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Introducere 
Moto 

"Efortul îşi dă roadele după ce o persoană refuză să se oprească!“ 
Napoleon Hill 

   În formarea unui om, cel mai important rol îl are educația. Educația este cea care ne 

deosebeşte. Orice om primeşte două tipuri de educație: una pe care şi-o oferă el însuși şi una 

mai însemnată, aceea pe care o primeşte de la alții. Imediat după familie, şcoala este cea 

care se ocupă cel mai mult de educația unui individ. Şcoala nu este doar o instituție de 

învăţătură, ci un templu ai cărui preoţi sunt profesorii. 

  Dascălul are un rol foarte important in educaţia copilului. De cele mai multe ori elevii 
îndrăgesc sau nu o materie în funcție de profesor. El este cel care inspiră, stârneşte curiozitatea, 

povăţuieşte, blamează sau pedepseşte. Profesorul are acea putere de a inspira şi influența 

copiii prin intermediul personalităţii sale. El trebuie să devină un ghid pentru elevi, să îi conducă 
spre   a-şi dori să cunoască tot mai multe, să înveţe din propriile greşeli şi astfel să devină cât 
mai interesați de materia respectivă. Ca orice om, dascălul este o persoană cu calități şi 

imperfecțiuni, însă prin exemplul propriu, el reuşeşte să dezvolte voinţa, curajul şi speranţa în 

realizarea potenţialului elevului. Această persoană, înzestrată cu atâtea calităţi, este cea care 

ne deschide porţile spre viitor, cea care le călăuzeşte paşii spre o lume nouă, care zi de zi mai 
aşează o cărămidă la temelia devenirii elevilor de astăzi, în adulţii de mâine. 

  



I. ASIGURAREA RESURSELOR NECESARE ÎN 
PROCESUL DIDACTIC 

 

Moto: 

"Sarcina unui profesor este să stimuleze oameni "aparent obşinuiţi" să facă un efort neobişnuit.  

Marea problemă nu constă în a identifica învingători, ci a ii transforma pe oamenii obişnuiti în invingători". 
- K. Patricia Cross 



I.A. RESURSE UMANE 
I.A.1. PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR șI NEDIDACTIC ANGAJAT  

 -la învățământ primar au funcționat 13 clase: 3 clase 
pregătitoare, 2 clase I, 3 clase a II-a, 3 clase a III-a și 2 
clase a IV-a; la învățământ gimnazial 8 clase, câte două 
pe fiecare nivel.  

- Lb. română + lb. latină= 2 catedre; 

- lb. engleză =  1 catedră rezervată (pentru concediul 
de creșterea copilului)+ 9 ore PCO (Olaru D., Ilincăi D.); 

-  Lb. franceză = 1  catedră și 3 PCO (1 CDȘ);  

- Matematică+ 4 h CDȘ =  2 catedre;  

- Fizica + chimie= 1 catedră + 2 h (Păiuș Daniela);  

- Biologie + 6 h CDȘ= 1 catedră ;  

- Cultura civică 4 h+ Istorie 10 h+ geografie 4 h= 1 
normă, Geografie- 6 h PCO (2 cadre didactice);  

- Religie = 1 catedră+ 3 h PCO;  

- Desen și Muzică = câte 7 h  PCO; 

-  Ed. Fizică= 2 catedre;  

- Ed. Tehnologică= 8 h+1 CDȘ=9h;  

- TIC- 3 ore CDȘ / PCO. 

În ce privește personalul didactic 

auxiliar, încadrarea este aceeași, 
ca în anii trecuți:  
- 4,5  norme: informatician, 

administrator, administrator 

financiar, 0,5 normă bibliotecar, 
secretar-șef și 

-  8,5 norme cu personal 

nedidactic: 3,5 norme de 

îngrijitori, 3 norme pentru 
muncitori întreținere și 2 paznici. 



I.A.2. ELEVI. SITUAŢIA STATISTICĂ A EFECTIVULUI DE ELEVI 
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I.A.2. ELEVI. SITUAŢIA STATISTICĂ A EFECTIVULUI DE ELEVI CLASE PRIMARE 
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I.A.2. ELEVI. SITUAŢIA STATISTICĂ A EFECTIVULUI DE ELEVI  
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I.B. RESURSE MATERIALE 

 I.b. 1.Raportul financiar-contabil 

Forma de învăţământ Nr de 

elevi 

Cost cf HG 

1165/2013 

Finanţare 

Ciclu primar 301 1.902 572.502 

Ciclu primar integrat 3 3.233 9.699 

TOTAL PRIMAR     582.201 

Ciclu gimnazial 198 2.492 493.416 

Ciclu gimnazial integrat 2 4.237 8.474 

TOTAL GIMNAZIU     501.890 

TOTAL CHELT. DE PERSONAL 504   1.084.091 

Modul de calcul al bugetului la cheltuieli de personal, pe anul 2014, 

calculat în ianuarie 2014, conf. H.G. 1165/2013: 



La hotărâri 

judecătoreşti: 

Suma 

solicitată 

conform 

necesarului 

Suma 

alocată 

prin H.C.L. 

Ian.2014 

Suplimentar

e oct.2014 

Buget 

2014 la 

data 

prezente

i 

Plăţi 

efectuate 

până la 

10.10.2014 

Necesar 

nov.-dec. 

2014 

DEFICIT 

              

405.000 391.700 7.500 399.200 290.519 110.200 -1.519 

Situaţia bugetului 

aferent anului 2014: 

Suma solicitată 

conform 

necesarului 

Suma calculată 

conform 

standardelor 

Suma alocată 

prin H.C.L. 

Ian.2014 

Suplimentare 

oct.2014 

Buget 2014 la 

data prezentei 

Plăţi efectuate 

până la 

10.10.2014 

Necesar 

nov.-dec. 

2014 

DEFICIT 

                

1.475.700 1.084.081 1.084.000 54.000 1.138.000 1.115.844 221.500 -199.344 



NR. CRT. CHELTUIELI SUMA 

A SALARII 866.174 
1 SALARIILE PERSONALULUI 529.235 

2 DIFERENŢE SALARIALE ÎN PROPORŢIE DE 5% 146.106 

3 CONTRIBUŢII LA BUGETUL DE STAT ŞI ASIGURĂRI SOCIALE 190.833 

B BUNURI ŞI SERVICII 87.463 
1 Energie electrica şi termică 45.744 

2 Apă şi servicii de salubritate 8.396 

3 Transport elevi  (Ţarna Mare) 7.000 

4 Furnituri birou 1.827 

5 Telecomunicaţii 1.532 

6 Taxe pentru autovehiculul de transport elevi (asigurări, I.T.P., etc.) 4.163 

7 Materiale curăţenie şi igienizare 630 

8 Materiale pentru mici reparaţii instalaţie sanitară, electrică, etc. 924 

9 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii (taxe pentru servicii de mentenanţă şi service calculatoare şi 
programe informatice) 

3.393 

10 Cheltuieli perfecţionare personal nedidactic (persoană resp.parc auto) 550 

11 Obiecte inventar – imprimanta secretariat, calculator secretariat 3.765 

12 Cartuşe şi refilluri imprimante şi copiatoare 1.466 

13 Servii pază 8.073 

C TRANSPORT 3.807 
1 Navetă cadre didactice 2.025 

2 Delegaţii 894 

3 Navetă elevi 888 

D BURSE  8.300 

E INVESTIŢII, REPARAŢII 88.865 
1 Înlocuire integrală reţea internet 2.250 

2 Reparaţii înlocuire învelitoare corp strada Sucevei 79.063 

3 Reparatii capitale grupuri sanitare corp nou (fara contributii parinti) 7.552 

TOTAL 1.050.802 



I.B.2. ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR „ARTUR GOROVEI” 
Nr.Crt. Clasa Suma donată 

        Sem. I 

  

   Sem. II 

TOTAL 

1. Clasa pregatitoare A 150+10+700   860 
2. Clasa pregatitoare B 80+10 20 110 
3. Clasa pregatitoare C 85+285 370+135 505 
4. Clasa I-a A 145+375 520+397 917 
5. Clasa I-a B 110+283 393+321 714 
6. Clasa a II-a A 160+5+50 + 355 58 628 
7. Clasa a II-a B 130   130 
8. Clasa a II-a C 135+25+300+30 315 805 
9. Clasa a III-a A 125 40 165 
10. Clasa a III-a B 125 + 200   325 
11. Clasa a III-a C 55+135 120 310 
12. Clasa a IV-a A 110 365 475 
13. Clasa a IV-a B 95 + 140 20 255 
14. Clasa a V-a A 135+385 438 958 
15. Clasa a V-a B 75 18 93 
16. Clasa a VI-a A 100+15+15+295 75 500 
17. Clasa a VI-a B 80+50+15   145 
18. Clasa a VII-a A 115+5+170 18 308 
19. Clasa a VII-a B 135+90 236 461 
20. Clasa a VIII-a A 150 22 172 
21. Clasa a VIII-a B 125+145 24 294 
  Goscom – deşeuri hârtie 119,95 180,25 300,20 

  Total încasari 6.627,95 2 802,25 13.203,06 
  Total cheltuieli 3.954,39 3.362,22 7 316,61 
          
  Sold      5.886,45 



PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Moto: 

 

“Cărţile sunt cei mai tăcuţi şi constanţi prieteni;  
sunt cei mai accesibili şi înţelepţi consilieri şi  

cei mai răbdători profesori!” 
  

Charles W. Eliot 



 
•   II.a. Situația la învățătură și purtare, la sfârșitul semestrului al II-lea  

 

În ce privește situația la învățătură, elevii școlii noastre au înregistrat la sfârșitul semestrului I, următoarele 
rezultate: 

 

• Promovabilitate la învățământul primar: 100%; 

• Promovabilitate la învățământul gimnazial: 90,14%. 

 

• Corigenți: 3 elevi din clasa 5B, 4 elevi din 6B, 2 elevi din 7A, 1 elevi din 7B, 1 elev la 8A, 5 elevi din 8B.  În 
total 16 elevi. 

• Situaţie neîncheiată: Popovici Simona-8B; 

• Repetenţi: Cârnăreasa Codruţ, Dăniloaia Petrică, Popovici Simona-8B, Văduva Sorin-7A; 

 



•  II.b. Frecvenţa elevilor 

 Rezultatele la învăţătură sunt influenţate în mare parte de frecvenţa la ore a elevilor. Dacă la clasele primare 
nu se pune problema ca un elev să se afle în pericol de neîncheiere a situaţiei şcolare din cauza absenţelor 
nemotivate, la ciclul gimnazial, absenteismul este o cauză a nepromovării clasei la sfârşit de an. Situația privind 
frecvența elevilor, întocmită de d-na prof. Haidău Adelina, se prezintă astfel: 

Nr.crt. Clasa Total absențe Absențe motivate 
Absențe 

nemotivate 

1 a V-a A 527 527    -  

2 a V-a B 372 253 119 

3 a VI-a A 416 336 80 

4 a VI-a B 449 237 212 

5 a VII-a A 650 307 343 

6 a VII-a B 527 527    -  

7 a VIII-a A 828 631 197 

8 a VIII-a B 1478 456 1022 

  Total absențe sem II 5247 3274 1973 



• II.c. Rezultatele elevilor de la Evaluarea Naţională de la clasa a VIII-a 

 

 Note cuprinse 

între 

Limba 

romana Matematica  Medii  EN 

1-1,99 0 1 1 

2-2,99 0 4 4 

3-3,99 0 1 1 

4-4,99 5 4 9 

sub 5 5 10 11 

5-5,99 13 13 11 

6-6,99 10 10 6 

7-7,99 5 9 11 

8-8,99 11 6 8 

9-9,99 6 3 4 

10 1 0 0 

Total 51 51 51 

Rezultatele ce au stat la baza repartizării computerizate și a admiterii în 

învăţământul liceal, sunt: 



Repartizarea absolvenților în anul şcolar 2013-2014: 
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Colegiul ”Nicu 

Gane” Fălticeni 10 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Colegiul ”Mihai 

Băcescu” 

Fălticeni 22 2 5 1 2 3 1 1 2 3 0 0 0 0 2 0 

Colegiul Agricol 

Fălticeni 20 2 0 0 0 4 3 0 0 0 4 2 4 1 0 0 

Colegiul de Artă 

Suceava 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 53 9 10 1 2 7 4 1 2 3 4 2 4 1 2 1 

Concluzii:  Elevii care promovează cursurile şcolii noastre, sunt orientaţi spre specializarea filologie (10 elevi- 18,86% din 

total), urmată de specializarea matematică-informatică (9 elevi- 16,98%) şi turism şi alimentaţie publică (7 elevi- 

13,20%). Liceul ales cu precădere de către absolvenţii instituţiei noastre este Colegiul Tehnic  “Mihai Băcescu” (22 
elevi), urmat de Colegiul Agricol “Vasile Lovinescu” (20 elevi). 



cu răspuns 
corect 
85% 

cu răspuns 
parțial corect 

5% 

cu răspuns 
incorect 

10% 

cu răspuns 
lipsă 
0% 

TEST CITIT 

cu răspuns 
corect 
86% 

cu răspuns 

parțial 

corect 

10% 

cu răspuns 
incorect 

4% 

TEST SCRIS 

cu 
răspuns 
corect 
87% 

cu 

răspuns 

parțial 

corect 

2% 

cu 
răspuns 
incorect 

11% 

MATEMATICĂ 

CLASELE a II-a 
• II.d. Rezultatele aplicării Evaluării Naţionale la clasele 2,4,6 

I. TABEL SINTETIC 

Număr de elevi 

înscriși absenți prezenți la 

”CITIT” 

prezenți la 

”SCRIS” 

prezenți la 

”MATEMATICĂ” 

cu c.e.s. integrați 

înscriși 
cu teste 

adaptate 

86 5 82 82 83 0 0 



CLASELE A IV-A 

cu 
răspuns 
corect 
72% 

cu 
răspuns 
parțial 
corect 
10% 

cu 
răspuns 
incorect 

18% 

cu 
răspuns 

lipsă 
0% 

MATEMATICĂ 

cu 
răspuns 
corect 
89% 

cu 
răspuns 
parțial 
corect 

5% 

cu 
răspuns 
incorect 

6% 

LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

I. TABEL SINTETIC 

Număr de elevi 
înscriși absenți prezenți la        

”LIMBA ROMÂNĂ” 

prezenți la 

”MATEMATICĂ” 

cu c.e.s. integrați 

înscriși 
cu teste 

adaptate 

39 2 37 39 0 0 



•   

CLASELE A VI-A 

cu punctaj 
total 
32% 

cu punctaj 
parțial 
19% 

cu punctaj 
zero 
49% 

MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE 

cu punctaj 
total 
58% 

cu punctaj 
parțial 
39% 

cu punctaj 
zero 
3% 

LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

I. TABEL SINTETIC 

Număr de elevi 

înscriși absenți prezenți la                        

”LIMBĂ și 
COMUNICARE” 

prezenți la         

”MATEMATICĂ și 

ȘTIINȚE” 

cu c.e.s. integrați 

înscriși 
cu teste 

adaptate 

53   53 53     



 II.e. Rezultate înregistrate de elevi la concursuri și competiții sportive 

Moto: 

 

"Învăţătura nu se obţine prin şansă; 

 trebuie căutată cu ardoare şi frecventată cu sârguinţă!"  

 
 Abigail Adams 



Nume cadrul didactic Nivelul concursului 
Număr de premii obținute 

Locul I Locul II Locul III Mențiune 

Oslobanu Mariana 
Național 16 6 6 - 

Judeţean  1 1 1 1 

Buleu Viorica Național - 1 2 1 

Benke Carmen Elena 
Internațional         

Național 14 22 8 6 

Prisăcariu Daria 
Internațional         

Național 28 16 20 36 

Ilincăi Daniela 

Internațional         

Național 23 18 15 10 

Interjudețean 3 2 5 6 

Tofan Mioara 
Național 18 23 10 13 

Judeţean  1 1 - 1 

Ştefan Florentina 
Internațional 7 1     

Național 34 20 19 19 

Triși Alexandrina 

Internațional - - 1 - 

Național 10 8 30 19 

Judeţean  1 - - - 

Vasilache Maria 

Internaţional 2 2 - - 

Naţional 13 17 9 2 

Judeţean  3 3 9 6 

Tofan Victor 
Internaţional         

Naţional 12 6 14 3 

Coțovanu Adriana 

Internațional 3 2 2 2 

Național 39 27 30 27 

Interjudețean 5 3 3 5 

Judeţean  1 2 1 - 

Negre Simona 

Internațional 2 1 - - 

Național 16 5 4 3 

Interjudețean 1 2 1 1 

Negre Adriana 

Internațional 11 - - - 

Național 24 14 21 14 

Interjudețean 2 2 - 1 

Judeţean  - 1 - - 



Rezultate la clasele V-VIII 

Nume cadrul didactic 
Nivelul 

concursului 

Număr de premii obținute 

Locul I Locul II Locul III Mențiune 

Prof. Crăciun D. 

Internațional 1 1 1   

Național 18 26 35 68 

Local       1 

Judeţean  2 2   1 

Prof. Păduraru S. 

Internațional         

Național 1 7 21 17 

Judeţean        1 

Prof. Haidău Adelina 
Interjudețean   1 1   

Judeţean    7   3 

Prof.  Arcip Ana Național 1     4 

Prof. Cepoi O. Național 2 1 1 3 

Prof. Tocanel A.  

Prof. Tanasa I. 

faza judeteana 6 1 1 1 

Local  1   1 1 

Prof. Stratulat A 
Naţional - 9 2 6 

Judeţean  1 - - 1 olimpiadă  

Prof.  Balaci Gheorghiţa 
Naţional 2 3 - 4 

Prof.  Arcip Ana 

  

Naţional 1 - - - 

Local/olimpiada  4 12 2 11 



Nume cadrul didactic Nivelul concursului 
Număr de premii obținute 

Locul I Locul II Locul III Mențiune 

Clasele primare 

Internațional 25 6 3 2 

Național 247 183 188 153 

Interjudețean 11 9 9 12 

Judeţean  6 7 11 7 

  Total ciclu primar 289 205 211 174 

Clasele gimnaziale 

Internațional 1 1 1   

Național 23 46 59 99 

Judeţean 9 10 1 7 

Interjudețean   1 1   

Local 5 12 3 13 

  Total gimnaziu 38 70 65 119 

TOTAL 327 275 276 293 

CENTRALIZATOR REZULTATE 



Moto: 

„Aş scrie cu pensula mare pe pereţii odăii tale o poruncă: 

IUBEŞTE-ŢI MESERIA!” 

Tudor Arghezi 

  

III. FORMAREA CONTINUĂ  



 III.a. Cursuri de formare profesională 

NR. 

CRT. 

CADRUL 

DIDACTIC 

A) CURSUL, MASTERATUL,  

ALTE FORME 

PERIOADA CREDITE 

1. Prof. Tofan Mioara Activitate de diseminare curs „Pregătirea 

cadrelor didactice pe tematici europene” la 

schimbul de experiență realizat între învățătorii  

claselor III-IV și educatoarele de la grădinițele 

din orașul Fălticeni 

Febr. 2014 - 

2. Prof. Ciornei 

Alina-Dana 

Program de formare psihopedagogică 

 Nivel II 

Februarie 2014 

– Iunie  2014 
10 

3. Prof. Prisăcariu 

Daria  

Obţinerea gradului didactic definitiv în 

învăţământ 

Sesiunea aug. 

2014 

90 CPT 

4. Prof. Ştefan 

Florentina 

Participare la Cerc Pedagogic pe semestrul II  

la Scoala gimnazială Basarabi, com. Preuteşti  

16.05.2014 - 

5. Prof. Coţovanu 

Adriana 

  

-Programul de formare continuă „MateDidactica”-

nivel 2, program de formare tip blended-learning 

-Şcoala de Vară AeSV „De la proiectul personal la 

proiecte europene” 

Martie-mai 

2014 

August 2014 

45 credite 

6. Prof. Trişi 

Alexandrina  

Programul de specializare pentru ocupaţia 

metodist, organizat de Asociaţia Didakticos 

19.05-

6.06.2014 

90 ore 

7. Prof. Livinţi Liliana -cursul de perfectionare a profesorilor de biologie 

–din cadrul cercului pedagogic desfăşurat la 

Colegiul Tehnic „Mihai Bacescu „ ,moderator  

inspector Drumea Mariana  

7.05.2014.   

8. Tocănel 

Alexandra 
Gr. didactic II August 2014 60  CTP 



 III.b. Simpozioane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

III.c. Mastere 

NR. 

CRT. 

CADRUL DIDACTIC SIMPOZIOANE/SEMINARII 

  

PERIOADA 

1. Prof. Tofan 

Mioara 

- participare cu lucrare publicată la Simpozionul Internațional „Etic și estetic în actul didactic”, Petricani Neamț;  

- participare cu lucrare  la  Simpozionul județean „Exemple de bună practică”, Alexandria, Teleorman; 
febr. 2014 

 febr. 2014 

2. Prof. Tofan Victor 
- participare cu lucrare publicată la Simpozionul Internațional „Etic și estetic în actul didactic”, Petricani Neamț;  

- participare cu lucrare  la  Simpozionul județean „Exemple de bună practică”, Alexandria, Teleorman. 
febr. 2014 

 febr. 2014 

3. Ciornei Alina-

Dana 

Simpozionul National CONSENSUS 2014 9-10 mai 2014 

4. Oşlobanu Mariana Seminar  CEAC  Martie 2014 

5. 

  

Prof. Ştefan 

Florentina 

Simpozion/ concurs Naţional ,,Oglindă, oglinjoară”- concurs de desen, pictură, colaj Ileana Hanganu Şcoala  Gimnazială 

,,Calistrat Hogaş” Roman, Neamţ 

Februarie 2014 

Simpozion/ concurs international  ,,L-ai văzut cumva pe iepuraş?” – concurs de felicitări şi colaje cu specific pascal 

Şcoala Gimnazială ,,Calistrat Hogaş” Roman, Neamţ 

25 IV 2014- 29 IV 2014 

6. Prof. Coţovanu 

Adriana 

  

-Simpozionul Internaţional „Educaţie şi cetăţenie europeană” în cadrul proiectului Playing Clil, Suceava 

-Congresul al XXXVI-lea al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, Suceava-Cernăuţi-Chişinău-Eforie Sud 

31 mai 2014 

 August 2014 

7. Prof. Arcip  Ana „Concursul naţional de referate şi comunicări ştiinţifice –cu participare internaţională –„Ştefan Procopiu”, ed.2014, 

secţiune metodico-ştiinţifică, Piatra Neamţ cu lucrarea „Învăţarea prin descoperire a temei –Dilatarea corpurilor solide la 

creşterea temperaturii” 

12.04.2014 

NR. 

CRT. 

CADRUL DIDACTIC MASTERATUL PERIOADA CREDITE 

1. Prof. Ciornei Alina-Dana Masterat: Cultură şi civilizaţie britanică in contextul globalizării Februarie– Iunie  2014 29 



Moto: 

„Nu treptele succesului sunt importante,  

ci treptele împlinirii sufleteşti.”  

Dan Puric 

IV. RESPONSABILITĂŢI ŞI ACTIVITĂŢI  

 



IV.a.  Responsabilități și activități desfășurate la nivelul comisiilor metodice și 

a ariilor curriculare 

IV.a.1. Lecții demonstrative 
 

Prof. Maria Vasilache- Lecţie demonstrativă la clasa a IV-a A, geografie ,,Europa -un continent al 

planetei”, aprilie 2014;  

Prof. Păduraru Simona- Lecţie demonstrativă la clasa a VIII-a B, Baltagul de Mihail Sadoveanu – 

reflectat în oglinzi paralele, Martie 2014; 

Prof. Coţovanu Adriana - Lecţie demonstrativă la clasa a II-a C, la educaţie plastică „Culori calde, 

culori reci”, Martie 2014; 

Prof. Livinţi Liliana - lectie de recapitulare la clasa a V-a, Biologie –“Talofite” februarie.2014; 

Prof. Balaci Gheorghiţa, Arcip Ana lecţii la clasele a IV-a A şi a IV-a B, mai 2014; 

  

IV.a.2. Referate 
 
Prof. Mioara Tofan  - „Metode și tehnici de evaluare în ciclul primar. Testul Pisa”; 

Prof. Victor Tofan - ,,Utilizarea orizontului local în predarea învăţarea geografiei”; 
Prof. Negre Simona – „Conceptul de joc didactic”, Ianuarie 2014; ”Rolul și importanța metodelor 

interactive de grup”- mai 2014;  

Prof. Oslobanu Mariana –„ Calitatea în educaţie”, februarie 2014; 

 



Prof. Prisacariu Daria – „Metode de prevenire şi înlăturare a eşecului şcolar”, iunie 2014; 
Prof. Negre Adriana – „Rolul și importanța activităților extracurriculare” Martie 2014; 

Prof. Balaci Gheorghiţa - „Strategii de pregătire a examenului de evaluare naţională la aria 

curriculară Matematică şi Ştiinţe, aprilie 2014; 

Prof. Arcip Ana - „Dezvoltarea la elevi a competenţelor fundamentale în domeniul fizicii”, 

mai 2014; 

Prof. Tofan Marghioala - prezentarea portofoliului educaţional la disciplina Educaţie tehnologică 

februarie 2014: 

Prof. Statulat Ana, prof. Balaci Gheorghiţa - prezentarea ofertei educaţionale pentru CDŞ 

„Învăţare eficientă”, martie 2014; 

Prof. Livinţi Liliana- prezentarea ofertei educaţionale pentru CDŞ „Eco-informatica”, „Educaţie 

pentru sănătate”, martie 2014; 

Prof. Arcip Ana - prezentarea ofertei educaţionale pentru CDŞ „Ştiinţa şi viaţa”, martie 2014; 

Prof. Cepoi Oana -  ”Arta în plastică în sec.XXI”, mai 2014; 

Prof. Apopei Mirabela - ”În lumea instrumentelor muzicale”, iunie 2014; 
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IV.a.3. Parteneriate și proiecte educaționale 
 
prof. Mioara Tofan şi prof. Victor Tofan - Parteneriat educațional cu Școala Gimnazială Vișina, jud. Olt;  

prof. Maria Vasilache - Parteneriat: - Muzeul de Artă ,,Ion Irimescu” Fălticeni; ACET Suceava; 
prof. Crăciun Dana - Parteneriate: Școala ,,B. P. Hașdeu", Iași, concurs  internațional literar/artă 

plastică); Școala Gimnazială NR.1 Piatra Neamț, (concurs național  Culorile unui mediu  curat …în 

patru anotimpuri); Școala Nr. 39 ,,N. Tonitza", Constanța, (concursul național de creație literară și 
plastică Marea…marea); Agenția de impresariat SC VALDINO SRL, Galați (Dramatizare/piesa de 

teatru ,,Dănilă și Sărsăilă", prezentată   în săptămâna ,,Să știi mai multe, să fii mai bun!"); Colegiul ,,V. 

Lovinescu", Fălticeni (proiect ,,Calitatea educației prin artă"); Colegiul ,,V. Lovinescu", Fălticeni 

(concursul județean ,,Natura trăiește prin noi"); 

prof. Ilincăi Daniela - Judecătoria Municipiului Fălticeni; Observatorul Astronomic Suceava; 
Prof. Negre Simona – Grădinița Specială, Fălticeni; Fundația pentru Integrare Europeană Sigma; 

Prof. Oslobanu Mariana - Grădiniţa Specială; 
Prof. Ştefan Florentina - Grădiniţa Şcolii Gimnaziale ,,Calistrat Hogaş”, Roman, Neamţ; Clubul copiilor și 
elevilor, Fălticeni; Grădinița Specială, Fălticeni; Fundația pentru Integrare Europeană Sigma; 

Prof. Coţovanu Adriana - Grădiniţa P.P. Riki-Priki; Muzeul Apelor „Mihai Băcescu”; Primăria Fălticeni; 

Ocolul Silvic Fălticeni; Biblioteca Municipală Fălticeni; Asociaţia Educatorilor Suceveni; 

Prof. Trişi Alexandrina - ,,Consecinţe ale disfuncţiilor în asumarea identităţii de părinte asupra 

dezvoltării emoţionale a şcolarului mic”, “Explorarea programei şcolare în vederea conceperii testelor 

de evaluare sumativă pentru Evaluarea Naţională la clasele a II-a şi a- IV-a”; 
Prof. Cepoi Oana - ”Calitatea educației prin artă-frumusețea iernii și a  primăverii” -partener Colegiul 

”E. LOVINESCU”. 



Alte parteneriate la nivel de comisie: -Biblioteca Municipală ,, Eugen Lovinescu’’ Fălticeni; Poliția 

municipiului Fălticeni, Școala de subofițeri jandarmi Fălticeni, Muzeul de Artă ,,Ion Irimescu” Fălticeni;  

Prof. Tofan Marghioala - parteneriat cu Muzeul apelor „Mihai Băcescu” Fălticeni; 
prof. Mioara Tofan şi prof. Victor Tofan - Proiect:  Concurs  de cultură generală “Știu, vreau să știu, am 

învățat!”; 

prof. Mioara Tofan, membrii comisiei III-IV - Schimb de experiență:,, Legătura grădiniță- școală- 

familie- comunitate” realizat cu educatoarele de la grădinițele cu program normal și prelungit din 

Fălticeni;  

prof. Haidău Adelina, prof. Cepoi Oana, prof. Tocănel Alexandra, prof. Scripcaru Iuliana - ”Împreună 
pe calea credinței” –parteneriat cu Biserica ”Adormirea Maicii Domnului” Fălticeni;  

prof. Tocănel Alexandra - Concursul școlar  sportiv ”Național Smart” –parteneriat cu școlile din zona 

Fălticeni  

prof. Scripcaru Iuliana - parteneriat cu revista TERRA; 

prof. Maria Vasilache - Proiecte: -,,111 ani de la naşterea maestrului Ion Irimescu”; ,,Apa înseamnă 
viaţă”; ,,Olimpiada meșteșugurilor artistice - Tradiții bucovinene”; 

Proiecte: - activități derulate în parteneriat cu biblioteca,  psihologul școlii; - Magia Mărțișorului; 

Ecoșcoala; - Proiect- săptămâna ,,Să știi mai multe, să fii mai bun”; 



IV.a.4. Activități extrașcolare 

Spectacole la nivel de comisie, de şcoală ( Întâlnirea cu educatoarele, Spectacol festiv de 
închidere a anului școlar) - Prof. Carmen Benke, prof. Victor Tofan, prof. Maria Vasilache; 

 
La nivel de clasă (Serbare de 8 Martie, Serbare pe clase la sfârșit de an școlar)- Prof. Carmen 

Benke, prof. Victor Tofan, prof. Maria Vasilache, Viorica Buleu, prof. Mioara Tofan; 
Prof. Crăciun Dana -organizarea programului artistic de la sfârșitul anului școlar;  

Magia mărţişorului- valorificarea produselor realizate cu elevii clasei a V-a A; Salutul, semn al 
omului educat (actv. în cadrul proiectului ,,Să spunem nu violenței!"); Fii voluntar, implică-te! 

(campanie de ecologizare); Scrisoare către părinții mei  (actv. în cadrul proiectului ,,Să spunem 

nu violenței!") 

Toţi membrii comisiei III-IV au participat la concursurile școlare: Comper, Evaluare în educație, 

Euclid, Ştiu, vreau să ştiu, am învăţat!, etc.; 
Prof. Crăciun Dana, prof. Păduraru Simona - Eco-Școala –participare la activitățile proiectului; 

Prof. Scripcaru Iuliana - ”Ziua școlii” – Personalități ale unirii în arta plastică a timpului; 

Prof. Ciornei Alina - Be my Valentine!- Elevii clasei a V-a; Famous books...Famous movies - Elevii 

claselor a VI-a B si a VIII-a A; Healthy lifestyle- Elevii clasei a VII-a B; The magic of books- Elevii 

clasei a V-a; 

Prof. Păduraru Simona - O carte citită – o comoară descoperită , clasa a VIII-a A; 



Proiecte și activități de dezvoltare a noilor educații  
a) Educație pentru mediul înconjurător: Sunt prietenul pădurii, O clasă mai curată…o școală mai curată, 

De la sămânță la plantă, Ziua Mondială a Apei, Curățenia pământului  -  o prioritate, Păstraţi planeta  

curată!, Micii ecologiști, Ghidul ECO - cetăţeanului ; BIO - art , ECO - instrucţiuni pentru Reducere, 

Reciclare, Refolosire. 
b) Educație pentru timp liber: E ziua mamei mele, În dar, un mărțișor…, Sistemul Solar (film 3D), Știu, vreau 

să știu, am învățat!, 1 Iunie - Ziua Copilului , Paștele-sărbătoarea reînnoirii, Olimpiada județeană de 

meșteșuguri artistice tradiționale, Idealul de viață al tânărului, Salutul-semn al omului educat, 

Ambasadorii lecturii, Ziua Cercetășiei, Joaca de-a arhitectura.  

c) Educație pentru sănătate: Sunt curat, sunt sănătos!, Minte sănătoasă în corp sănătos, Sănătate prin 

sport, Alimentația sănătoasă a copilului mic, STOP ignoranţei şi nepăsării , Copilărie fericită într-o lume 

curată. 
d) Educație pentru voluntariat: informatician Parfenie Arsineta- 25 ore sem.II/an școlar 2013/2014; 

donație de cărți în valoare de 54 lei/Biblioteca școlii- prof. Haidău Adelina; O carte dăruită, un cititor în 

plus - prof. Ilincăi Daniela, donaţie de carte, 25 de volume; 
e) Educație cultural-artistică:  Suntem copiii Europei, Tradiții și obiceiuri de Paști, Europa-casa prieteniei, 

111 ani de la nașterea maestrului Ion Irimescu, Rampa de lansare-spectacol artistic (dansuri populare, 

Suceava), Să învățăm limba franceză la Paris (excursie de 10 zile organizată în parteneriat cu Asociația 

Profesorilor de limbă franceză din România), Dialogul artelor în epoca contemporană, Muzica și dansul- 

o bucurie pentru suflet, Job Day  - paşi spre bibliotecă , Magia cărților, Planetele –adevăruri știute și 
neștiute. 



Serbări:  

- Cu ocazia zilei şcolii din 24 Ianuarie- prof. Ilincăi Daniela, prof. Prisacariu Daria, prof. Negre Adriana, prof. 

Coţovanu Adriana, prof. Benke Carmen, prof. Cepoi Oana, prof. Apopii Mirabela, prof. Haidău Adelina, prof. Crăciun 

Dana;  

- Cu ocazia zilei de 8 Martie: prof. Ilincăi Daniela, prof. Prisacariu Daria, Prof. Negre Simona, prof. Oşlobanu 

Mariana, prof. Ştefan Florentina, prof. Negre Adriana, prof. Coţovanu Adriana; 

- Serbare de sfârşit de an şcolar: prof. Negre Simona, Prof. Negre Adriana, prof. Prisacariu Daria,  prof. Coţovanu 

Adriana, prof. Ştefan Florentina, prof. Tocănel Alexandra, prof. Leuştean Maria, prof. Crăciun Dana; 

- Suntem copiii Europei! 9 MAI 2014- prof. Oşlobanu Mariana; 

- ,,Ştiu să scriu şi să socotesc!”- prof. Prisacariu Daria; 

 

 Expoziţii: 

- ”Icoana din sufletul copilului”-Primăria din Fălticeni; prof. Haidău Adelina, prof. Cepoi Oana, prof. Negre 

Adriana; 

 



Nr. 

Crt. 
Denumirea activității pentru timp liber Număr de elevi participanți  

Număr de cadre didactice 

participante  

1. O zi altfel, excursie pe traseul Fălticeni-Lacul Roșu-Cheile 

Bicazului-Neamț- Prof. Crăciun Dana , prof. Tocănel 

Alexandra 

45 2 

2. Jurnal de călătorie, excursie pe traseul Fălticeni-Rădăuți- 
prof. Adriana Coţovanu 

27 2 

3. La pas prin țară, excursie pe traseul Fălticeni-Vatra Dornei 

prof. Mioara Tofan, prof. Victor Tofan 
40 4 

4. Pași prin Bucovina, excursie pe traseul Fălticeni-Rădăuți-
Bogdana- prof. Mariana Oşlobanu 17 2 

5. Să cunoaștem frumusețile județului, excursie  pe traseul 

Suceava-Cacica-Putna Prof. Carmen Benke, înv. Viorica 

Buleu 

30 3 

6. O altă zi, excursie organizată în Suceava- prof. Ilincăi Daniela 30 3 

7. Tabără la Eforie Sud- prof. Arcip Ana 15 2 

8. La Suceava, prof. Maria Vasilache  20 1 

•Activități pentru timpul liber 

 



Campanii de prevenire a elevilor și a părinților, derulate la nivelul şcolii, coordonate de prof. Stratulat Ana, inf.  

Parfenie Arsineta, prof. Coţovanu Adriana şi alţi colegi, cu activităţi la nivel de clase; 
Ziua siguranței pe internet – activități realizate la nivelul instituției cu sprijinul informaticianului școlii; 

Verdele înseamnă viață - campanie de ecologizare a zonelor verzi din orașul Fălticeni; 

Start la competiție – ziua dedicată sportului și mișcării în aer liber; 

Fii voluntar! Implică-te! –activitate de ecologizare a zonelor verzi din jurul orașului; 

Să spunem Nu violenței ! – campanie pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar; 

Luaţi locurile, start...Lectură! – campanie de promovare a lecturii în rândul elevilor (achiziția a 398 de volume pe 

parcursul întregului an școlar). 

 

Evenimente din Calendarul activităților educative la nivelul școlii 

Mesaj de prietenie – activitate de voluntariat în cadru proiectului menționat, constând în donație de jucării pentru 

elevii Școlii Gimnaziale ,,Mitocu Dragomirnei"; 

Prof. Daria Prisacariu, prof. Florentina Ştefan - Serbarea Abecedarului – activități artistice susținute de elevii claselor I; 

Prof. Adelina Haidău, prof. Oana Cepoi- Icoana din sufletul meu – expoziție realizată la nivelul unității de învățământ 

(desene, picturi cu tematică religioasă); 

Prof. Tofan Mioara, Ziua porților deschise – vizită la Școala Militară de Subofițeri de Jandarmi Fălticeni ; 

Prof. Tofan Mioara, înv. Buleu Viorica: Ziua Europei –afișe și lucrări ale elevilor vizând însemnele UE, tradiții și obiceiuri 

ale țărilor care fac parte din UE; 

Prof. Adriana Negre- Rampa de lansare – spectacol artistic realizat în cadrul emisiunii cu același nume la Iulius Mall, 

Suceava; 

Sărbătoarea performanței școlare – festivitate de premiere la sfârșitul anului școlar, urmată de spectacol artistic,  

organizate la Casa de Cultură a orașului Fălticeni, cu participarea întregului corp profesoral. 

 

  



Nr. crt. 
Denumirea proiectului 

Nivel de 

desfăşurare 

Perioada de 

desfășurare 

Nr. de 

participanţi 
Parteneri Rezultate obţinute 

1. 

Magia mărțișorului  

Prof. Coţovanu Adriana şi prof. Mariana 

Oşlobanu 

Național Martie 2014 270 de elevi Asociația părinților ,,A. Gorovei"; 

Primăria Fălticeni; 

Biblioteca Municipală Fălticeni; 

Instituții de învățământ participante la 

concurs 

-1245 de lei obținuți din vânzarea produselor; 

-200 de lei (achiziție de carte pentru biblioteca 

școlii); 

-116 parteneriate încheiate în urma participării la 

proiect  

2. 

Biblioteca, izvor de cultură-  

Prof. Coţovanu Adriana 

Local  Martie 2014 27 de elevi Biblioteca Municipală Fălticeni; 

  

-expoziție ,,Magia Mărțișorului"; 

-vizitarea centrului de internet pentru public 

,,Biblionet"; 

-împrumut de carte 

3. 
Să trăim sănătos Local Februarie-

iunie 2014 

27 de elevi Asociația părinților ,,A. Gorovei"; 

  

-expoziție de panouri pe teme ecologice; 

-acțiune de ecologizare pe echipe 

4. 
Oglindă, oglinjoară... 

Prof. Florentina Ştefan 

Național    21 de elevi  Școala Gimnazială ,,C. Hogaș", Neamț -12 premii I; 

-5 premii II; 

5. 

Sărbătoarea Învierii-lumina sufletelor 

noastre, CAEN 2014, A8, p. 11, poz. 16 

Prof. Dana Crăciun  

Internațional Martie-aprilie 

2014 

5 elevi Școala Gimnazială ,,B. P. Hașdeu, Iași -1 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III și 2 PS 

6. 
Calitatea educației prin artă, CAEJ 2014, poz. 

22, Prof. Dana Crăciun, prof. Vasilache Maria 

Local  Anul școlar 

2013-2014 

5 elevi  Colegiul ,,V. Lovinescu", Fălticeni  1 premiu I, 1 premiu II, certificate de voluntar  

4 premii I, 1 premiu II; 

7. 
Culorile unui mediu curat...în patru 

anotimpuri, Prof. Dana Crăciun 

Național februarie-

iunie 2014 

5 elevi   1 premiu I, 1 PS 

8. 

Marea...marea 

CAEN 2013, POZ. 74/A2 

Prof. Dana Crăciun 

Național   2 elevi Școala Gimnazială ,,N. Tonitza", 

Constanța  

2 premii I 

9. 

Cele patru anotimpuri 

CAEJ nr. 289, p.13 

Prof. Dana Crăciun 

Național  Februarie-

iunie 2014 

3 elevi Școala Nr.27, Timișoara 3 premii I 

10. 
Artă și imaginație  

Prof. Dana Crăciun 

Național    3 elevi Școala Nr.1 Răucești, Neamț 3 premii I 

11. 
Natura trăiește prin noi  

Prof. Dana Crăciun 

Județean    2 elevi  Colegiul ,,V. Lovinescu", Fălticeni 1 premiu I, 1 premiu II 

12. LEAF- prof. Oşlobanu Mariana Internaţional 1 an şcolar 17 elevi CCDG Bucureşti Certificat  

13. L-ai văzut cumva pe iepuraş- prof. Ştefan F. Internaţional Sem. Al II-lea 21 elevi Şcoala „C. Hogaş” Roman 7 premii I, 1 premiu II; 



IV.a.5. Comisia diriginților 
 

IV.a.5.A. Activitatea educativă – coord. Prof.  Dana Crăciun 

prof. Haidău Adelina, psiholog –Onu Mariana- Eu și copilul meu – diseminarea proiectului realizat la 

nivelul școlii; martie 2014;  

prof. Crăciun Dana- Raport de evaluare privind activitățile realizate în săptămâna ,,Să știi mai multe, 

să fii mai bun!"; exemple de bună practică; aprilie 2014;  
prof. Păduraru Simona - Măsurarea comportamentelor problematice și construirea strategiei de 

intervenție asupra acestora; referat/dezbatere; mai  2014;  

 

  

 

IV.a.5.B. Consiliul școlar al elevilor  - coord. prof. Adelina Haidău  

Motivul pentru care eu învăț (dezbatere în cadrul colectivelor de elevi, aplicare de chestionare); 

februarie 2014; 
Un mărțișor în dar (activități realizate în cadrul proiectului ,,Magia mărțișorului": confecționare de 

felicitări/mărțișoare din materiale refolosibile; vânzarea produselor realizate și utilizarea sumelor 

obținute pentru îmbunătățirea fondului de carte al școlii); 

Împreună pentru un mediu sănătos (activități realizate în cadrul proiectului,,Eco-Școala": ecologizarea 

spațiilor verzi); 

Diploma clasei – premierea în cadru festiv a claselor cu cea mai bună frecvență pe parcursul anului 

școlar; 



Cea de-a doua întâlnire a reprezentanților membrilor Asociației ,,Artur Gorovei"  a reunit părinți și 
pofesori al căror interes este  demersul educativ și socio-afectiv al copiilor; s-au pus în discuție 

teme de interes: prezentarea raportului proiectului ECO ȘCOALA (în urma evaluării periodice); 

diseminarea proiectului derulat în parteneriat cu psihopedagogul școlii ,,Eu și copilul meu", ale 

cărui activități au vizat formarea unor competențe de comunicare eficientă și cunoașterea 

comportamentului adolescenților; d-na prof. Triși Alexandrina a incitat interesul celor prezenți în 

urma prezentării ppt. cu titlul ,,Consecințe ale disfuncțiilor în asumarea identității de părinte 

asupra dezvoltării emoționale a școlarului mic". De asemenea, au fost comunicate părinților 

rezultatele obținute de elevii școlii la concursurile desfășurate la diferite nivele.  

Cadrele didactice participante: prof. Alexandrina Trişi, prof. Ana Stratulat, prof. Gheorghiţa Balaci, 

prof. Alexandra Tocănel, prof. Simona Păduraru, prof. Dana Crăciun; 

  

 

IV.A.5.C. LECTORATUL CU PĂRINŢII – COORD. PROF. MARIANA OŞLOBANU 



IV.A.5.D. ASOCIAțIA SPORTIVĂ ,,SPRINT"  

a fost constituită cu scopul administrării activității sportive, având ca obiect practicarea mai 
multor discipline specifice de către membrii acesteia și participarea  la activitățile și la 
competițiile din domeniu. Elevii  au fost pregătiți de către profesorii: Tocănel Alexandra și Tănasă 
Bogdan. În anul școlar 2013-2014, pe parcursul semestrului al II-lea, elevii înscriși în asociație  au 
participat la O.N.S.S. și la parteneriatul școlar ,,SPORT-TOLERANȚĂ-PERFORMANȚĂ" , cu 
performanţe la individual cât şi pe echipe, centralizate în anexele acestui material. 



IV.a.6. Analiza SWOT a activității desfășurate în cadrul comisiilor metodice și a ariilor curriculare 

S (PUNCTE TARI) W (PUNCTE SLABE) 

*numeroase activități extrașcolare desfășurate în școală și în afara ei; 

*derularea de proiecte/programe menite să stimuleze capacitatea creatoare a 

elevilor; 

*cadre bine pregătite profesional, cu vocație didactică; 

*existența laboratorului AEL (conexiune Internet), 

*implicarea unor părinți în sprijinirea procesului instructiv-educativ; 

*existența cabinetului de consiliere școlară; 

*promovarea  imaginii școlii în mass-media; 

  

*insuficienta implicare a tuturor părinților în problemele școlii; 

*comunicarea deficitară cu părinții elevilor problemă; 

*neimplicarea profesorilor în inițierea și derularea programelor internaționale; 

*neimplicarea profesorilor în inițierea și derularea unor concursuri/festivaluri 

aflate în CAEN;  

*existența unor elevi cu rezultate slabe la învățătură și disciplină; 

*inexistența unui spațiu destinat activităților cultural-artistice; 

*lipsa unui spațiu adecvat pentru biblioteca școlii; 

*Neimplicarea cadrelor didactice în activitatea competiţională, propusă de MEC; 

O (OPORTUNITĂȚI) T (AMENINȚĂRI) 

*participarea la diferite proiecte educative oferă elevilor posibilitatea de a-și 

desăvârși formarea; 

*posibilitatea îmbunătățirii bazei materiale prin realizarea unor programe de 

dezvoltare instituțională accesând fonduri europene; 

*asigurarea unui învățământ într-un singur schimb; 

*existența Asociației părinților „Artur Gorovei” și susținerea unor activități care 

îmbunătățesc imaginea școlii; 

*degradarea mediului social din care provin elevii; 

*dezinteresul din ce în ce mai crescut al unor părinți față de viața școlară a 

propriului copil; 

*insuficienta conștientizare a părinților privind rolul lor de principal partener  

educațional al școlii; 

*insuficienta dotare cu mijloace tehnice la nivelul întregii școli (număr mic de 

calculatoare); 



IV.b.  RESPONSABILITĂŢI EXTRACURRICULARE- la nivel de şcoală 

 Moto: 
  

„Crede că poţi şi problema este 

rezolvată pe jumătate.”  
Theodore Roosevelt 



NR.CRT. CADRUL DIDACTIC RESPONSABILITATEA  

1. 
Prof. Stratulat Ana 

  

 Organizator al  Concursului Naţional de Evaluare în educaţie  la Matematică , etapa a II-a  

 Evaluator la etapa I a Concursului Naţional de Evaluare în educaţie, la Matematică  

 Evaluator la Concursul Naţional Euclid  

 Evaluator la examenul de Evaluare Naţională clasa a VIII-a 

 -profesor corector la Evaluarea Naţională 2014 –clasa VI 

 Membru în echipele de pregătire a elevilor din  Centrul de excelenţă de la nivel judeţean, la clasele a VI-a şi a 

VIII-a 

 Autor de subiecte pentru Olimpiada de matematică  

 Organizator şi evaluator al Olimpiadei de matematică, faza locală 

 Evaluator la Olimpiada de matematică, etapa locală şi judeţeană; 

2. 
Prof. Balaci Gheorghiţa 

  

 Evaluator la examenul de Evaluare Naţională clasa a VIII-a 

-profesor corector la Evaluarea Naţională 2014 –clasa VI 

 Organizator şi evaluator al Concursului naţional „Euclid”; 

3. 
Prof. Livinţi Liliana 

  

 membru in comisia judeţeană ca profesor asistent şi evaluator  la olimpiada de biologie – faza judeteana din  

 profesor corector la EN 2,4,6 2014 –clasa VI; 

 activitate în calitate de expert ARACIP 

  

4. 
Prof. Arcip Ana  

  

 supraveghere bacalaureat 

 organizator grup tabără; 

  

5. 

Prof. Ilincăi Daniela, Prof. Negre Adriana, 

Prof. Negre Simona, Prof.Oşlobanu 

Mariana, Prof. Prisacariu Daria, Prof.Ştefan 

Florentina, Prof. Vasilache Maria, Prof. 

Tofan Mioara, Prof. Tofan Victor,  

Prof. Benke Carmen, Prof. Trişi Alexandrina 

 supraveghetor şi evaluator al Concursului naţional „Euclid”; 

 supraveghetor şi evaluator al Concursului naţional „Comper”; 

 supraveghetor şi evaluator al Concursului naţional „Comper”; 

 administrator test, evaluator EN 2,4,6;  

6. Inf. Parfenie Arsineta  persoana de contact la EN 2014- descărcari de subiecte, încărcarea datelor pe platformă; 

7. Prof. Ilincăi Daniela 
 preşedintele comisiei de la  simularea Evaluării Naţionale, a elevilor de clasa a VIII-a; 

 preşedintele Comisiei de la nivelul şcolii, la Evaluarea Naţională 2,4,6; 



IV.c. RESPONSABILITĂȚI LA NIVEL DE INSPECTORAT 

NR. 

CRT. 
CADRUL DIDACTIC 

RESPONSABILITATEA / COMISIA 

1. Ilincăi Daniela 

Membru al corpului național de experți în management educațional;  

Membru al Consiliului  consultativ pentru implementarea descentralizării instituționale din 

cadrul Inspectoratului Școlar al Județului Suceava; 

Membru în comisia de Evaluare Naţională 2014, centru zonal Gura Humorului - secretar 

preşedintele Comisiei de susţinere a probei practice a candidaţilor ce au participat la 

examenul de titularizare-sesiunea iunie 2014, învăţători; prof. biologie; 

2. Ştefan Florentina Responsabila cercului pedagogic – clasa I ( A) zona Fălticeni 

3. Negre Adriana Mihaela Secretar al Cercului pedagogic al cadrelor didactice de la cl. a II-a, zona Fălticeni, grupa 35 

4. Coţovanu Adriana Metodist IŞJ pentru învăţământul primar 

5. Trişi Alexandrina  

Membru al corpului național de experți în management educațional;  

Membru al Consiliului  consultativ pentru învăţământ primar din cadrul Inspectoratului 

Școlar al Județului Suceava; 

Responsabilul Cercului Pedagogic – 35 A, zona Fălticeni, clasele a II-a; 

6. Scripcaru Iuliana  
- metodist;  

- responsabil cerc cultură civică –zona Fălticeni; 



V. RESPONSABILITĂŢI ŞI ACTIVITĂŢI LA NIVELUL 

COMISIILOR FUNCŢIONALE - LA NIVELUL ŞCOLII 
 

Moto: 

 

„Nu încerca să fii un om de succes, ci un om de 

valoare.”  

 Albert Einstein 



V.a. Comisii metodice şi arii curriculare 

Comisiile care au relevanţă în actul instructiv-educativ, sunt în responsabilitatera prof. Tofan Mioara  şi 

prof. Trişi Alexandrina de la comisiile metodice ale învăţătorilor, cărora li se alătură prof. Păduraru 

Simona, prof.  Balaci Gheorghiţa, prof. Scripcaru Iuliana în calitate de responsabile ale ariilor curriculare 

de la nivelul claselor V-VIII. Sintetic, concluziile acestor colege se regăsesc în cele ce urmează: 

Puncte tari  evidenţiate în cadrul ariei curriculare Om şi societate, arte şi educaţie fizică: Informațiile 

științifice și metodice prezentate au fost actualizate de cadrele didactice pe baza materialelor și 
aplicațiilor la care au participat în cadrul cursurilor de perfecționare; există disponibilitate spre 

cercetare; 

Propunere: 
d-na Tofan Mioara consideră că, pe viitor, în constituirea claselor pregătitoare și a claselor a V-a, ar 

trebui să existe o mai bună comunicare și o mai multă transparență între colegi, pe de o parte și 
conducerea școlii, pe de altă parte, pentru a evita suspiciunile, tensiunile inutile și alte situații 
neplăcute, toți profesorii implicați în preluarea acestora să fie la fel de mult promovați, ceea ce ar 

duce la creșterea prestigiului școlii în comunitatea locală, atrăgând cât mai mulți elevi la școala 

noastră. 

Puncte slabe 

la comisia condusă de prof. Scripcaru Iuliana a observat radul redus de participarea a membrilor 
comisiei la activități (cauze: diversitatea specialităților din comisie și complexitatea  catedrelor deținute 

de cadrele didactice cu ore în 2-3 școli) cât şi slaba pregătire a elevilor pentru olimpiade și concursuri 

școlare. 

 



V.b.  Comisia vizând ritmicitatea notării la clasele I- IV- responsabil prof. Ştefan Florentina 

Verificările cataloagelor în vederea existenţei unui număr suficient de note, care să corespundă 

cerinţelor unei notări ritmice, s-au efectuat în datele: 12. III, 29.IV, 15.V şi 3.VI.2014. 

Concluzii: Colegii au fost cooperanţi, şi-au focusat activitatea privind notarea în conformitate cu 

normativele şcolare. Unele rămâneri în urmă nu s-au datorat unor motive intrinseci, ci doar faptului că 

într-o unitate de timp foarte scurtă existau o multitudine de activităţi care le acaparau timpul. Uneori 

ne este greu să facem faţă unor avalanşe de materiale ce necesită predarea la timp a unor statistici 

de ultimă oră, notarea rămânând pe ultima sută de metri, ca un imperativ major al apanajului 

profesorului. 

 



Participanţi: 500 de elevi, 32 de părinți,  30 de profesori. 

În sem al II-lea s-au derulat 54  de activităţi, după cum urmează: 

Activităţi extraşcolare pe tema  reducerii violenţei  şcolare  (10) 

Şedinţe cu părinţii, pe această tematică (8) 

Dezbateri prin teme planificate la orele de dirigenţie (17) 

Consilierea părinţilor pe teme de violenţă (8) 

Activităţi în parteneriat cu Poliţia (6) 

Consiliere părinţi – elevi (3) 

Teme la lectoratul cu părinţii pe şcoala (1)  

Consiliul Elevilor (1 ) 

 
Monitorizare și evaluare :  

Concursuri cu premii, expoziții cu fotografii și desene, portofolii ale elevilor, chestionare,joc de rol, 

afișe , pliante ,fotografii,studiu de caz, realizarea de panouri în sălile de clasă și pe holurile școlii, 

vizionarea de filme cu conținut educativ, realizarea unui dicţionar cu termeni noi din tematica 

prezentată, expoziții în clasă,  pictură pe sticlă , întocmirea unor jurnale de impresii de dezapreciere a 

violenței și furiei, sondaje de opinii,conversația, observația sistematică,aprecieri verbale. O parte 

dintre activitățile desfășurate au fost popularizate  în mass-media prin intermediul presei locale și 
județene precum și pe  internet ( Cronica de Fălticeni, Crai Nou, Monitorul de Suceava) . 

 
 

V.c. Comisia privind prevenirea şi combaterea violenţei 
şcolare – coordonator prof. Stratulat Ana 

Proiectul ,,Să spunem NU violenţei’’ 



S (PUNCTE TARI) W (PUNCTE SLABE) 

-desfăşurarea unui  număr mare de activităţi, prin diferite forme, care au 

contribuit la prevenirea violenţei  şcolare şi  formarea  unei conduite 

rutiere, neînregistrându-se  niciun accident rutier, sau alte probleme grele 

de violenţă, în care să fie implicaţi elevii şcolii noastre; 

-desfăşurarea a două proiecte, cu un număr mare de activităţi, menite să 

formeze la elevi un comportament  civilizat şi responsabil; 

-situarea şcolii în centru civic al oraşului în vecinătatea Poliţiei Locale;  

- înregistrarea  în condica de prezenţă, la săptămâna activităţilor de 

consiliere a părinţilor, a unui  număr de 54 de consilieri, numai pe 

tematica prevenirii violenţei şcolare;  

-lipsa de timp pentru desfăşurarea unor activiţăţi extraşcolare cu elevii, pe 

problematica violenţei verbale, mai ales; 

-o slabă participare a părinţilor elevilor în activităţile alese la nivelul 

claselor şi a şcolii în vederea prevenirii actelor de indisciplină şi violenţă 

verbală; 

-lipsa unui chestionar aplicat elevilor şi părinţilor pentru obţinerea 

informaţiilor în legătură cu fenomenul violenţei verbale sau fizică între 

elev-elev de la noi din şcoală; 

-existenţa în şcoală a violenţei verbale şi superficialitatea în tratarea 

acestei probleme prin minimizarea situaţiilor de violenţă şi indisciplină ( 

nu este prins în registrul cu procesele verbale ale profesorilor de serviciu 

niciun caz de indisciplină majoră);  

-exitenţa unor carenţe educaţionale în mediul familial ( neglijenţa unor 

familii în educarea propriilor copii, alcoolism, şomaj, plecarea la muncă în 

străinătate); 

-număr foarte mic de activităţi desfăşurate  la clase, în care să fie atras ca 

partener Poliţia municipiului Fălticeni   

 - o slabă popularizare, pe site-ul şcolii, a activităţilor desfăşurate .  



O (OPORTUNUTĂȚI) T (AMENINȚĂRI) 

-conştientizarea responsabilităţii pe care o are familia pentru comportamentul  

şi atitudinea elevului şi implicarea mai activă în viaţa şcolii, la activtăţile de 

acest gen;  

-implicarea mai activă a tuturor instituţiilor menite să sprijine şcoala în scopul 

prevenirii delincvenţei juveniele ( poliţie, jandarmerie, protecţia copilului, 

biserica, etc.)  

-analiza periodică a stării de disciplină la nivelul claselor, în consiliul 

profesoral,lectoratele cu părinţii, şedinţele cu părinţii pe clase şi în cadrul 

Comisiei  

-organizarea unor lecţii demonstrative privind violenţa şcolară  în cadrul 

comisiei diriginţilor; 

-încheierea parteneriatelor între cadre didactice şi familii pentru a asigura 

susţinerea optimă a învăţării copiilor cu un comportament civilizat; 

- identificarea situaţiilor conflictuale şi a posibilităţilor de rezolvare la clasele 

care au copii problemă; 

-consecvenţa tuturor cadrelor didactice în aplicarea măsurilor preventive şi 

coercitive( mai ales la clasele mari); 

-abundenţa de imagini violente, de la formele cele mai agresive, până la cele 

mai puţin şocante, cum ar fi violenţa verbală, care se prezintă zilnic în faţa 

ochilor elevilor, fie  în unele emisiuni de la televizor fie în anumite publicaţii, 

care au un impact negativ asupra formării elevilor; 

-pasivitatea la lecţii a unor elevi, indiferenţa sau chiar perturbarea lecţiilor la 

unele clase din ciclul gimnazial; 

-absenteismul unor elevi şi fuga de la ore, de la unele clase, ca rezultat al 

nesupravegherii copiilor fie de către părinţi fie de  şcoală; 

-degradarea unor bunuri ale şcolii ( scris pe uşile de la grupurile sanitare, pe 

pereţii  exteriori ai şcolii, pe  unele bănci din clasă); 

-lipsa controlului unor părinţi asupra copiilor,referitoare la timpul şi tipul 

vizionărilor scenelor de violenţă, atât de la televizor căt şi pe internet;  



V.d. Informare privind numărul orelor de pregătire suplimentară– prof. Stratulat Ana 

În urma monitorizării orelor  de pregătire suplimentară a elevilor, în vederea  susţinerii  testelor finale,  

a evaluărilor naţionale, a lucrărilor semestriale sau a olimpiadelor şi concursurilor şcolare, ore 

consemnate în condica de prezenţă , la cele două cicluri de învăţământ, situaţia lor este conform 

tabelelor de mai jos. 

     



Nr. crt. 
Numele şi prenumele 

profesorului 
Specialitatea 

Număr –ore 
efectuate 

1 Stratulat Ana  Matematică  25 

2 Arcip Ana  Fizică/Chimie  24 

3 Balaci Gheorghiţa  Matematică  22 

4 Păduraru Simona  Română  15 

5 Crăciun Dana  Română  9 

6 Leuştean Maria  Franceză  9 

7 Haidău Adelina  Religie  7 

8 Scripcaru Iuliana  Istorie/ Geografie  3 
  TOTAL    113 

Învăţământ gimnazial  

Comparativ cu sem I al aceluiaşi an şcolar, la învăţământul primar s-au înregistrat cu 32 de ore mai 

puţin, iar la învăţământul gimnazial s-au realizat cu 58 de ore mai mult. 

Nr. crt Numele şi prenumele 
profesorului 

Clasa Număr -ore 
efectuate 

1 Negre Adriana  IIA  23 

2 Vasilache Maria  IA A 17 

3 Tofan Mioara  III A  16 

4 Ştefan Florentina  I B  14 

5 Coţovanu Adriana  II C  13 

6  Tofan Victor  IV B  9 

7  Trişi Alexandrina  II B  7 

  TOTAL    99 

Învăţământ  primar  



V.e. Comisia privind completarea documentelor şcolare – coordonator prof. Stratulat Ana 

 
Deși la verificarea din 22 iunie au fost depistate unele disfuncții, până la sfârșitul anului acestea au fost 

remediate, astfel încât fiecare catalog a putut fi predat cu situația încheiată și cu procesele-verbale 

completate.  

 

V.f. Comisia Eco-Şcoala – responsabil prof. Coţovanu Adriana 

 

Puncte tari: 
-Responsabilizează social elevii, părinții și cadrele didactice; 

-Obținerea resurselor financiare necesare derulării  programului prin activități desfășurate în cadrul 

proiectului; 
-Promovează și încurajează voluntariatul; 

Puncte slabe: 

-Mobilizare dificilă la începutul programului; 

-Taxa anuală de participare în program e prea mare; 

Reuşite: 
-Posibilitatea de a posta activitățile pe un site personal al școlii, pentru a fi vizualizate de elevi, părinți și 
evaluatori; 

-Obţinerea celui de-al patrulea Steag Verde si al trofeului Eco-Schools 2014-2016. 

 

  

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.mediafax.ro/social/frauda-de-la-bacalaureat-procurorii-au-ridicat-miercuri-mai-multe-documente-de-la-inspectoratul-scolar-al-municipului-bucuresti-11079097&ei=qWVOVLHGAcauPOrRgZAD&bvm=bv.77880786,d.d2s&psig=AFQjCNFMM4T3dTg88tyB82A5rpIFteKj4w&ust=1414510357990862


V.g. Comisia privind Comunicarea şi promovarea imaginii şcolii – responsabil prof. 

Coţovanu Adriana 

Puncte tari: 

-Lansarea site-ului şcolii; 

-Numărul mare de cadre didactice implicate în elaborarea, implementarea sau derularea de proiecte; 
-Realizarea de parteneriate viabile, ce și-au demonstrat eficiența prin gradul de satisfacție al partenerilor 

și produsele finale obținute; 

-Desfășurarea unei game variate de activități extracurriculare în parteneriat cu partenerii locali și 
naționali; 

Puncte slabe: 
-Implicarea unui număr redus de colective de elevi și cadre didactice în promovarea imaginii școlii; 

-Ignorarea rolului activității educative de către părinți; 
-Lipsa unui spațiu care să asigure o desfășurare adecvată a activității cultural-artistice. 

Reuşite: 
-Posibilitatea de a posta activitățile pe un site personal al școlii, pentru a fi vizualizate de elevi, părinți și 
evaluatori; 

Nereuşite 

-Finanţări insuficiente din partea părinţilor pentru desfăşurarea activităţilor extraşcolare; 

-Imaginea negativă a cadrelor didactice promovată în presă şi media în ultima perioadă; 

-Dezinteresul părinţilor şi al unor colegi pentru activitatea desfăşurată în şcoală; 



V.h. Comisia cu Programe de colaborare europeană – responsabil prof. Coţovanu Adriana 

Puncte tari: 

--Participarea la informările Agenţiei privind Programul Erasmus+ 

Puncte slabe: 

-Lipsa de formare şi experienţă  în iniţierea, proiectarea, implementarea programelor de parteneriat 

internaţional; 

-Conservatorismul si rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice privind aspecte cum sunt 

programele europene; 

-Puţine cadre didactice care cunosc limba engleză; 

Nereuşite: 

-Nu am obţinut codul PIC; 
-Nu s-a aplicat pentru obținerea prin mobilităţi şi proiecte a resurselor financiare necesare formării 

profesionale sau derulării de activități pentru îmbunătăţirea activităţii educative din şcoală; 



COMISIA P.S.I. – responsabil Prof. Tofan Marghioala 



Analiza  SWOT 



I. MANAGEMENT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

implicarea tuturor cadrelor 

didactice în comisii de lucru, 

funcționale, la nivelul școlii;  

aspecte pozitive evidențiate de 

către reprezentanții ISJ în urma 

inspecțiilor tematice efectuate; 

constituirea celor trei clase 

pregătitoare; 

lipsa de reacție a responsabililor 

unor comisii când au de raportat 

situații, concluzii, analize; 

  

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

Comunicarea directă și în timp real 

cu diferite departamente din ISJ, 

Primărie şi alţi parteneri 

educaţionali; 

aplicarea cu întârziere, a unor 

normative legislative; 

Neîncadrarea în costul standard; 



  
II. CURRICULUM 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

curriculum incluziv, prin obținerea de unii 

elevi a programei cu nivel adaptat cerințelor 

speciale; 

promovarea unei oferte educaționale 

centrate pe interesele elevului; 

derularea unor proiecte educative ce 

implică un număr ridicat de colegi și elevi; 

nivel scăzut al pregătirii inițiale a elevilor; 

lipsa implicării unor cadrelor didactice în 

activități recuperatorii prin aplicarea de 

programe remediale pentru elevii cu 

situații scăzute la învățătură; 

  

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

interes ridicat din partea cadrelor didactice  

pentru formarea continuă; 

disponibilitatea cadrelor de la catedra de 

limba română și matematică pentru a 

asigura pregătirea suplimentară a elevilor ce 

au susținut evaluare națională; 

  

dotarea Cabinetului AEL cu un număr de 

17 calculatoare, ce nu permit rularea 

unor programe performante; 

număr redus de manuale noi,  cauzat de 

sume insuficiente alocate acestui sector; 

lipsa de interes a elevilor pentru 

pregătirea suplimentară,  pentru 

Evaluarea Națională;  



III. RESURSE UMANE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

cadre suplinitoare cu pregătire de specialitate; 

disponibilitatea cadrelor didactice şi a elevilor de a fi 

implicate în proiecte și parteneriate educaționale; 

încadrarea cu personal didactic ce are gradul didactic I, în 

proporție de 67,75%, și 16,12%  cadre cu gradul didactic II; 

colegi ce fac parte din corpul metodiștilor, al Consiliului 

consultativ și Corpul național de experți în management 

educațional; 

Implicarea cadrelor didactice pentru pregătirea elevilor ce 

au susținut evaluări naționale (clasele 2, 4, 6, 8); 

  

Familii ale elevilor cu resurse financiare minime; 

crearea premiselor de a accepta elevi cu reale 

probleme de adaptare și carențe în actul instructiv-

educativ, datorită numărului redus de elevi la nivel 

de școală, chiar dacă nu au certificate ce atestă că 

fac parte din categoria elevilor cu CES; 

  

  

  

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 lipsa de popularizare în rândul părinților a activităților 

derulate în școală, prin evitarea convocării acestora la 

lectoratele cu părinții unde se  promovează activitățile  

Asociației de Părinți „Artur Gorovei”; 

Atragerea unui număr tot mai mare a copiilor din alte 

circumscripții și din localități limitrofe; 

lipsa de interes a unor părinți in urmărirea 

programului elevilor și a pregătirii; 

colective de elevi subefectiv: CP B, CP C, I B, III C, IV 

A şi IV B și toate clasele de gimnaziu, cu exceptia 

clasei a VIII-a A ; 

  

  



IV. RESURSE MATERIALE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

crearea unui ambient la nivelul școlii propice unui act educațional 

de calitate; 
alocarea sumelor necesare pentru reparația acoperișului de pe 

corpul B; 
Dotarea necesară pentru funcționarea celei de a treia clasă 

pregătitoare; 

Reparaţii şi înlocuirea instalaţiei sanitare de la corpul A, în totalitate, 

cu fonduri din cote defalcate de TVA, iar 1/3 din fonduriel Asociaţiei 

de părinţi „Artur Gorovei”; 

Reparaţia parchetului din sala de sport şi a sălii destinate vestiarului; 

Văruirea vestiarului de la sala de sport; 

Reparaţia şi asigurarea firelor de la tabloul electric, de la corpul B; 

Implementarea la nivelul şcolii a proiectului ministerial „Internet 
pentru şcoala ta”; 

existența bibliotecii într-un spațiu 

necorespunzător; 

manuale noi în număr redus, datorită lipsei 

de fonduri; 
  

OPORTUNITATI AMENINTARI 

implicarea reprezentanților Consiliului Local în demararea și 
finalizarea unor reparații; 
implicarea reprezentanților părinților în  viața școlii, în vederea 

susținerii reparațiilor/modernizărilor necesare; 

acces informaţional nelimitat; 
promovarea și recompensarea copiilor cu rezultate deosebite 
obținute la olimpiade; 

costurile ridicate de transport și întârzieri în 

ce privește decontarea navetei elevilor din 

mediul rural; 
slaba finanțare ce revine școlii (salarizare și 
investiții) prin aplicarea formulelor standard 
de calcul per/elev; 



V. PROIECTE șI PARTENERIATE 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

organizarea și desfășurarea unor acțiuni prilejuite de ”Zilele 

școlii” și ”Ziua porților deschise”; 

 desfășurarea unei game variate de activități 
extracurriculare în parteneriat cu partenerii locali și 
naționali; 

Acțiuni cu implicarea colectivului de elevi al școlii prin 

activitățile cu impact pozitiv, promovate de Consiliul 
Elevilor, de la nivelul școlii; 

Lipsa unor sponsorizări ce să ne permită 

recompensarea tuturor copiilor cu performanțe; 

Insuficienta implicare a elevilor în campania de 

colectare selectivă a deșeurilor;  

Minimalizarea rolului activității educative de către 

părinți; 

  

OPORTUNITATI AMENINTARI 

Continuarea proiectelor ce au avut un feed-back pozitiv; 
Promovarea pe site-ul școlii de www.alicuza.falticeni.ro  a 

activităților derulate; 

Apariții în mass-media a rezultatelor obținute de elevii școlii 

și de promovare a acțiunilor la care au luat parte („Cronica 

de Fălticeni”, „Ziarul de pe Net”, „Monitorul de Suceava”, 

„Obiectiv”, Radio AS) pentru care mulţumim d-nului ing. 

Buculei Silviu; 

implicarea în organizarea unor proiecte 

educaționale vizează și o componentă materială, 

ce determină o selectare a participanților din prisma 

criteriului financiar, și nu una competitivă; 

dezavantajul creat de programele școlare 

încărcate ce nu permit dezvoltarea componentei 

educative la nivelul dorit; 

incorecta implementare a programului Școală după 

școală, a dus la renunțarea acestuia în timpul anului 
școlar; 

http://www.alicuza.falticeni.ro/
http://www.alicuza.falticeni.ro/
http://www.alicuza.falticeni.ro/
http://www.alicuza.falticeni.ro/
http://www.alicuza.falticeni.ro/
http://www.alicuza.falticeni.ro/
http://www.alicuza.falticeni.ro/


        În decursul timpului am întâlnit mulţi oameni… 
Unii m-au ajutat să am curaj, alţii m-au sprijinit şi mi-au dat 
forţă. De la unii am luat energia şi răbdarea, pe când alţii 
m-au învăţat să mă ridic atunci când eram la pământ. 
       Voi, cei cu care lucrez şi cu care împart împliniri şi 
nereuşite, sunteţi acei oameni; voi, în care pot să mă 
încred şi cărora vă mulţumesc că am reuşit împreună să 
descoperim un drum al succesului.  
 Voi: colegi, colaboratori, parteneri … 



VOUĂ, TUTUROR,  
ASTĂZI 

VĂ MULŢUMESC ! 


