisia de perfecționare  a realizat 
următoarele activități: 
-a propus  modalităţi de organizare a activităţilor de formare continuă la nivelul şcolii ; 
-a proiectat activităţi de formare la nivel instituţional şi a identificat traiecte personale eficiente 
de dezvoltare în carieră; 
-a consiliat colegii pentru identificarea nevoilor de formare şi pentru parcurgerea etapelor de 
dezvoltare profesională; 
-a contactat periodic instituţiile care oferă programe/ activităţi de formare continuă la nivel de 
judeţ (C.C.D., I.Ș.J. Galați, alţi furnizori acreditaţi); 
-a actualizat baza de date a școlii; 
 

Pe durata anului școlar 2020-2021 s-au efectuat 4 inspecţii de specialitate pentru 
acordarea gradelor didactice.  

La solicitarea personalului didactic și didactic auxiliar interesat să se înscrie la 
concursul pentru obţinerea gradaţiei de merit, dupa ședința CP, am formulat aprecieri 
necesare pentru completarea dosarului candidatului.  
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Bazele de date sunt administrate de către Comisia  de gestionare SIIIR, numită prin 
decizia nr. 17 din 01.09.2020, formată din informatician, secretar șef, 1 contabil şef şi 1 
administrator de patrimoniu.  

Datele încărcate de către comisie sunt monitorizate periodic și au fost transmise către 
ISJ Galați , Primăria Galați și ME la termenele solicitate. 

Păstrarea documentelor şcolare oficiale și a arhivei se monitorizează permanent, cu 
respectarea Legii Arhivelor naționale nr.16/1996, completată cu Legea nr.135/15.05.2007 
privind arhivarea documentelor în formă electronică. 

Întocmirea, completarea şi gestionarea documentelor şcolare se monitorizează 
permanent, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Asfel, se eliberează, se completează și se 
arhivează: 
-registrul matricol 
-catalogul clasei  
-cataloagele pentru examenele de finalizare a studiilor  
-cataloagele pentru examenele de corigențe, diferențe și pentru încheierea situației școlare 
-registrul unic de evidență a formularelor actelor de studii  

În anul școlar precedent  nu au fost înregistrate la nivelul unităţii de învăţământ abateri 
disciplinare sau petiţii efectuate de către personalul angajat.  

În anul școlar precedent, abaterile disciplinare săvârşite de elevii liceului au fost 
soluționate cu respectarea SE, ROFUIP şi ROFUI. Aceste sancțiuni au fost propuse în 
Consiliul Profesorilor Clasei și apoi validate de către Consiliul Profesoral. 
 

La nivelul școlii au fost organizate activităţile de SSM, conform legii, s-a constituit 
comisia și s-au stabilit responsabili și responsabilități pentru aplicarea normelor, cu 
respectarea prevederilor legale: 
Comisia pentru protecție și sănătate în muncă, decizia nr. 05 din 01.09.2020 
Comisia pentru situații de urgență, decizia nr. 06 din 01.09.2020 

În luna septembrie 2020 s-au realizat la nivelul școlii planurile de măsuri pentru 
organizarea activităților SSM, care prevăd: 
-efectuarea instructajului introductiv general pentru personalul nou angajat, al instructajului 
periodic pentru restul personalului  
-efectuarea instructajului introductiv general pentru elevii care efectuează pentru prima dată 
instruirea practică, al instructajului periodic pentru restul elevilor care efectuează instruire 
practică.  

În luna septembrie 2020 s-au realizat la nivelul școlii planurile de măsuri pentru 
organizarea activităților SSM, care prevăd: 
-procurarea materialelor necesare informării şi instruirii  
-procurarea parţială a echipamentelor individuale de protecţie şi a echipamentelor individuale 
de lucru, conform Normativului Cadru; 

La nivelul școlii, s-a stabilit un responsabil de distribuire  a manualelor școlare, în 
persoana d-nei Caramalău Gherghina , administrator de patrimoniu, conform Deciziei nr. 260 
din 01.09.2016. 
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Responsabilul identifică necesarul de manuale școlare în conformitate cu gradul de 
uzură al celor existente și cu planul de școlarizare realizat și comunică către I.S.J. Galați 
necesarul de manuale pentru fiecare promoție de elevi, la fiecare început de an școlar. 

În intervalul 14.09.2020 - 30.09.2020 responsabilul a distribuit tuturor elevilor 
manualele școlare, în prezența profesorilor diriginți, conform proceselor verbale încheiate și 
semnate de către elevi și profesori. 

În intervalul 21.06.2021 - 24.06.2021 responsabilul a recuperat integral manualele 
școlare. Această activitate a fost monitorizată de către echipa managerială a școlii. 

Necesarul de burse se întocmește lunar, până la data de 7 ale lunii în curs, conform 
metodologiei de acordare a burselor, iar necesarul privind naveta elevilor se intocmește 
până pe data de 5 a fiecarei luni, în vederea deschiderii creditelor bugetare și efectuarea 
plăților. 

Stabilirea elevilor bursieri se realizează de către Comisia pentru evaluarea cererilor de 
acordare a burselor şi a Programului social „Bani de liceu”, constituită în baza Deciziei nr. 
11/01.09.2020. Plata burselor se realizează conform criteriilor specifice și prevederilor legale 
de către secretara serviciului contabilitate. Distribuirea alocaţiilor de stat pentru copii, a 
abonamentelor gratuite şi a celorlalte forme de ajutor stabilite prin lege se realizează la 
solicitarea scrisă a elevilor, lunar, în conformitate cu legislația în vigoare. 

La nivelul școlii, se asigură încadrarea cheltuielilor în bugetul aprobat al unității de 
învățământ, cu realizarea eficientizării cheltuielilor materiale şi o bună proiecţie bugetară. 

Execuția bugetară s-a realizat în conformitate cu prevederile legale, iar încadrarea în 
bugetul instituției  a fost raportată lunar și trimestrial ordonatorului de credite, prin întocmirea 
situațiilor financiare. 

Resursele materiale au fost administrate eficient în baza necesităților instituției, fiind 
monitorizate prin constituirea de Comisia pentru reccepția lucrărilor de igienizare, 
reparații și investiții, în funcţie de specificul lucrărilor efectuate - Decizia Nr. 25/01.09.2020. 

Situațiile financiare reflectă imaginea fidelă și clară a activității financiare, respectând 
normele legale referitoare la destinația fondurilor. 

Situațiile financiare trimestriale s-au întocmit conform legislaţiei în vigoare. 
Documentele și raportările financiare curente și speciale au fost intocmite conform graficelor 
stabilite de ordonatorul principal de credite și raportate către acesta cu respectarea 
formatului solicitat de instituțiile abilitate prin lege. 
 

În anul școlar trecut, resursele extrabugetare au provenit din: 
- încasări pentru chirie de la elevii cazaţi în internatul şcolar 
- proiecte cu achiziții de bunuri (contracte de sponsorizare către Asociaţia părinţilor) 

Conform bugetelor stabilite în cadrul proiectelor și programelor școlare, fondurile 
extrabugetare au fost utilizate respectând prioritățile stabilite și incadrate corespunzator in 
articolele bugetare.  

Planul de achiziții a fost evaluat periodic în funcție de necesitățile stabilite în cadrul 
proiectelor și utilizării fondurilor extrabugetare în acest scop. 

Pe durata anului școlar trecut au fost respectate cerințele specifice de dotare pentru 
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fiecare disciplină în parte. 
Pe durata anului școlar trecut în cadrul unitatii scolare a fost constituita Comisia de 

recepție a alimentelor și a bunurilor materiale, conform deciziei nr. 8/02.09.2019. 
Inventariarea patrimoniului s-a realizat anual, cu respectarea legislației în vigoare, 

prin constituirea Comisiei de inventariere a patrimoniului școlii, conform Deciziei nr. 
44/04.12.2020. Inventarierea s-a desfășurat în intervalul 07.12.2020-28.12.2020, iar în urma 
procesului nu au rezultat diferențe în plus sau în minus. În urma verificării listelor de inventar 
au existat obiecte de inventar deteriorate în procent de 100%, care au fost casate în anul 
2020, pe baza listelor de casare aprobate de Comisia de casare şi declasare, constituită 
prin Decizia nr. 24/01.09.2020. 

Preocuparea privind utilizarea, păstrarea, completarea şi modernizarea bazei 
materiale a unităţii de învăţământ s-a manifestat anul școlar trecut prin formularea de adrese 
de solicitare către ordonatorul de credite privind efectuarea de reparații (păstrarea bazei 
materiale) privind efectuarea de dotari necesare (completarea si modernizarea bazei 
materiale) 

Pe durata anului școlar trecut, veniturile încasate au provenit  în urma încheierii unor 
contracte de închiriere și s-a monitorizat permanent respectarea condițiilor contractuale de 
încasare a veniturilor. 

Pe durata anului școlar trecut s-a respectat Ordinul 1792/2002 privind aprobarea 
normelor metodologice referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata, precum și 
la organizarea, evidența și raportarea angajamentelor legale și bugetare. 
S-a asigurat legalitatea angajării și utilizării creditelor bugetare în limita şi cu destinaţia 
aprobate prin bugetul propriu. 
 În baza nr. 03/01.09.2020, emise de către instituția școlară, a fost constituită Comisia 
de Monitorizare în scopul monitorizării, coordonării și îndrumării metodologice a 
implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial (SCIM). 
Situațiile financiare întocmite de către școala noastră au fost depuse trimestrial și la sfârșitul 
anului, iar documentele depuse au fost: bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor 
de trezorerie, conturi de execuție bugetară și anexe la situațiile financiare, care includ politici 
contabile și note explicative. Execuția bugetară s-a întocmit conform Legii Finantelor nr. 
500/2002. 

Deciziile de natura financiară au fost aprobate în Consiliul de Administrație al școlii, 
după precizarea temeiului legal în vigoare, în baza stabilirii legalității acestora. 

Integritatea și buna funcționare a bunurilor administrate a fost asigurată prin 
elaborarea de proceduri de sistem (controlul documentelor, controlul înregistrărilor, 
managementul riscurilor, etică și integritate, strunctură organizatorică, accesul la resurse). 

Nivelul optim privind păstrarea integrităţii şi funcţionalitatea bunurilor aflate în 
administrare s-a realizat pe durata anului școlar trecut prin evaluarea periodică a riscurilor și 
s-au luat toate măsurile ce s-au impus în prevenirea și diminuarea riscurilor existente. 

Beneficiarii școlii și-au manifestat satisfacția privind dotarea şi funcţionalitatea 
bunurilor aflate în administrare cu prilejul chestionarelor administrate și procesate de către 
CEAC. 
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S-a respectat cronologia și corectitudinea înregistrărilor contabile, raportările 
financiare fiind prezentate la termenele stabilite de ordonatorul de credite și alte instituții 
abilitate.  

Pe durata anului școlar trecut, documentele finaciar contabile emise de instituția 
școlară au respectat cumulat: 
-Legea Educației Naționale, nr.1/2011 
-Legea contabilității completată și republicată, nr. 82/1991 
-OMFP 1954/2002 - clasificația indicatorilor privind finanțele publice 
-OMFP 1917/2005- organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, plan de 
conturi și instrucțiuni de aplicare 
Arhivarea documentelor s-a realizat în baza procedurii existente PL- 4.2.4-02, privind 
Constituirea arhivei și în baza Deciziei nr. 262/01.09.2016 privind nominalizarea persoanelor 
responsabile cu arhiva unității de învățământ. 

Execuția bugetară întocmită în baza Legii Finanțelor nr.500/2002 a fost supusă 
aprobării Consiliului de administrație al școlii. 

Statele de plată lunare au fost întocmite corect în baza Legii cadru 153/2017 și a 
legislației în vigoare trimise spre aprobare, cu cel putin 3 zile înaintea plății, departamentului 
de salarizare din Inspectoratul Școlar Județean Galați. 

Întocmirea corectă și la termen a fost asigurată prin constituirea Comisiei de 
salarizare şi verificarea încadrării, conform Deciziei nr. 09 din 01.09.2020, prin realizarea 
și respectarea procedurii PL.6.1-12 referitoare la Intocmirea statelor de plată. 
 
V. RELAȚII DE COMUNICARE 
 

La nivelul școlii sunt proiectate și aplicate 3 proceduri de comunicare, care asigură 
comunicarea și fluxului informațional: Procedura  de comunicare externă PL 1.10, Procedura 
de  comunicare internă PL 1.11 și Procedura de Comunicare, participare, consultare PO 
5.53. 

La nivelul școlii, toate documentele şi rapoartele tematice curente şi speciale, 
solicitate de ISJ, MEN sau alte instituţii abilitate prin lege au fost întocmite la timp. 

La nivelul liceului în anul școlar trecut s-a respectat Procedura  de comunicare externă 
PL 1.10, Procedura de  comunicare internă PL 1.11 și Procedura de Comunicare, participare, 
consultare PO 5.53. 
Cadrele didactice au fost informate prin intermediul  afişajului la avizier despre tematica 
Consiliilor Profesorale, Hotărârile Consiliilor de Administrație și informații primite de la ISJ 
Galați.  
 Pe durata anului şcolar 2020-2021 s-au întrunit criteriile de calitate şi eficienţă privind 
colaborarea liceului nostru cu autorităţile administraţiei publice locale. În acest sens s-a 
dezvoltat colaborarea cu Primăria Galați, prin reprezentanții Primarului și ai Consiliului Local, 
membri ai organelor de decizie ale şcolii, Consiliul de Administraţie şi Comisia de Evaluare şi 
Asigurare a Calităţii.  
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În anul școlar trecut s-a realizat la nivelul școlii consultarea cu partenerii sociali şi 
reprezentanţi părinţilor şi elevilor prin: 
-organizarea și colaborarea cu Consiliul Elevilor pe școală; 
-constituirea și colaborarea cu comitetele de parinţi ale claselor şi al şcolii, stabilirea unui 
plan de acţiune comun pentru a remedia situaţiile de indisciplină apărute de-a lungul anului 
şcolar, pentru a optimiza procesul instructiv educativ, pentru păstrarea bazei materiale; 
-rezolvarea conflictelor de autoritate între purtătorii de interese ale diferitelor discipline 
școlare s-a realizat în interesul şi în favoarea elevilor; 
-remedierea situaţiilor conflictuale profesori-elevi, profesori-părinţi, profesori-profesori prin 
analiza în comun a situaţiei conflictuale şi prin comunicarea directă cu părţile implicate. 
 

Pe parcursul anului școlar trecut s-a asigurat colaborarea cu organizaţiile 
neguvernamentale şi s-au stabilit relaţii de parteneriat cu alte instituţii ale societăţii civile, cu 
instituții de specialitate pentru a stabili activități comune, oferind elevilor un cadru formal 
pentru educaţia informală și nonformală Ambasada Statelor Unite la Bucureşti, Institutul 
Francez din Iași, Biblioteca „V.A. Urechia”, Biblioteca franceză, CCD Galaț ca furnizor de 
formare continuă, etc. 

La nivelul școlii au fost organizate întâlniri periodice cu reprezentanţii comunităţii 
locale, membri în organele alese de conducere de la nivel local, părinţi și oameni de afaceri, 
în vederea creşterii adecvării ofertei educaţionale a şcolii la specificul comunitar. 

Cu același scop, au fost organizate la nivelul școlii întâlniri formale și informale cu 
cadrele didactice, pentru a crește calitatea procesului instructiv educativ furnizat elevilor. 
 Participarea la Târgul de oferte organizat de CJRAE Galaţi 

Accesul în unitatea de învățământ este reglementat în cadrul  procedurii PL 2.02-
Procedura acces persoane in scoala și a procedurii PO 1.11, Procedură privind desfăşurarea 
serviciului pe şcoală de către profesori. 

Comunicarea cu mass-media vizează prezentarea activităților desfășurate și oferirea 
de informații privind oferta educațională a școlii.  

Consiliul de Administrație al școlii, constituit prin Decizia nr. 01/01.09.2020, are în 
componență reprezentanți ai organizațiilor sindicale cu titlul de observatori. Aceștia sunt 
prezenți la toate ședințele CA și au drept de vot în cazul evaluării cadrelor didactice, 
personalului didactic auxiliar și personalului nedidactic. 

Comisia paritară, numită prin Decizia nr. 14/01.09.2020, se întrunește  cu ocazia 
organizării negocierilor privind Contractul Colectiv de Muncă la nivel de instituție școlară. 

Imaginea unității de învățământ a fost promovată în anul școlar precedent prin 
activități stabilite în strategia de promovare a instituției școlare și au fost coordonate de 
Comisia de promovare a imaginii, constituită prin Decizia nr. 26/01.09.2020. Activitățile de 
promovare au fost: 
-utilizarea paginii web și a paginii de facebook a liceului pentru a promova informații și 
rezultate ale elevilor și profesorilor 
-participarea la Târgul ofertelor educaționale, organizat de către ISJ Galați și CJRAE; 
-realizarea de pliante, fluturași unde se publică oferta educațională a școlii; 
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-încheierea de parteneriate cu școlile gimnaziale în vederea realizării de activități comune; 
 
VI. PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 
 

Formarea continuă a cadrelor didactice este coordonată de comisia pentru dezvoltare 
profesională și evoluție în carieră (Decizia nr.18/01.09.2020). Acestea realizează o analiză 
de nevoi la începutul anului școlar prin aplicarea unui chestionar de analiză. Pe baza datelor 
colectate se proiectează planul de formare. 

Implementarea planului de formare este monitorizată de către comisia de formare 
continuă prin informarea permanentă a cadrelor didactice privind oportunitățile de formare. 
 
 Personalul pentru care se impune participarea la formarea continuă este selectat pe 
baza unor criterii specifice și transparente propuse de responsabilii de departamente sau 
comisii metodice și aprobate de CA al liceului. 
 Activitatea de perfecționare/formare a fost evaluată periodic în cadrul analizelor 
semestriale și anuale de activitate și au fost identificate măsuri de ameliorare ale ei. 

Planul de formare și dezvoltare profesională al personalului școlii, propus de către 
Comisia pentru perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice a fost aprobat în 
Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ. 

Pe durata anului școlar trecut am participat la Programul de formare pentru 
constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale 
organizat de Centrul național de politici și evaluare în educație, Webinar - BSUN Master 
Courses on Blue Growth: Microbiology and Genetic Engineering şi Programul de formare al 
cadrelor didactice în domeniul „creșterea albastră” organizate de Black Sea Universities 
Network, Atelierele CRED – Bune practici în educație organizat de ME şi ISJ Galaţi. 

Planurile de formare profesională a personalului didactic de predare, didactic-auxiliar 
şi nedidactic au fost optim implementate la nivelul unității de învățământ. 
 
 
 


