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INTRODUCERE 

 

 Începutul anului școlar 2018-2019 debutează sub auspiciile unor noi provocări, atât pentru 

elevi și părinți, dar mai ales pentru noi, cadrele didactice care trebuie să întâmpinăm iarăși elevii 

cu bănci fără manuale, sau insuficiente. 

 Motive de bucurie ar fi, că peste vară s-au realizat acțiuni de igienizare în mai multe săli de 

clasă, s-au modernizat două săli de la parter, și s-a insistat asupra avansării lucrărilor din investițiile 

pornite și aflate în prag de finalizare (terminarea sălii de sport și amenajarea terenului de sport de 

la corpul A). 

 Efortul conjugat al managerilor cu personalul didactic auxiliar și nedidactic a făcut posibilă 

demararea unui an școlar în bune condiții. Cele mai multe lucrări au fost realizate în regim propriu, 

cu personanul angajat: văruirea a 3 săli de clasă din corpul A (5 A, 7 B, 1 A) înlocuirea corpurilor 

de iluminat (7A, 4 A și parțial la 2 B) și recondiționarea mobilierului școlar de la clasele 7 B și 4 

C. La  corpul B, amenajarea vestiarului elevilor, a fost realizat integral de anagajații instituției, dar 

și lucrări de modernizare a rafturilor bibliotecii, cât și prin construirea unui spațiu destinat 

manualelor școlare (construcție realizată din materiale lemnoase provenite din donația Ocolului 

Silvic, Fălticeni). 

 Dotarea spațiilor destinate învățării elevilor cu aparatură de ultimă generație trebuie să se 

regăsescă în creșterea rezultatelor învățării. 
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I.ASIGURAREA RESURSELOR NECESARE ÎN PROCESUL DIDACTIC 

Motto: 

”Fiecare om pe care îl întâlnesc în drumul meu îmi e superior prin ceva. 

 De aceea încerc să învăț câte ceva pe lângă fiecare.”  

— Sigmund Freud 

I.a. Resurse umane 

 În semestrul al II-lea al anului școlar 2017-2018 încadrarea la școala noastră  a fost  

corespunzătoare planului de școlarizare aprobat de Inspectoratul Școlar al Județului Suceava, în 

următoarea componență: 

1. la învățământ primar au funcționat 13 clase: 2 clase pregătitoare, 3 clase I, 2 clase a II-a, 3 

clase a III-a și 3 clase a IV-a; 

2. la învățământul gimnazial 8 clase: 1 clasă a a V-a, 3 clase a VI-a, 2 clase a VII-a și 2 clase 

a VIII-a; 

 Categoriile de personal din școală sunt: personal didactic – 31 de cadre didactie (18 

profesori, 13 profesori pentru învăţământul primar), personal didactic-auxiliar: 3,5 norme (secretar, 

informatician, administrator financiar, 0,5 normă bibliotecar) și 8,5 norme cu personal nedidactic 

(3,5 norme de îngrijitori, 3 norme pentru muncitori întreținere și 2 paznici). 

Personal Total/ 

Norme 

Titulari Completare 

normă 

Detașați Suplinitori Master 

Cadre didactice 31 23 2 1 4 10 

Didactic 

auxiliar 

4.5 4.5 - - - 4 

Personal 

nedidactic 

8.5 - - - - - 

 

Observații: 

- pentru concediul de creștere a copilului, în locul d-nei prof. Tocănel Alexandra, este 

detașată d-na prof. Costeniuc Diana – profesor debutant; 

- pentru orele de germană a fost detașată d-na Ignat Mirabela, prof. definitiv în învățământ;  

- orele de educație plastică au fost preluate de d-na prof. Ilie Monica, profesor pensionar; 

- orele de lb. franceză au intrat în completarea normei prof. Pașcovici Elena, prof. grad II, 

titular la Școala „M. Sadoveanu” Fălticeni; 

- orele de educație socială au fost repartizate d-nei prof. Ilie Ana Maria, profesor debutant; 

 

I.a.2. Elevi. Situația statistică a efectivelor de elevi 

 La începutul anului școlar, au fost încriși un număr de 545 de elevi ( 346 elevi la 

învățământul primar și 199 elevi la nivelul gimnazial). 

La sfârșitul semestrului al II-lea al anului școlar  2017-2018, efectivele sunt 

corespunzătoare datelor cuprinse în tabelul următor: 

Clasa Nr elevi înscrişi 

la începutul anului 

Nr. elevi rămași la 

sfârșitul sem. I 

Pe nivel de clase la 

sf.sem.I 

Pe ciclul de 

învăţământ 

CP A 36 36 
32,00 

26,69 

CP B 29 28 

1A 34 34 

29,66 1B 31 33 

1C 23 22 

2A 25 26 
27,00 

2B 29 28 

http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/sigmund-freud/
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Elevi cu cerințe educative speciale 2017-2018, cu certificate eliberate de CJRAE; 

NR. CRT. NUMELE ȘI PRENUMELE CLASA 

1.  Stoica Ioana Denisa 4C 

2.  Mândruță Amalia 2A 

3.  Mândruță Nicoleta 2A 

4.  Donisă Alexandru Bogdan 6C 

5.  Păduraru Sebastian 3B 

6.  Vișan Cosmin Constantin 1C 

7.  Veber Petrișor Elvis 3B 

8.  Sîrbu Ștefan 7B 

 

I.b. Resurse materiale 

Conform raportului primit de la administratorul financiar Iulia Tărăboi, cheltuielile 

efectuate în semestrul al II-lea al anului bugetar curent au fost făcute în limitele bugetului repartizat 

iniţial şi conform planului de buget aprobat în consiliul de administraţie.  

În ce privesc raportările financiare întocmite de d-na contabilă Tărăboi Iulia, sunt prezentate 

următoare: 

a. Finanțare din bugetul de stat și local 

NR. 

CRT. 
CHELTUIELI SUMA 

A SALARII 1.542.708 

1 Salariile personalului 1.366.869 

2 Contribuţii la bugetul de stat şi asigurări sociale 117.839 

3 Din care vouchere vacanta 58.000 

B BUNURI ŞI SERVICII 111.413 

1 Energie electrica şi termică 45.856 

2 Apă şi servicii de salubritate 10.087 

3 Transport elevi  (Ţarna Mare) – combustibil (2.000), asigurari auto (354), 

autorizatii ITP (250), reparatii microbuz, etc. (3.691), material 

consumabile (324) 

6.619 

3A 30 30 

24,00 3B 18 18 

3C 24 24 

4A 31 31 

22,66 4B 17 17 

4C 19 20 

5A 29 28 28,00 

24,65 

6A 29 29 

24,00 6B 27 26 

6C 17 17 

7A 25 25 
28,50 

7B 32 32 

8A 22 22 
20,00 

8B 18 18 

Total  545 544 X 25,90 



 

~ 6 ~ 
 

4 Furnituri birou 1.106 

5 Telecomunicaţii 4.027 

6 Materiale curăţenie şi igienizare 1.340 

7 Materiale pentru mici reparaţii instalaţie sanitară, electrică, etc. 3.012 

8 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii (taxe pentru servicii de mentenanţă şi 

service calculatoare şi programe informatice, autorizaţii funcţionare şi 

sanitare, etc. 

5.837 

9 Obiecte inventar – aparatura IT, dotari concurs „colecteaza selectiv”  17.450 

10 Servicii pază firmă autorizată 16.079 

C TRANSPORT 5.676 

1 Navetă cadre didactice 4.172 

2 Navetă elevi 1.504 

D BURSE  8.300 

E AJUTOARE SOCIALE ELEVI NEVOI SPECIALE 12.236 

F INVESTIŢII 126.295 

1 PROIECTARE ȘI CONSTRUCȚIE SALA SPORT 102.510 

2 ÎNLOCUIRE UȘI INTERIOARE CORP C 23.785 

G REPARATII, SERVICII 27.529 

3 Material feros (2.477) + lemons (2.502) confecționare rafturi bibliotecă 4.979 

4 Reparații mobilier (CLASELE 7 B și 4 C) 10.530 

5 Confectionare avizier școlar 1.218 

6 Reparații conducte subsol  3.133 

7 Materiale reparații și zugrăveli săli clasă, bibliotecă, vestiar sala sport 7.669 

TOTAL 1.834.157 

 

b. Venituri extrabugetare: 

B.1. Lista obiectelor de inventar achiziționate din premiul de 17.500 lei, repartizat în urma ocupării 

locului 2 în cadrul concursului „Participă activ, colectează selectiv”: 

- 1 catedră școlară – 7B; 

- 2 unități calculatoare echipate cu tastaturi multimedia Serioux, monitoare Led AOC,  
mouse-uri (8 B și 7 B); 

- 1 Multifuncțională color CISS Epson (CP A) 

- 1 Videoproiector Epson (3 B) 

- 2 videoproiectoare Level Image QU (6 A și AEL) 

- Mașină tuns iarbă  

- 5 Imprimante Epson (7 A, 8 A, 1 B, 3 A+4B,  CP A) 

- 1 Boxă portabilă JBL  

- 3 microsisteme audio Sony (1A, 2A, ) 

- 30 scaune tapițate (3 B) 

- 30 scaune pliante sală spectacole 

- Tablouri hol clasele pregătitoare  

- Tastatura wireless secretariat 
b.2. Asociaţia Părinților „Artur Gorovei”, prin contribuţiile benevole ale părinţilor, a sprijinit 

în continuare Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, în toate demersurile necesare pentru buna 

desfăşurare a procesului de educaţie a copiilor lor, în condiţii cât mai bune de igienă şi 

funcţionalitate. Totodată au fost derulate activități, ce au avut suportul financiar asigurat din fondul 

asciației. 

a. ȘCOALA DE VARĂ – susținerea financiară a activităților derulate pe parcursul a două 

săptămâni (5000 de lei); 
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b. Implicarea în derularea proiectului la nivelul municipiului  PARTICIPĂ ACTIV, 

COLECTEAZĂ SELECTIV; sumele primite drept recompensă (pentru locul al II-lea) sunt 

destinate modernizării spațiului școlar și dotării sălilor de clasă; 

c. Susținerea activităților de reevaluare a programului mondial Eco-Școala (sem. 2, 2018);  

d. Modernizarea spațiului bibliotecii instituției; 

e. Achiziție de material didactic pentru dotarea cabinetului de matematică; 

f. Achiziție de mochete pentru spațiul destinat activității elevilor claselor pregătitoare; 

g. Asigurarea resurselor financiare necesare activităților proiectului Școala este șansa ta! 

(derulat pe parcursul întregului an școlar, proiectul a avut drept ținte educarea elevilor 

privind petrecerea timpului liber într-un mod plăcut, îmbunătățirea rezultatelor școlare, 

formarea capacităților de organizare, relaționare, comunicare și exprimare creativă a 

acestora); 

h. Susținere finanaciară acordată instituției pentru publicarea celor două reviste anuale: 

Anotimpul cuvintelor și   Thinking minds; 

 

Incasări din donații ale părinților semestrul II 2017-2018: 

Nr.Crt. Clasa Suma donată doar în S2 

1. Clasa pregătitoare A 560 

2. Clasa pregătitoare B 520 

3. Clasa I-a A 560 

4. Clasa I-a B 560 

5. Clasa a I-a C 320 

6. Clasa a II-a A 200 

7. Clasa a II-a B Achitat în sem I  integral 

8. Clasa a III-a A 150 

9. Clasa a III-a B 200 

10. Clasa a III-a C 120 

11. Clasa a IV-a A 180 

12. Clasa a IV-a B 100+160+40 

13. Clasa a IV-a C 220 

14. Clasa a V-a A 460 

15. Clasa a VI-a A 340 

16. Clasa a VI-a B 400 

17. Clasa a VI-a C 215 

18. Clasa a VII-a A 480 

19. Clasa a VII-a B 200 

20. Clasa a VIII-a A 140 

21. Clasa a VIII-a B  

   

 Total încasări sem.II 2017-2018 6.125 

 Sold sem.I 2017-2018 30.548,07 

 Încasări Goscom 837,35 

 Încasări ”Amintiri” et.II 2.650 

 Încasări ”Amintiri” et.III 2.670 

 Încasări Club lectură 1.112 

 Încasări ”Poveștile cangurului” 1.750 

 Încasări ”Cangurașul explorator” 1.260 

 Incasări ”Micii olimpici” I 370 

 Incasări ”Micii olimpici” II 1.530 

 Încasări ”Discovery” I 984 

 Încasări ”Discovery” II 768 
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 Total încasări 31.08.2018 50.604,42 

 

Din sumele încasate s-au făcut cheltuieli: 

1. Saci menaj   – 18 lei 

2. Coli carton   – 32,25 lei 

3. Sano polish   – 16,40 lei 

4. Tastatură + boxe (cl. A IV-a B?) – 108,84 lei 

5. Sticlă geam   – 26,25 lei 

6. Recomandate elevi problemă – 33 lei 

7. Medicamente cabinet școlar – 99 lei 

8. Geantă laptop  – 165,50 lei 

9. Cărți club lectură – 2 B – 1.111,91 lei 

10. Cartuș imprimantă cl. A II-a A (Mioara Tofan) – 64 lei 

11. Ramă panou  – 70 lei 

12. Foi parcurs microbuz elevi – 33 lei 

13. Concurs ”Discovery” I  – 656 lei 

14. Cablu USB cl. A II-a A (Mioara Tofan) – 8 lei 

15. Soluție parbriz microbuz elevi – 35 lei 

16. Concurs ”Amintiri din copilarie” II – 2.120 lei 

17. Concurs ”Micii Olimpici” I – 296 lei 

18. Spălat exterior microbuz elevi – 50 lei 

19. Coli hârtie carton  – 45,10 lei 

20. Diferență imprimantă Epson L120 – 44,90 lei 

21. Impozit venituri 2017 – 333 lei 

22. Trusa geometrie matematică – 369 lei 

23. Planșe laborator biologie – 624 lei 

24. Planșe geografie        – 346 lei 

25. Saci mingi fotbal – 218 lei 

26. Concurs ”Povestile cangurului” – 1.786,80 lei 

27. Concurs ”Amintiri” III – 2.120 lei 

28. Concurs ”Micii Olimpici” II – 1.224 lei 

29. Mochetă clasele pregătitoare – 2.872,80 lei 

30. Scaune Dedeman /grena clasa 3 B – 2.096,50 lei 

31. Concurs ”Discovery” II – 512 lei 

32. Concurs ”cangurasul explorator” – 1.259,32 lei 

33. Dero     – 12 lei 

34. Saci gunoi    – 16,50 lei 

35. Laminare documente   – 16 lei 

36. Chitanțiere    – 22 lei 

37. Mobilier CEAC   – 1.480 lei 

38. Transport excursie elevi  – 4.500 lei 

39. Cheltuieli excursie (cazare, masa, muzee)– 3.050,25 lei 

40. Hârtie fax    – 45 lei 

41. Cif     – 4 lei 

42. Tabla magneticăclasa 5 A – 808 lei 

43. Comisioane bancare   – 254,54 lei 

 

Total cheltuieli sem.II 2017-2018:  29.002,86 lei 

Sold la data de 31.08.2018 :  21.601,56 lei 

 

b.3.În ceea ce privește proiectul școlar „Școala este șansa ta”, situația este următoarea: 
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Sold la data de 31.12.2017: 9,36 lei 

Total încasări de la data de 31.12.2017 până la data de 15 iunie 2018 :11.030 lei 

Din care s-au cheltuit : 

 Masă copii    – 4.250,07 lei 

 Premii profesori  –    3.360 lei (Triși Alexandrina, Vasilache Maria, contabil) 

 Chitanțiere        – 13 lei 

 Stație amplificare   – 2.200 lei 

 Markere table magnetice – 630,01 
Total cheltuieli : 10.453,08 lei 

     Sold la data de 15.09.2018 :               586,28 lei 

 

b.4. Venituri obținute din închirierea spațiului de învățământ pentru F.E.G. Education Iași: 2.375 

lei. Cheltuielile au fost făcute pentru achiziționarea accesoriilor necesare pentru stația de 

amplificare a școlii: 630 lei. 

 

 La nivelul fiecărei clase au fost desfășurate o serie de activități în parteneriat cu Asociația 

de Părinți. Acestea se regăsesc enumerate  în cele ce urmează: 

 

Cadrul didactic: Altele activități 

Prof. Benke Carmen 

Elena 

- serbarea primăverii- martie 2018 

- serbare de 1 Iunie- “Zâmbet de copil”  

Prof.  Vasilache Maria - serbare: ,,O  mamă, scumpă  mamă!”; Rămas bun, clasa a III-a; 

- Concurs ,,Ai și tu talent!, Concursul județean de folclor „Tezaur 

folcloric bucovinean” CAEJ C4/21, 5.05.2018 ,,Mugurașii” locul I 

- Concursul interjudețean de folclor ,,Sărbătoarea de sub brazi”  

2.06.2018, grupul de dansuri populare ,,Mugurașii” locul I; 

Prof. Tofan Victor - serbare de 8 Martie;  

- Rămas bun, clasa a III-a; 

- concurs ,,Ai și tu talent! cu  elevul Livadaru Alexandru 

- excursie școlară ,,Să ne cunoaștem județul!”. 

Prof. Tofan Mioara - serbări școlare: ,,Cărticică pentru mama!”,  

- Rămas bun, clasa a II-a; 

- concursuri de interpretarecu elevul Afilipoaei Sabin Andrei 

-excursie școlară ,,Să ne cunoaștem județul!”. 

Toți învățătorii - Concursul Național Eurojunior-parteneriat cu Asociația pentru 

Tineret Olimp 

- Concursul național Comper- Fundația pentru Științe și Arte 

Paralela 45; 

- Parteneriat Cu SC Raio Press SRL-Proiectul Interdisciplinar 

Discovery; 

- Proiectul Internațional de Matematică aplicată Cangurul; 

- Parteneriat cu Editura Copilăria, Concurs ”Amintiri din 

copilărie”; 

- Marșul pentru viață- Parteneriat cu Asociația”Bucovina 

Profunda” în cadrul Proiectului”Prețuim viața”. 

Prof. Crăciun Dana - Sărbătoarea performanței școlare (iunie 2018) 

Prof. Crăciun Dana 

Prof. Păduraru Simona 

- prezentarea și dezbaterea rezultatelor obținute la Evaluarea 

Națională  de către elevii clasei a VI-a și la Simularea EN , clasa 

a VIII- a; 
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Prof. Haidău Adelina -  program artistic (cântece religioase), în cadrul proiectului 

„Bucuria de a fi creștin”;       

- serbare sfârșit de an școlar; 

Prof. Vieru Adrian - serbare de 8 Martie ,,Mărțișor pentru mama”; 

Prof. Prisacariu Daria ,-serbare ,Mama, un cuvânt şi o mie de sentimente ” 

Prof.  Ștefan Florentina - activitate demonstrativă cu prilejul zilei de 8 Martie; 

- sfârșitul  de an școlar; 

Prof. Negre Adriana - ,,Rămas bun,  clasa I!” 

Prof. Oșlobanu Mariana - Povestea steluțelor vesele la bilanț de an și de ciclu școlar. 

Prof. Negre Simona - ,,Rămas-bun clasa a IV-a!” 

Prof. Trişi Alexandrina  - program artistic de final de an şcolar, iunie 2018; 

- festivitate de premiere; 

  

II. PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Motto: 

„Educația e cea mai bună asigurare pentru bătrânețe.” — Aristotel 

 

II.a. Situația la învățătură și purtare, la sfârșitul semestrului al II-lea se regăsește și în baza de 

date înregistrată la ISJ Suceava. 

În ce privește situația la învățătură, elevii școlii noastre au înregistrat la sfârșitul semestrului 

al II-lea, următoarele rezultate: 

- Promovabilitate la învățământul primar: 100 %; 

- Promovabilitate la învățământul gimnazial: 93,81%. (2 repetenți: Șestac A. Andrei-Ciprian și 

Sîrbu Ștefan ) 

o 7 corigenți la o disciplină: 3 elevi din clasa 6 C, 3 din 8 B și 1 din 8 A. 

o 2 corigenţi la 2 discipline: 1 elev din  6 C și 1 din 8 B. 

Elevi cu situația neîncheiată din cauza numărului mare de absențe,  1 elev din clasa 1 C și 

1 elev din 7B. 
Nr. 

crt 

Numele și prenumele 

elevului 

Clasa Total 

absențe 

Absențe 

nemotivate 

Absențe 

motivate 

Nota la 

purtare 

1 Șestac A. Andrei-Ciprian VII B 830 830 - amânat 

annual 

2 Casandra D. Ana-Maria VIII B 424 346 78 6,50 

3 Sîrbu Ștefan VII B 249 219 230 6 

4 Magheran Joseph-

Sebastian Daniel 

VIII B 237 175 62 7,50 

5 Gavrilescu F. Teofana VI C 167 132 35 8,50 

 

 

http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/aristotel/
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II.a Situația la învățătură și purtare la sfârșitul semestrului II, 201/7-2018 

 

 

total motivate nemotivate

TOTAL FETE 10 9 8 7 6 5

Total
din care: 

feminin
Total

din care: 

feminin
Total

din care: 

feminin
5-6.99 7-8.99 9-10 1 obiect 2 obicte

3 

obiecte

4 

obiecte

>4 

obiecte
Total

din care: 

feminin
Total

din care: 

feminin

CPA 36 18 36 18 36 18 36 173 155 18

CPB 29 13 28 13 28 13 28 983 983 0

TOTAL 65 31 64 31 64 31 100,00 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1156 1138 18

1A 34 18 34 18 34 18 5 29 32 2 59 59 0

1B 31 15 33 16 33 16 2 31 33 69 65 4

1C 23 7 21 7 20 7 1 2 17 1 20 284 64 220

TOTAL 88 40 88 41 87 41 98,86 1 9 77 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 85 2 0 0 0 0 412 188 224

2A 25 11 27 12 27 12 5 7 15 25 2 350 143 207

2B 29 15 28 15 28 15 6 22 28 17 17 0

TOTAL 54 26 55 27 55 27 100,00 5 13 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0 2 0 0 0 367 160 207

3A 30 14 30 15 30 15 3 11 16 30 297 204 93

3B 18 8 18 8 18 8 6 6 6 17 1 95 30 65

3C 24 10 24 10 24 10 14 10 24 97 54 43

TOTAL 72 32 72 33 72 33 100,00 9 31 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0 1 0 0 0 489 288 201

4A 31 14 31 14 31 14 14 17 31 0 0 0

4B 17 7 17 8 17 8 5 5 7 17 17 17 0

4C 19 8 20 8 20 8 10 10 20 70 50 20

TOTAL 67 29 68 30 68 30 100,00 5 29 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 87 67 20

TOTAL I-IV 346 158 347 162 346 162 99,71 20 82 244 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 277 2 3 0 0 0 2511 1841 670

0

5A 29 12 28 13 27 1 10 17 1 1 27 1 490 445 45

TOTAL 29 12 28 13 27 1 96,43 0 10 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 27 1 0 0 0 0 490 445 45

6A 29 15 27 13 27 13 9 18 27 410 410 0

6B 27 14 25 13 25 13 19 6 25 289 282 7

6C 17 7 18 7 14 6 1 10 3 3 1 16 1 1 284 124 160

TOTAL 73 36 70 33 66 32 94,29 1 38 27 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 1 1 0 0 0 983 816 167

7A 25 10 24 10 24 10 14 10 24 301 301 0

7B 32 15 32 16 30 16 4 19 7 1 1 29 1 1217 541 676

TOTAL 57 25 56 26 54 26 96,43 4 33 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 53 1 0 0 0 0 1518 842 676

8A 22 10 22 10 21 10 13 8 1 20 2 404 314 90

8B 18 6 18 6 14 4 2 7 5 3 1 15 1 1 1 670 206 464

TOTAL 40 16 40 16 35 14 87,50 2 20 13 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 2 1 1 1 0 1074 520 554

TOTAL V-VIII 199 89 194 88 182 73 93,81 7 101 74 7 2 0 0 0 1 0 0 0 2 1 183 5 2 1 1 0 4065 2623 1442

6
TOTAL PROMOVATI 

(%)
5

Corigenti la:
Elevi ramasi la sfarsitul 

semestrului

Ministerul 

Educatiei 

Naționale/ 

Situatia 

privind 

rezultatele la 

invatatura la 

Elevi inscrisi la inceput de an

2 31

Numar elevi promovati

7 8

Din care: Promovati pe medii:

NOTE LA PURTAREREPETENTI LA 15 IUNIE
Nescolarizati cls I-X

Cu situatia scolara 

neincheiata
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II.b. 1.Raport  privind frecvența și ritmicitatea notării la clasele V-VIII 

       Responsabil, prof. Vieru Adrian 

A.  Frecvența pe clase în sem. II în anul școlar 2017-2018 

Nr. 

crt 

Clasa Total absențe Absențe motivate Absențe nemotivate 

1 V A 833 716 117 

2 VI A 572 572 0 

3 VI B  443 436 7 

4 VI C 486 231 255 

5 VII A 528 528 0 

6 VII B 1973 858 1115 

7 VIII A 529 439 90 

8 VIII B 1407 548 859 

Total absențe  6771 4328 2443 

 

B. Elevi cu număr mare de absențe  motivate/nemotivate la sfârșitul sem. II 

Nr. 

crt 

Numele și prenumele 

elevului 

Clasa Total 

absențe 

Absențe 

nemotivate 

Absențe 

motivate 

Nota la 

purtare 

1 Șestac A. Andrei Ciprian VII B 400 400 - amânat 

semestrial 

2 Sîrbu Ștefan VII B 212 211 1 6 

3 Casandra D. Ana-Maria VIII B 184 178 6 6 

4 Gavrilescu Teofana VI C 112 82 30 8 

 

C.  Elevi cu număr mare de absențe  motivate/nemotivate în anul școlar 2017-2018 

Nr. 

crt 

Numele și prenumele 

elevului 

Clasa Total 

absențe 

Absențe 

nemotivate 

Absențe 

motivate 

Nota la 

purtare 

1 Șestac A. Andrei-Ciprian VII B 830 830 - amânat anual 

2 Casandra D. Ana-Maria VIII B 424 346 78 6,50 

3 Sîrbu Ștefan VII B 249 219 230 6 

4 Magheran Joseph-

Sebastian Daniel 

VIII B 237 175 62 7,50 

5 Gavrilescu F. Teofana VI C 167 132 35 8,50 
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Analiza SWOT Comisia pentru verificarea ritmicităţii notării şi monitorizarea frecvenţei 

elevilor la clasele V- VIII în anul școlar 2017-2018 

 

 

II.b. 2.Raport  privind frecvența și ritmicitatea notării la învățământul primar 

       Responsabil, prof. Tofan Victor 

A, Frecvența elevilor la clasele CP – IV: 

 

Nr.crt. Clasa Nr. total absențe Absențe motivate Absențe nemotivate 

1.      C P A             173         155            18 

2.       I C             197           73         124 

3.      II A             350           143         207 

4.     III A             297          204           93 

5.     III B               95            30           65 

6.     III C               97            54           43 

7.     IV C               70            50           20 

 

 

 

 

PUNCTE TARI (S) PUNCTE SLABE (W) 

- majoritatea cadrelor didactice din şcoală 

realizează la timp notarea ritmică a elevilor 

- responsabilul cu monitorizarea frecvenţei 

elevilor a verificat lunar portofoliul cu situaţia 

absenţelor 

- aplicarea sancţiunilor pentru absenţe 

conform Regulamentului de Ordine Interioară 

a Şcolii 

-diriginții, în cadrul ședințelor cu părinții și 

prin intermediul corespondenței au adus la 

cunoștința părinților situația absențelor pe care 

le-au înregistrat elevii, precum și o serie de 

precizări prevăzute de ROI și ROFUIP 

referitoare la nefrecventarea cursurilor; 

-rata abandonului şcolar este mica; 

-colaborarea diriginților cu membrii comisiei; 

- număr redus de cadre didactice care nu 

realizează la timp notarea ritmică 

- lipsa notării ritmice la elevi cu număr mare 

de absenţe 

- 6771 absenţe la nivelul şcolii înregistrate la 

ciclul gimnazial la sfârşitul anului școlar , din 

care 4328 absenţe motivate şi 2443 absenţe 

nemotivate 

- dificultăţi de stopare a fenomenului de 

absenteism şcolar la anumiţi elevi; 

 

OPORTUNITĂŢI (O) AMENINŢĂRI (T) 

- implicarea mai mare a părinţilor în activitatea 

şcolii şi în sprijinirea elevilor la învăţătură 

- solicitarea sprijinului psihologului şcolar în 

vederea soluţionării cazurilor de absenteism şi 

de prevenire a acestora 

- colaborarea strânsă părinţi-profesori diriginţi 

în privinţa elevilor cu număr mare de absenţe 

-extinderea parteneriatelor educaţionale cu 

implicaţii în prevenirea absenteismului și 

abandonului şcolar 

- dezinteresul unor părinţi în colaborarea cu 

şcoala 

- plecarea părinţilor în străinătate are drept 

consecinţă gradul ridicat de absenteism în 

rândul elevilor 

- numărul mare de absenţe nemotivate atrage 

rezultate foarte slabe la învăţătură 
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B. Elevi cu  un număr mai mare de absențe: 

 

Nr.

crt. 

Numele elevului Clasa Nr. total  

absențe 

Absențe 

nemotivate 

Obs. 

  1.  Zamfirache Andrei C-tin    I C    188     188 Situație neîncheiată, la 

15.06.2018 

  2.  Sopon Iustin Alexandru      II A   155   155 Calificativ scăzut la 

purtare 

  3.   Marin Luiza Maria      II A   123     52 Calificativ scăzut la 

purtare 

  4.  Sopon Florin   III B    54     54  

 

ANALIZA  SWOT 

Comisia pentru verificarea ritmicității notării și monitorizarea frecvenței elevilor la  

clasele  CP-IV 

Semestrul II, Anul școlar 2017 - 2018 

S (PUNCTE TARI) W (PUNCTE SLABE) 

- majoritatea cadrelor didactice din școală realizează 

la timp notarea ritmică a elevilor ; 

- responsabilul cu monitorizarea frecvenței elevilor a 

verificat lunar portofoliul cu situația absențelor; 

- aplicarea sancțiunilor pentru absențe conform 

Regulamentului de Ordine interioară a Școlii; 

 

-lipsa notării ritmice a elevilor cu număr mare 

de absențe; 

- absențe înregistrate la nivelul școlii, la ciclul 

primar, la sfârșitul semestrului II, 2433 absențe, 

din care 1859  absențe motivate și  574  absențe 

nemotivate; 

O (OPORTUNITĂȚI) T (AMENINȚĂRI) 

-implicarea  mai mare a părinților în activitatea școlii 

și în sprijinirea elevilor la învățătură; 

-solicitarea sprijinului psihologului școlar în vederea 

soluționării cazurilor de absenteism și de prevenire a 

acestora; 

-colaborarea strânsă părinți- învățători în privința 

elevilor cu număr mare de absențe; 

 

-dezinteresul unor părinți din medii defavorizate 

în colaborarea cu școala ; 

-plecarea părinților în străinătate are drept 

consecință gradul ridicat de absenteism la orele 

de curs în rândul elevilor; 

- numărul mare de absențe nemotivate atrage 

rezultate foarte slabe la învățătură; 

 

  

II.c.1.Rezultate înregistrate de elevi în urma susținerii Evaluării Naționale la clasele 2, 4, 6 – 

d-na Parfenie Arsineta 

 Elevii claselor a II-a, a IV-a și a VI-a au susținut și în acest an evaluări la sfârșit de an 

școlar, care au avut drept scop evaluarea competențelor fundamentale la finele clasei a II-a (scris-

citit și matematică), evaluarea competențelor dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a 

(limba română și matematică), evaluarea elevilor de la finalul clasei a VI-a (ariile curriculare Limbă 

și comunicare, Matematică și științe ). 

 Realizarea itemilor, în urma încărcării pe platforma ministerului, pot fi observabili în cele 

ce urmează: 

 Clasa a II-a, teste susținute la lb. română (scris și citit) și matematică 

Clasa a II-a -51 elevi SCRIS 

Numărul 

itemilor  din 

test 

cu răspuns 

corect 

cu răspuns parțial 

correct 

cu răspuns 

incorect 

cu răspuns lipsă 

 323 54 31 0 
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Clasa a II-a  - 50 elevi CITIT 

Numărul itemilor  

din test 

cu răspuns 

corect 

cu răspuns parțial 

correct 

cu răspuns 

incorect 

cu răspuns lipsă 

 504 13 33   

Clasa a II-a  -50 elevi MATEMATICĂ 

Numărul 

itemilor  din 

test 

cu răspuns 

corect 

cu răspuns parțial 

correct 

cu răspuns 

incorect 

cu răspuns lipsă 

 497 20 83   

79%

13%

8%

cu răspuns corect

cu răspuns parțial corect

cu răspuns incorect

92%

2%

6%

cu răspuns corect

cu răspuns parțial corect

cu răspuns incorect
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Clasa a IV-a  -68 elevi LIMBA ROMÂNĂ  

Numărul 

itemilor din 

test 

cu răspuns 

corect 

cu răspuns parțial 

correct 

cu răspuns 

incorect 

cu răspuns lipsă 

 918 62 40   

 

 

90%

6%
4%

cu răspuns corect

cu răspuns parțial corect

cu răspuns incorect

83%

3%
14%

cu răspuns corect

cu răspuns parțial 
corect

cu răspuns incorect
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 La clasa a VI-a au fost susținute teze scrise la aria curriculară Limbă și comunicare și 

Matematică și științe; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cu răspuns corect
84%

cu răspuns parțial 
corect

8%

cu răspuns incorect
8%

cu răspuns corect

cu răspuns parțial corect

cu răspuns incorect

Clasa a IV-a  -68 elevi MATEMATICĂ 

Numărul 

itemului  din 

test 

cu răspuns 

corect 

cu răspuns parțial 

corect 

cu răspuns 

incorect 

cu răspuns lipsă 

1084 107 101   

Clasa a VI-a -67 elevi LIMBĂ și COMUNICARE 

Numărul itemilor 

din test 

cu punctaj total cu punctaj parțial cu punctaj zero 

500 312 59 

57%

36%

7%

cu punctaj total

cu punctaj 
parțial
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II.c.2. Rezultate înregistrate de elevi în urma susținerii Evaluării Naționale la  

clasa a VIII-a Iunie 2018 

 

 

Rezultatele elevilor de clasa a VIII-a, 

care au susținut EN8, se regăsesc în tabelul 

alăturat: 

 

 

 

 

 

 

Toți cei 40 de elevi absolvenți s-au înscris la licee, după repartiția computerizată, lor 

alăturându-li-se și cei ce au optat pentru filiera învățământului profesional, inclusiv cei care au 

promovat clasa a VIII-a, după susținerea examenului de corigență : 

Liceul Total Filol

ogie 

Mate 

-info 

Științe 

sociale 

Științel

e nat 

Turis

m 

Econ Ind. 

Alim 

Agric Elect

onică 

Sil-

vic 

Școală 

prof. 

CN „N.Gane”  

Fălticeni 
11 2 6 2 1        

CT„M.Băcescu” 

Fălticeni 
11 1 1 1  2    3  3 

Clasa a VI-a -66 elevi MATEMATICĂ și ȘTIINȚE 

Numărul itemilor 

din test 

cu punctaj total cu punctaj parțial cu punctaj zero 

614 205 171 

Note Limba română Matematică Media

1-1,99 0,00 0,00 0,00

2-2,99 0,00 2,00 1,00

3-3,99 2,00 1,00 1,00

4-4,99 0,00 5,00 1,00

sub 5 2,00 8,00 3,00

5-5,99 1,00 10,00 4,00

6-6,99 4,00 4,00 11,00

7-7,99 9,00 3,00 5,00

8-8,99 8,00 4,00 6,00

9-9,99 6,00 1,00 1,00

10 0,00 0,00 0,00

Total 30,00 30,00 30,00

62%

21%

17%

cu punctaj total

cu punctaj parțial

cu punctaj zero
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Colegiul 

„V.Lovinescu” 

Fălticeni 

17  3 1  1 3 1 3  2 3 

Colegiul „D. 

Cantemir” SV 
1      1      

Total 40 3 10 4 1 3 4 1 3 3 2 6 

 

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

 

Rezultatele obţinute la concursurile extraşcolare (etapele 

naţionale/interjudeţene/regionale) conform CAEN/2017 (nu se trec rezultatele obținute la 

concursurile extracurriculare, concursurile pe discipline sau la olimpiadele şcolare și nici cele 

obținute la nivel județean).  

 

 

 

  

Elevii care au fost incluși în competiții individuale sau pe echipe la diferite concursuri 

școlare, ce au evaluat cunoștințe specifice disciplinelor studiate sau competențele artistico-plastice, 

au înregistrat rezultatele următoare: 

Centralizator: semestrul al II lea , an scolar 2017- 2018 

                                            Rezultate  - Cadru didactic/ etape /premii obținute 

 

Nume cadrul 

didactic 

Nivelul 

concursului 

Număr de premii obținute 

Locul 

I 

Locul 

II 

Locul 

III 
Mențiune 

Ștefan Florentina 

Național 21 25 17 6 

Interjudețean - - - -- 

Judeţean  17 9 5 3 

Local - - - - 

Triși Alexandrina  

 

Național 9 7 6 43 

Local 21 18 10 9 

 

 

Tofan Mioara 

Internațional 6 1   

Național 27 6 10 15 

Interjudețean 1 - - - 

Judeţean  14 9 8 10 

Tofan Victor 
Național 7 5 4 1 

Judeţean 12 3 7 2 

Prisacariu Daria 
Național 17 10 4 - 

Judeţean  38 12 15 10 

Benke Carmen 

Elena 

Național 31 20 16 25 

Judeţean  2 -   

Oşlobanu Mariana Național 13 8 9 10 

Denumirea concursului/festivalulul  și poziția 

(Conform CAEN /2017) 

Premii obţinute 

I II III P.sp

ecial 

Concurs național de creație litarară și plastică 

Autoportretul 

4    

Concurs național România văzută prin ochi de 

copil(CAEN 2018/128) 

2 2 2  

British and American Culture Quiz, CAEN 2018, 

poz.259) 

1 - 2 1 
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Interjudețean 14 10 20 1 

Județean 3 - 3 - 

Negre Simona 

Internațional 1 - 1 2 

Național 3 4 3 11 

Interjudețean 17 2 6 - 

Pavăl Luminița 
Național 13 9  4 

Judeţean  7 14 13 11 

Clipa Dimitrita 

Internațional 33 26 10 - 

Național 29 24 17 40 

Județean 29 27 8 8 

Negre Adriana 

Internațional 26 32 17 - 

Național 36 17 16 35 

Judeţean 32 27 11 2 

Ilincăi Daniela 

 

Național 17 23 32 44 

Judeţean 7 23 12 23 

Vasilache Maria 

Internațional 53 18 19 - 

Național 26 13 4 20 

Interjudețean 2 3 2 1 

Judeţean  29 14 6 5 

Local 8 5 - - 

Păduraru Simona Judeţean  2 4 5 19 

Haidău Adelina 

Internațional 2 3 1 - 

Național 1 - 1 - 

Judeţean  1 1 2 3 

Vieru Adrian Judeţean  - 1 - 1 

Crăciun Dana 

Național 4 - - - 

Judeţean  1 1 1 3 

Centralizaror 

 

Internațional 121 80 48 2 

Național 254 171 139 254 

Interjudețean 35 15 28 2 

Județean 163 143 91 80 

Local 29 23 10 9 

 

Rezultate la olimpiade: 

Nume cadrul didactic Nivelul olimpiadei 

Număr de premii obținute 

Locul 

I 

Locul 

II 

Locul 

III 

Menți

une 

Prof. Ilincăi Daniela Olimpiada Judeţeană Ed. civică    4 

Prof. Crăciun Dana 
Olimpiada Judeţeană Lb. și lit. 

română 
   2 

Prof.Haidău Adelina Olimpiada Judeţeană Religie 1   2 

Prof. Nisioi Maria-

Brîndușa 

Olimpiada Judeţeană  

Limba engleză 
   2 

Prof. Vieru Adrian 
Olimpiada Judeţeană  

Istorie 
   1 
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Prof. Irimia 

Valentina 

Olimpiada Națională Biologie    1 

Olimpiada Judeţeană 1   2 

 

Analiza SWOT întocmită de responsabilul Comisiei 

 

S (PUNCTE TARI) W (PUNCTE SLABE) 

-Participare în număr mare a elevilor, la multe concursuri 

și cu rezultate foarte bune obținute 

-Motivarea elevilor pentru a se pregăti suplimentar 

-Implicarea cadrelor didactice în organizarea 

concursurilor și evaluarea elevilor 

-Implicarea Asociației de părinți A. Gorovei în 

organizarea concursurilor 

-Taxe mari pentru înscrierea la unele 

concursuri 

-Nerespectarea termenelor limită 

pentru predarea datelor necesare 

centralizării acestora 

O (OPORTUNUTĂȚI) T (AMENINȚĂRI) 

-Posibilitatea vizualizării de către elevi și părinți a 

rezultatelor obținute, în urma postării acestora pe site-ul 

școlii 

-Obținerea unor premii și diplome de către elevii și 

cadrele didactice implicate 

-Organizarea unor concursuri numai în 

anumite centre aprobate duce la 

scăderea numărului de participanți 

 

 

III. FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE 

Motto: 

„Educația este știința de a asculta aproape orice fel de spuse, fără a-ți pierde stăpânirea sau 

încrederea în tine însuți.” — Winston Churchill 

       Responsabil: prof.Carmen Elena Benke 

 

Perfecţionarea/ formarea continuă este o componentă esenţială a activităţii cadrelor 

didactice. Este imposibil să ai întotdeauna ceva nou de transmis şi să găseşti modalitatea optimă 

de a o face, trezind în acelaşi timp interesul elevilor, dacă tu însuţi nu eşti preocupat să fii la curent 

cu tot ceea ce apare nou, atât din punct de vedere ştiinţific, cât şi metodic. 

Comisia de perfecţionare şi formare continuă, pe tot parcursul anului şcolar 2017- 2018: 

-a popularizat Oferta de formare propusă de CCD Suceava; 

-a analizat nevoia de formare a cadrelor didactice prin chestionare, ghiduri de interviu; 

 -a furnizat informaţii şi materiale informative cadrelor didactice ale şcolii privind formarea 

continuă şi centrele de perfecţionare din judeţ şi din ţară; 

-a realizat o bază de date privind formarea cadrelor didactice din şcoală; -a întocmit planul de 

activitate al comisiei; 

-a întocmit fişele individuale de formare continuă, care au fost actualizate permanent; 

-a întocmit rapoartele semestriale şi cel anual cu privire la situaţia formării cadrelor didactice. 

Cadrele didactice de la Şcoala Gimnazială “Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni au înţeles 

foarte bine că propria formare este o condiţie absolut necesară activităţii de formare pe care o 

desfăşoară în clasă, aşa că au participat la multiple şi variate activităţi de perfecţionare. 

Participări la simpozioane:  

- Nisioi Brîndușa –Simpozion Național „Proiectare didactcă și management European 

în spațiul românesc), Conferința regională „Violența școlară-abuzul asupra copilului”, 

Conferința de diseminare a proiectelor de educație pentru mediu- „Colocviile educației pentru 

mediu”, cuprinsă în CAEJ/2018, 5 iunie 2018 

http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/winston-churchill/
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- Vasilache Maria - Educație și terapie pentru copii cu dificultăți de învățare abordare holistică și 

funcțională cu tema „Impactul divorțului asupra copiilor de vârstă școlară mică”, Simpozion „Fiți 

și voi EcoAmici!!” participat cu tema „Suntem o școală Eco” 

 

 

 

Publicații: 

- Tofan Mioara: Tradiții și obiceiuri locale din zona Fălticeni valorificate în serbările școlare”, 

volum simpozion național, Comloșu Mare, Timiș; Strategii didactice specifice educației 

incluzive”, volum simpozion, ISSN, Tg. Jiu, Gorj, Folclor fălticenean”, volum simpozion, Brăila. 

- Tofan Victor : Tradiții și obiceiuri locale din zona Fălticeni valorificate în serbările școlare”, 

Timiș, ,,Norme de conduită școlară”, Tg. Jiu, Gorj, ,,Sărbători pascale în Bucovina”, Brăila 

- Clipa Dumitrița - ”Educația durabilă cu valorificarea experiențelor autohtone”-CD ISSN 2360-

4948, Integrarea școlară și socială a copiilor cu dificultăți de învățare” CD ISSN-L2537-2734, 

”Experiența autohtonă-un prim pas spre o educație durabilă”-”Școala Bucovineană”-nr.1-6 /2017, 

Volumul ”Educația mileniului III”-ISBN 978-606-625-312-3 

- Benke Carmen Elena- articolul Legătura dintre stress și stare de bine în Volumul ”Educația 

mileniului III”-ISBN 978-606-625-312-3 

- Oșlobanu Mariana-  Articolul – Clubul de lectură LICURICI în Revista de dialog cultural 

Pământul viu, nr.13 

- Negre Simona Octavia, Negre Adriana Mihaela- Referat publicat la simpozionul internațional 

Școala mileniului III, Gura Humorului, Referat publicat la simpozionul național   Fiți și voi 

EcoAmici! Dorohoi 

- Vasilache Maria, publicație în revista ISJ Suceava, Grădinița specială Fălticeni, CCD George 

Tofan Suceava, ISSN, ISSN-L 2537-2734 Ediția a III-a, 5.05.2018 

-Crăciun Dana- Ghid metodic pentru învățământul preuniversitar, Ed. Explorator, ISBN (creații 

literare publicate în urma participării la concursul național Autoportretul, Prahova 

- Prisacariu Daria, Ilincăi Daniela, Nisioi Brîndușa- Noua ne pasă!-în revista ECO-ul (revistă 

de educație pentru mediu), Nr. 6-7, ed. „George Tofan”, Suceava ( ISSN 1844-9069)  

Cursuri perfecţionare CCD, ISJ, UB: 

- Triși Alexandrina - Programul de specializare pentru ocupaţia Formator 

- Benke Carmen Elena – Program de formare- evaluator național de manuale școlare 

Diseminare cursuri de formare  

-prof. Benke Carmen: Diseminare lucrare de cercetare, “Efectele stresului părinților asupra stării 

de bine a copiilor”, 22.03.2018;  Diseminare instruire MEN București- formarea evaluatorilor 

naționali pentru evaluarea manualelor școlare,  22.03.2018;  Diseminare proiect CCDG, prezentare 

broșură CCDG “Din grijă pentru mediu”,  22 martie 2018; 

În calitate de responsabil cu perfecționarea am stat la dispoziţia colegilor din școală pentru 

informaţii privind posibilităţile de formare şi demersurile necesare înscrierii la un curs de 

perfecţionare. 

 

 

ANALIZA SWOT A ACTIVITĂŢII DE FORMARE ŞI PERFECŢIONARE 

 

PUNCTE TARI 

-C. C. D. Suceava iniţiază şi organizează periodic, activităţi ştiinţifice, metodice, educative cu 

impact pozitiv asupra beneficiarilor; 

- suportul direcţiunii şcolii în vederea participării la cursuri de formare / perfecţionare în ţară ; 

- comparativ cu anul şcolar precedent, mai multe cadre didactice au conştietizat importanţa 

formării profesionale pe tot parcursul vieţii ; 

PUNCTE SLABE 

 - costul ridicat al cursurilor de perfecționare 

OPORTUNITATI 
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- oferta variata a CCD şi a altor furnizori de formare ; 

- oferta cursurilor de perfecţionare/ master/ studii posuniversitare, etc aUniversităţii “Ștefan cel 

Mare” Suceava ; 

 

IV. ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ 

 

Motto: 

„Învățându-l pe altul îl faci mai bogat, fără ca tu să devii mai sărac.” 

— Proverbe indiene 

IV.a.  Activități desfășurate la nivelul comisiilor metodice și al  ariilor curriculare 

 

IV.a.1. Lecții demonstrative susținute 

- prof. Nistor Dan , disciplina educaţie fizică, lecție demonstrativă, clasa a VII-a A, 20.04.2018; 

- prof.  Tofan Victor, disciplina ,,Joc și mișcare”, Învățarea jocului ,,Naveta spațială”, clasa  a III-

a B, 24.04.2018;           

- prof. Prisacariu Daria, CLR, ”Să ocrotim natura!”,  CP A., 28.03.2018 

 

IV.a.2. Referate 

- prof. Păduraru Simona,Modalități de evaluare a cunoștințelor elevilor  de gimnaziu, iunie 2018; 

- prof. Crăciun Dana, Învățare și dezvoltare personală prin activități 

extracurriculare,Prezentarea modelelor de bună practică (Comisia diriginților) – activitatea 

Cărțile, prieteni tăcuți (VI A) 

-  prof. Haidău Adelina, „Centralizarea rezultatelor obținute de elevi la olimpiade și concursuri 

școlare, 30 mai 2018 

- prof. Haidău Adelina, prof.Vieru Adrian, prof.Tănase Ionuț- Responsabilitățile membrilor 

ariei curriculare la nivel de școală și inspectorat- o importanță majoră în activitatea instructiv-

educativă,13 febr. 2018 

-  prof. Papuc Lavinia–Importanța disciplinelor din cadrul ariei curriculare , 9 mar.2018  

- prof. Vieru Adrian, prof. Haidău Adelina, prof.Tănase Bogdan, prof.Nistor Dan, prof.Papuc 

Lavinia- Raportul de autoevaluare al cadrului didactic, 14 iun. 2018; 

- prof. Tofan Mioara, Curriculum adaptat – modalități de integrare școlară  a copiilor cu CES; 

- prof. Vasilache Maria, Divorțul și impactul acestuia asupra copiilor de vârstă școlară mică; 

- prof. Tofan Victor, ,Apecte metodologice privind lecțiile de joc și mișcare; 

- prof. Clipa Dumitrița, Consilierea părinților – cerință imperativă  a învățământului de 

actualitate; 

- prof.Prisacariu Daria, Documentele învăţătorului- instrument necesar în formarea 

competenţelor de management al clasei, 28.03.2018 

- prof. Ștefan Florentina, Abordarea de tip integrat -   dimensiune a învățării în ciclul achizițiilor 

fundamentale” 28 aprilie, 2018; 

-prof. Negre Adriana, Inteligenţa emoțională a școlarului mic- 28 aprilie 2018; 

- prof. Pavăl Luminiţa: Competenţele matematice pentru ciclul primar între teorie şi practică”- 

martie 2018; 

 

IV.a.3. Parteneriate și proiecte educaționale 

 

 Proiecte educative derulate 

o La nivel internațional: 

Cadrul didactic Denumirea proiectului Clasa / nr elevi 

Benke Carmen Elena Parteneriat educ.int. “Zâmbet de copil”; 

Parteneriat „Copiii Europei” 

30 de elevi, III A 

 

http://cuvintecelebre.ro/citate/proverbe/proverbe-indiene/
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o La nivel național: 

Cadrul didactic Denumirea proiectului Clasa / nr elevi 

Crăciun Dana Autoportretul (proiect-concurs de creație literară și 

plastică), Prahova 

4 elevi, VI A 

4 premii I 

 

 

 

 

 

Nisioi Maria-

Brîndușa 

Utilizarea softului educațional/manualului digital în 

procesul de predare-învățare 

CP-IV 

Simpozionul național „Proiectare didactică și 

management european în spațiul românesc” 

CP-VIII 

Protocol de colaborare cu Șc. Gimn. Ghiroda, jud. 

Timiș, în cadrul proiectului educațional „British and 

American Culture Qiuz” 

VII-VIII 

(12 elevi) 

Acord de parteneriat educațional cu Șc. Gimn. 

„Duiliu Zamfirescu”, Focșani, în cadrul proiectului 

educațional „Tărâmul cuvintelor”, concurs de reviste 

școlare 

IV-VIII 

Acord de parteneriat cu British Council, Iași III-VIII 

Campania Globală pentru Educație2018-Salvați 

copiii 

CP-VIII 

Irimia Valentina ECO-fotografia anului 5 elevi,clasa aVII-

a B 

Benke Carmen 

Elena 
 Proiect„Centenarul României”, Program Național 

Expozițional; 

 „Cei 7 ani de acasă”; 

 „Din grijă pentru mediu” 

30 de elevi, III A 

Vasilache Maria IDEE Sigma- București, Grădinița Specială Fălticeni, 

Agentia de impresariat ,, Valdino”, Șc. Gim. 

,,Dimitrie Păcurariu” Șcheia, Șc. Gim. ,, Grigore 

Ghica Voievod” Suceava, Liceul cu program Sportiv 

Suceava, Eco- Școala Gim. Bosanci, Șc. Nr. 4 

Suceava. 

 -Școala Gimnazială ,, Ioan Băncescu” Adâncata 

Elevii cl. III C, 

părinți, copii din 

școală și  din alte 

școli, cadre 

didactice 

Trişi Alexandrina Proiectul ,,Paşaport pentru cultură”, parte componentă 

a proiectului naţional ,,Citesc, deci exist”, desfăşurat 

în colaborare cu MEN, conform protocolului nr. 3076/ 

17.01.2018 

I B, 32 elevi 

Trişi Alexandrina   Program Naţional Expoziţional ,,Înfăptuirea Marii 

Uniri”, în cadrul Programului Naţional ,,Centenarul 

României”, conform contractului de parteneriat 

nr.156/ 06.03.2018 

I B, 32 elevi 

 

o La nivel regional: 

Cadrul didactic Denumirea proiectului Clasa / nr elevi 

Crăciun Dana Tărâmul cuvintelor (proiect-concurs de reviste 

școlare), Focșani 

Revista școlii 

(diplomă de 

participare) 

Nisioi Brîndușa Tărâmul cuvintelor (proiect-concurs de reviste 

școlare), Focșani 

Revista în limba 

engleză, Thinking 

Minds, premiul III 

Vieru Adrian 1. Editura CD PRESS, Revista Terra Magazin în 

parteneriat cu Societatea de Geografie din 

România  

2. Parteneriat În cadrul Proiectului Educaţional 

-Elevii școlii V –VIII 
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„Învățarea continuă – calea spre performanță” 

Negre Adriana 
Negre Simona 

Proiectul interjudețean ,,Fiți și voi EcoAmici” 

ediția II, Dorohoi 

1A, 3 elevi 

Oșlobanu Mariana CDIdei în cărți proiect regional organizat de CCD 

Sibiu in parteneriet cu CCD Suceava; 

4 C, 6 elevi 

 

o La nivel județean: 

Cadrul didactic Denumirea proiectului Clasa / nr elevi 

Crăciun Dana Centrul de educație incluzivă Sf. Andrei, Gura 

Humorului 

Concursul jud. Armonie  și mișcare – armonia 

culorilor și sport pentru sănătate 

3 elevi 

1 P I, 1 P II, 1 P III 

Nisioi Brîndușa 

Vieru Adrian 

Vasilache Maria 

„Prețuim viața” CP-VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nisioi Maria-

Brîndușa 

Proiect educațional „Magic Pencil”-concurs de 

desene, colaje, eseuri în limba engleză-înscris în 

CAEJ-domeniul cultural-artistic, culturi și 

civilizații, poziția 12 

CP-VIII 

Acord de colaborare cu CCD „George Tofan”, 

Suceava, în cadrul programului de formare 

continuă „Comunicare în limba engleză pentru 

cariera didactică” 

 

Acord de parteneriat cu Șc. Gimn. „Luca Gavril”, 

Drăgușeni,  Șc. Gimn. „Ioan Ciurea”, Șc. Gimn. 

Nr. 10, Suceava , Șc. Gimn. Nr. 1 Mera, Șc. Gimn. 

„Luca Solomon”, Văideni, jud. Argeș , Șc. Gimn. 

Aninoasa , Șc. Gimn. Siminicea , Clubul Copiilor 

Vălenii de Munte, jud. Prahova , Șc. Gimn.„Nae A. 

Ghica”, Rucăr, jud. Argeș, LPS Suceava,  Șc. 

Gimn.„Bogdan Vodă”, Rădăuți, Șc. Gimn. „Elena 

Cuza”, Șc. Gimn.„Ion Creangă”, Suceava, Șc. 

Gimn. Bogdănești, jud. Bacău, Șc. Gimn. C ornu 

Luncii, Șc. Gimn. „N. Labiș”, Mălini, Liceul 

Tehnologic Dărmănești, jud. Bacău, Șc. Gimn. 

Horgești, jud. Bacău, Șc. Gimn. „Miron Costin”, 

Suceava,   în cadrul proiectului-concurs „Magic 

Pencil” 

 

Tumuleanu 

Alexandra - Emilia 

Parteneriat –Asociația Ghizilor din Bucovina a VI –a B,  25 elevi 

Tofan Mioara 

Tofan Victor 

Clipa Dumitrița 

Festivalul Interjudețean de folclor ”Sărbatoarea  

de sub brazi”, Școala Gimnazială Adâncata. Jud. 

Suceava; 

II A, II B, III B 

 

Clipa Dumitrița 

Prisacariu Daria 

Negre Adriana 

Negre Simona 

”Simfonii de primăvară”cu Grădinița Specială 

Fălticeni-nr.936 din 15.05.2018; 

2 B-6 elevi 

CP A , 36 de elevi 

Ștefan Florentina Școala Gimnazială Spiru Haret, Dorohoi, judeţul 

Botoşani, Şcoala Gimnazială ,,AL.I.Cuza”, 

Fălticeni, judeţul Suceava 

CP B 

Pavăl Luminița Proiect de parteneriat educatonalclasa I C-Șc. 

Gimn. ”Al.I.Cuza” Fălticeni  și clasele I si a IV-a- 

Șc. Nr. 3 Preutești; 
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Proiect de parteneriat educatonalclasa I C-Sc. 

Gimn. ”Al.I.Cuza” Fălticeni  si clasa a IV-a- 

Șc.Gimn. Bogdănești; 

 

Trişi Alexandrina  Concursul judeţean de Astronomie ,,Equinox” 

ediţia a XV-a, din 17.03.2018, înscris în CAEJ 

2018 – C10 Domeniul ştiinţific poziţia 2/C10  

I B, 4 elevi 

 

o La nivel local și de școală: 

Cadrul 

didactic/profesor 

Denumirea proiectului Clasa / nr elevi 

 

Crăciun Dana 

Păduraru Simona 

Proiect Cerc literar Visătorii, Ed. Arthur (achiziție de 

carte) 

Elevii claselor V-

VIII 

Prețuim viața! (campania Marșul pentru viață); 

partener Asociația Bucovina Profundă 

27 de elevi, VI A 

22 de elevi VIII A 

 

Nisioi Brîndușa 

Școala este șansa ta CP-IV 

Acord de parteneriat cu Grupul Local de Tineret „Aripi 

în Europa” 

50 elevi (CP-VIII) 

Irimia Valentina Responsabilităţile mele 18 elevi, aVI-a C 

Uzina vie 18 elevi ,a VI-aC 

Haidău Adelina Prețuim viața 

Bucuria de a fi creștin 

Elevii CP-VIII 

Tanasă Bogdan 

Ionuţ Nistor Dan 

Sport, performanță, toleranță Elevii  V –VIII 

 

 

Vieru Adrian 

 Parteneriat Școala Gimnazială ,,Al. I. Cuza” – 

Judecătoria Fălticeni ,,Să cunoaștem instituțiile 

societății în care trăim” în calitate de coordonator 

alături de jud. Sărmășanu Georgeta 

Elevii V –VIII 

Benke Carmen 

Elena  

- Lumea mea depinde de noi 

- Nu abandonăm , ne pregătim pentru succes 

- Proiect, finanțare extrabugetară „Să fim buni, să fim 

prieteni, să nu fim violenți!”; 

- Bullying- mituri și realități 

30 de elevi, III A 

Vasilache Maria - Școala este șansa ta! 

- Prețuim viața 

III C, părinți , 

copii din școală, 

cadre didactice 

 

Tofan Mioara 

Tofan Victor 

Școala  Gimnazială ,,Simion Florea Marian”,  Ilișești, 

în cadrul proiectului educațional ,,Localitatea natală- 

file de istorie”; 

II A, III B 

 

Ștefan Florentina G.P.P,,Licurici”, Grupa mare ,,BOBOCEL” și Școala 

Gimnazială ,,Al. I. Cuza”, Școala Gimnazială ,,Ion 

Irimescu”, Fălticeni; 

CP B 

Trişi Alexandrina ,,Ai şi tu talent”- Proiect organizat de Primăria mun. 

Fălticeni şi Centrul Cultural ,,Grigore Vasiliu Birlic”, în 

parteneriat cu unităţile şcolare din mun. Fălticeni 

1 B; 

IV.a.4. Activități extrașcolare 

     Consilier educativ, prof. Crăciun Dana  
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Săptămâna 

Educației 

Juridice  

 

- activități extracurriculare sau la nivel curricular (disciplinele Educație civică, 

Consiliere și orientare școlară și profesională) realizate prin implicarea unor 

practicieni din domeniu;  

Drepturile copilului meu, Faptele mele și consecințele acestora, Eu și faptele mele, 

Răspund de ceea ce fac,Drepturile copilului pe înțelesurile tuturor sunt doar câteva 

exemple de acțiuni care au avut ca moderatori pe reprezentanții Judecătoriei 

Fălticeni și ai Poliției Municipale    

Primii pași în a 

trăi sănătos 

- proiect local, realizat în parteneriat cu Dispensarul Medical Școlar; activitățile 

propuse au vizat formarea unei atitudini pozitive pentru menținerea propriei 

sănătăți și a celor din jur; familiarizarea copiilor cu normele necesare integrării în 

viața socială și formarea unui comportament sanitar activ și responsabil; exemple 

de activități: Corpul meu cunoaște transformări, Vitaminele-remediu pentru 

sănătate, ABC-ul sănătății. 

O lume mai 

curată, o lume 

mai bună 

- proiect-concurs interjudețean de ecologie și protecție a mediului, inițiat de Clubul 

Copiilor Fălticeni; elevii participanți au obținut 1 premiu III și 2 mențiuni  în urma 

prezentării  proiectului Alimentație sănătoasă;  

Bucuria de a fi 

creștin 

- proiect realizat în parneriat cu Biserica Adormirea Maicii Domnului din Fălticeni; 

scopul activităților propuse (Biserica de lângă școala mea, Vizită la Mănăstirea 

Cămârzani, etc) a fost formarea unei atitudini pozitive față de tradițiile românești 

și față de sărbătorile religioase,  dar și promovarea valorilor creștine în rândul 

elevilor;  

CDIdei în cărți - festival concurs regional (CAER 2018, anexa 7, nr. 698) ce a cuprins trei etape: pe 

școală, pe județ și etapa regională. Inițiat de CCD Sibiu, în colaborare cu 

Biblioteca Astra din același oraș și cu numeroase instituții de învățământ din țară, 

festivalul urmărește promovarea actului lecturii și dezvoltarea abilităților de 

comunicare și artistice ale elevilor; cele două echipaje ale școlii au obținut la etapa 

regională 2 premii III; 

Olimpiada de 

meșteșuguri 

artistice 

tradiționale 

- etapa județeană s-a concretizat în obținerea a numeroase premii: P. I-2 elevi, P II 

– 6 elevi, P. III-3 elevi; copiii și-au valorificat abilitățile practice prin realizarea 

unor lucrări inspirate din tradițiile românești; promovarea folclorului românesc s-

a realizat prin participarea la numeroase competiții: Tezaur folcloric bucovinean, 

Suceava  (2 premii I), festivalul Toamnă, toamnă...ruginie, Bacău(1 premiu I), 

Stând cu datina la sfat, Botoșani (1 premiu I), Cântec, joc și voie bună pe plaiul 

Frumușenilor, Suceava (premiul II); Cânt cu drag în Bucovina, festival de 

interpretare vocală și instrumentală, etapa județeană (1 premiu I, 1 premiu II). 

Programul 

Mondial Eco-

Şcoala 

- Conştienţi fiind de importanţa activităţilor extraşcolare în educaţia ecologică, în 

formarea conduitei şi comportamentului ecologic al elevilor, şcoala îsi propune să 

participe în continuare la Programul Mondial Eco-Şcoală şi prin activităţile 
întreprinse să onoreze cele 6 certificate de Eco-Şcoală şi Steagul Verde. 

British and 

American 

culture quiz 

- Proiectul-concurs de desene tematice; activitate cuprinsă în CAEJ Timiș, a 

evidențiat abilitățile artistice ale elevilor participanți; astfel, echipajul școlii a 

obținut premiul III, iar la secțiunea individuală elevii au fost recompensați cu: 1 

premiu I, 1 premiu III și un premiu special pentru originalitatea lucrării;  

Campania 

Marșul pentru 

viață 

- realizată în cadrul proiectului Prețuim viața!, a avut drept parteneri Asociația 

Bucovina Profundă și Asociația părinților Artur Gorovei; activitățile derulate au 

fost diverse (Tinerii și provocările lumii de azi, Familia tradițională și familia 

modernă, etc) și au avut drept scop informarea copiilor în legătură cu dreptul la 

viață al tuturor oamenilor, indiferent de rasă, religie sau mediu social, riscurile 
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adoptării unui comportament iresponsabil, promovarea valorilor moral-creștine, 

colaborarea școală-familie în vederea realizării educației moral-creștine. 

Să cunoaștem 

instituțiile 

societății în 

care trăim 

- proiect realizat în parteneriat cu Judecătoria Mun. Fălticeni în luna mai 2018; 

activitățile propuse și desfășurate ( D-l Goe... –proces literar, Violența în școală- 

simularea unui proces penal, vizitarea Judecătoriei Fălticeni)  au vizat formarea 

unei atitudini responsabile, active și conștiente față de persoanele din jur, exersarea 

abilităților de comunicare  într-o instituție a statului și îmbogățărea cunoștințelor 

despre rolul Judecătoriei în stat; participanți: 80 de elevi, 3 cadre didactice, 

judecător Sărmășan Georgeta. 

Centenarul 

României 

- realizarea de activități extrașcolare la nivelul instituției pe parcursul lunii martie a 

anului 2018;  100 de ani de la Unire a Basarabiei cu România, Suflet de român, 

România văzută prin ochi de copil, Unirea, națiunea a făcut-o!, Unirea dă putere 

sunt exemple de acțiuni care au urmărit cunoașterea evenimentelor și a 

personalităților istorice care au contribuit la actul Unirii, dar și la dezvoltarea 

sentimentului patriotic și a identității naționale în rândul elevilor;  legat de acest 

eveniment, se remarcă implicarea unui cadru didactic în proiectul național 

Centenarul României Mari-2018, realizat în parteneriat cu Muzeul Național de 

Istorie al României, Muzeul Militar Național, Centrul de Studii Calea Victoriei 

(București), Editura LogiCO SRL; astfel, au fost organizate două activități, 

celelalte urmând a se desfășura în anul școlar viitor: Ecaterina Teodoroiu-eroină 

a României și Înfăptuirea MariiUniri (școala devenind centru expozițional cu 

lucrările copiilor);  

9 Mai- Ziua 

Europei 

- activități derulate la nivelul unității care au avut ca obiective cunoașterea 

semnificației zilei de 9 Mai, identificarea simbolurilor țărilor membre și a 

instituțiilor Uniunii Europene (9 Mai- Ziua Europei, Cu gândul spre Europa);  

Denumirea activității de timp liber Număr 

de elevi  

Număr de cadre didactice 

(părinți participanți) 

ȘCOALA DE VARĂ –activități instructiv-educative 

variate, care să ofere un cadru adecvat de petrecere a 

timpului liber, folosind metode specifice educației 

informale;  

50  12 cadre didactice, 20 de 

părinți 

În lumea copiilor (excursie la Dragomirna);  20 1 cadru didactic, 15 părinți 

România mea (excursie la Brașov-elevi olimpici);  50  5 cadre didactice  

Să ne cunoaștem județul (excursie pe traseul Suceava-

Rădăuți-Putna-Marginea-Cacica);  

35 2 cadre didactice, 2 părinți  

Iași, orașul culturii (excursie la Iași);  52  3 cadre didactice, 3 părinți 

Să vizităm vechea capitală a Moldovei (excursie la Iași);  20  2 cadre didactice, 1 părinte 

Tabără de vară Briza Mării, Eforie Sud 12  elevi 2 cadre didactice 
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IV.a.5. Comisia diriginților 

- coordonator prof. Crăciun Dana 

Temele dezbătute în cadrul Comisiei diriginților, au fost: 

-Școala mea, Un loc sigur?,-aplicarea de chestionare privind siguranța elevilor în școală; 

prezentarea centralizării acestora și discutarea aspectelor care pot fi îmbunătățite; 

- Centenarul Marii Uniri- activități la nivelul instituției care să urmărească animarea sentimentului 

patriotic în rândul elevilor; formarea ideilor generale privind evenimentele și personalitățile legate 

de evenimentul Marii Uniri. 

- Învățare și dezvoltare personală prin activități extrașcolare, modele de bună practică: proiecte și 

activități extrașcolare derulate pe parcursul anului școlar; 

- Rolul părinților în orientarea școlară și profesională a elevilor, prezentarea referatului dezbatere, 

prof. Ionaș Andreea. 

 

IV.a.6. Consiliul  școlar  al  elevilor 

- coordonator prof. Ciornei Alina  

Principalele obiective urmărite în cadrul activităților desfășurate de către Consiliul Școlar 

al Elevilor au fost: 

Denumirea 

activității 

Scurtă descriere Participanți 

Centenarul Marii 

Uniri  

Activităţile realizate au avut ca scop conştientizarea 

rolului reprezentat de Marea Unire în dezvoltarea 

României moderne. Elevii şi cadrele didactice au 

devenit părtaşi la istoria naţională a țării, prin 

afirmarea sentimentului patriotic, au devenit 

purtători ai valorilor şi tradiţiilor româneşti. Elevii au 

fost antrenați în activităţi cu caracter divers: 

dezbateri, prezentări, competiţii, dramatizări, 

expoziţii de desene, proiecte. 

Prof. Ciornei Alina 

Elevi 

CȘE 

Cadrele didactice ale 

şcolii  

Drepturi şi 

responsabilităţi 

ale elevilor 

Au fost prezentate şi dezbătute drepturile şi 

reponsabilităţile elevilor, activități cuprinse și în 

cadrul Săptămânii Educației Juridice. 

Prof. Ciornei Alina 

CȘE 

Reevaluarea Eco 

Programul 

Mondial Eco-

Școala  

 

 

 

 

Prezentarea 

raportului de 

activitate a CȘE 

Începutul lunii iunie a debutat cu pregătirea pentru 

reevaluarea eco de către comisia Fundației de 

Educație pentru Mediul Inconjurător, în vederea 

menţinerii „Steagului Verde”; elevii şi cadrele 

didactice s-au pregătit intens pentru această vizită, 

participând la acțiuni de ecologizare, de reciclare, de 

conștientizare a populației privind importanța 

protecției mediului.  

În cadrul programului, comisia de evaluare a vizionat 

o prezentare cu imagini de la activitățile eco, a purtat 

un dialog cu elevii și a vizitat mai multe săli de clasă, 

apreciind cu nota maximă toate activităţile derulate 

de către aceștia. 

La finele anului şcolar 2017-2018, s-a întocmit 
raportul anual al CȘE și am serbat performanța 

școlară. 

Prof. Prisacariu 

Daria 

Prof. Ciornei Alina 

CȘE 

Cadrele didactice ale 

școlii 

Părinţi, elevi, cadre 

didactice, invitați. 
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IV.b.  Responsabilități la nivel de inspectorat 

 

 

IV.c.  Responsabilități la nivel de școală 

NR. 

CRT. 

CADRUL 

DIDACTIC 

RESPONSABILITATEA / COMISIA 

1. Ilincăi Daniela  membru alConsiliului consultativ pentru implementarea 

descentralizării instituționale; 

 membru al Consiliului consultativ la învățământul primar; 

2. Ştefan Florentina  responsabilă cerc pedagogic –clasa pregătitoare, Fălticeni, zona 

( A ) 

3. Trişi Alexandrina  responsabila Cercului Pedagogic,nr. 35, zona A, Fălticeni, la I; 

 metodist la specialitatea învăţământ primar; 

4. Nisioi Brîndușa  profesor metodist; 

 membru al Grupului de lucru al inspectoratului, în vederea 

elaborării subiectelor pentru Olimpiada de limba engleză, faza 

locală și județeană; 

 evaluator Olimpiada de limba engleză, faza pe localitate/județ; 

 profesor evaluator examenul de bacalaureat-2018; 

 membru în comisia EN-2,4,6; 

 membru în comisia EN, clasa aVIII-a; 

5. Pașcovici Elena  membru al Consiliului consultativ al IȘJ (limba franceză) 

 membru al Comisiei de evaluare Olimpiada de limba franceză-

etapa locală 

 membru al grupului de lucru care a elaborat subiecte pentru  

Olimpiada de limba franceză-etapa locală 

 evaluator DELF Junior (24-25 februarie 2018) 

6. Crăciun Dana  evaluator la Olimpiada de limba română (etapa locală și cea 

județeană) 

 membru în Comisia de organizare a EN 2018 (clasa a VIII-a) 

7. Păduraru Simona  evaluator la Olimpiada de limba română (etapa locală și cea 

județeană); 

 evaluator la Olimpiada Lectura ca abilitate de viață, etapa 

județeană; 

 evaluator la Evaluarea Națională 2018, clasa a VIII-a; 

8. Haidău Adelina  evaluator olimpiada de religie, faza pe localitate 

9. Vieru Adrian  -evaluator olimpiada de istorie, faza pe localitate; 

NR. 

CRT. 

CADRUL 

DIDACTIC 

RESPONSABILITATEA / COMISIA 

1. Prof. Tofan Mioara -responsabil Comisia metodică a învățătorilor de la clasele II-

III; 

-membru în comisia pentru curriculum, comisia CEAC; 

2.  Prof. Clipa 

Dumitrița 

-responsabil  Comisia privind activitățile culturale și 

concursurile școlare 

- organizator al concursurilor școlare:  ,,Amintiri din copilărie” 

,,Micii olimpici”, ,,Cangurul matematician”; 

3. Prof. Benke 

Carmen 

-responsabil comisia pentru implementarea codului de etică 

profesională; 
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-responsabil comisia de perfecționare și formare continuă;  

-membru în comisia de acreditare și acordare a creditelor 

transferabile; 

4. Prof. Tofan Victor -membru în comisia de inventariere; membru comisie 

monitorizarea absențelor;   scrie  procesele verbale la comisia 

metodică; 

5. Prof. Vasilache 

Maria 

-responsabil/membru în comisia  privind activitățile culturale și 

concursurile școlare, organizator al concursurilor 

școlare:Poveștile Cangurului, Cangurașul explorator, 

Discovery; 

6. Crăciun Dana -consilier educativ ; responsabil al Comisiei Diriginților; 

Membru al C.A.; 

-coordonator la nivelul școlii al concursului CDIdei în cărți; 

-membru în Comisia de administrare a EN 2018 (II, IV, VI); 

-evaluator la EN  VI; 

-membru și evaluator în Comisia de organizare a simulării EN 

2018; 

7. Păduraru Simona -responsabil al Comisiei Limbă și comunicare; 

-secretar al C.A.; 

-evaluator la EN  VI (2018); 

-evaluator la Simularea EN 2018; 

-membru în Comisia de administrare a EN 2018 (II, IV, VI); 

8. Nisioi Brîndușa -coordonator de redacție al revistei în limba engleză ”Thinking 

Minds”; 

- organizator  și evaluator  Olimpiada de limba engleză-etapa 

pe școală/locală 

9. Pașcovici  Elena -organizator  și evaluator  Olimpiada de limba franceză-etapa 

pe școală; 

10. Ignat Mirabela -organizator  și evaluator  Olimpiada de limba franceză-etapa 

pe școală; 

11. Ciornei Alina -secretar C. P.; 

-evaluator la EN clasa a VI-a; 

-membru în Comisia de administrare a EN 2018 (II, IV, VI); 

12 Irimia Valentina -educaţie sanitară; 

13. Tumuleanu 

Alexandra - Emilia 

-evaluator – Olimpiada de Matematică, faza locală; 

14. Haidău Adelina -responsabil comisie metodică „Om și societate, arte și 

ed.fizică”; 

-organizator și evaluator olimpiada de religie, faza pe școală; 

15. Tănase Bogdan -responsabil comisie ISU; 

16. Vieru Adrian -organizator și evaluator olimpiada de istorie, geografie, faza pe 

școală: 

-responsabil comisia privind frecvența și ritmicitatea notării 

cl.V-VIII; 

17. Prisacariu Daria -responsabil Eco-Şcoala  

18. Prof. Ștefan 

Florentina 

-membru în comisia de repartizare a rechizitelor școlare  

19. Prof. Ștefan 

Florentina 

-membru în comisia de acordare a burselor școlare  

20. Negre Adriana -lectoratul părinților 
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V. RESPONSABILITĂȚI ȘI ACTIVITĂȚI LA NIVELUL COMISIILOR FUNCȚIONALE 

LA NIVELUL ȘCOLII 

Motto 

„Pentru a fi mare, e nevoie de muncă, în proporţie de nouăzeci și nouă la sută.”  

— William Faulkner 
 

V.a. Analiza SWOT a Comisiilor metodice şi arii curriculare 

Analiza SWOT  

Responsabil, prof. Triși Alexandrina, prof. Tofan Mioara 

 

S (PUNCTE TARI) W (PUNCTE SLABE) 

- modernizarea bazei materiale la clase permite 

desfășurarea unui învățământ de calitate în 

școală; 

-în cadrul orelor de asistență la clasele a II-a B 

și a III-a A, B și C, colegii învățători au dovedit 

o foarte bună pregătire profesională, 

desfășurând lecții antrenante, cu obiective clar 

formulate și o gestionare eficientă a timpului 

de lucru, învățare și relaxare; 

-obţinerea performanţei şcolare și participarea 

la olimpiade şi concursuri școlare pe 

discipline; 

 

-integrarea mijloacelor de tehnologie a 

informaţiei  în procesul didactic de predare-

învățare-evaluare prin conectarea la internet, în 

sălile de clasă; 

-implicarea  mai mare a părinților în activitatea 

școlii și în sprijinirea elevilor la învățătură; 

-utilizarea interdisciplinarităţii în carul orelor 

de curs nu are un caracter permanent; 

-dezinteresul unor colegi în realizarea la timp a 

documentelor școlare; 

-lipsa manualelor școlare la unele discipline cât 

și manualele adaptate noii programe 

O (OPORTUNITĂȚI) T (AMENINȚĂRI) 

-diversificarea modalităţilor de lucru; 

-colaborarea cu succes a membrilor comisiei; 

- majoritatea cadrelor didactice participante sunt 

absolvenţi de studii superioare şi masterat, 

aducând un plus de calitate în desfăşurarea 

activităţilor metodico-ştiinţifice dar şi 

discuţiilor/dezbaterilor iniţiate pe marginea 

activităţilor urmărite; 

- în grupul de discuţii creat s-au oferit alternative 

valoroase de soluţionare a problemelor 

întâmpinate în activitatea didactică 

desfăşurată; 

-dezinteresul unor părinți din medii 

defavorizate în colaborarea cu școala; 

-numărul elevilor la clase este în scădere, 

potrivit statisticilor, fapt ce se datorează 

îmbătrânirii populației în sectorul școlar 

arondat; 

-un număr tot mai mare de elevi care provin din 

familii dezorganizate sau cu părinţii plecaţi în 

străinătate; 

-programe școlare încărcate, în pofida 

revizuirii curriculumului școlar; 

 

 

 

 

 

 

21. Paval Luminita -membru Comisia CEAC 

22. Oșlobanu Mariana -responsabil al Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea 

Calității 

23. Trişi Alexandrina  -responsabil Comisia metodică a cadrelor didactice din înv. 

primar de la clasele pregătitoare, I-a şi a IV-a. 

-membru în Consiliul de administraţie al unităţii şcolare. 

http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/william-faulkner/
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Responsabil, prof. Tumuleanu Alexandra,  prof. Păduraru Simona, prof. Haidău Adelina 

S (PUNCTE TARI) W (PUNCTE SLABE) 

-Foarte bună colaborare între membrii Comisiei 

-Realizarea unei pregătiri suplimentare cu elevii 

 

-Scăderea orelor de limba română la clasa a 

V-a; 

-Scăderea interesului pentru performanță 

școlară; 

O (OPORTUNUTĂȚI) T (AMENINȚĂRI) 

-Proiecte comune cu alte școli din municipiu 

- Crearea de noi strategii în procesul de predare-

învățare 

-Scăderea numărului de elevi; 

 

 

 

V.b.  Informare semestrială cu privire la siguranța în mediul școlar–  

prof. Nisioi Brîndușa, director adjunct 
 

1.Asigurarea pazei unităţii de învăţământ s-a realizat prin: 

▪ Asigurarea pazei unităţii se realizează prin intermediul personalului propriu în timpul desfăşurării 

programului şcolar; 

2. Reglementarea accesului în unitatea de învăţământ a avut ca scopuri: 

▪ Accesul elevilor în unitatea de învăţământ în conformitate cu ROI. 

3. Organizarea activităţii structurilor responsabile cu asigurarea securităţii şi a siguranţei 

elevilor în incinta şi în perimetrul unităţii 

▪ În instituție funcționează Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de 

corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii, Comisia pentru 

sănătate şi securitate în muncă, Comisia pentru prevenirea  şi stingerea incendiilor, Comisia 

pentru protecţie şi apărare civilă, rolul acestora fiind acela de a organiza şi planifica  activităţi  

care asigură siguranţa şi securitatea elevilor în unitatea şcolară; 

4. Instruirea elevilor şi a personalului pe teme de protecţie civilă şi de prevenire a situaţiilor de 

risc prin prelucrarea ROI, ROFUIP, dar și normele de protecție pentru activitățile în laboratoare, 

cabinete, sala și terenul de sport;  

5. Asigurarea şcolarizării, a frecvenţei şi a stării disciplinare adecvate prinverificarea ritmică a 

participării la cursuri a elevilor, completarea graficului de frecvenţă pe clase şi pe unitate, 

depistarea elevilor cu frecvenţă slabă sau cu tendinţa de abandon şcolar;au fost identificate cauzele 

care generează fenomenul de absenteism sau cel al comportamentului inadecvat şi s-au iniţiat 

măsuri pentru reducerea acestuia (ședințe de consiliere, înștiințarea părinților, optimizarea relației 

familie-școală).  

6. Prevenirea violenţei în mediul şcolar și implicarea tuturor factorilor pentru formarea la elevi 

a unei conduite adecvate 

▪ Prezentarea unor teme cu caracter educativ-preventiv referitoare la siguranţa personală şi la 

consecinţele săvârşirii de infracţiuni, prin participarea reprezentanților instituțiilor competente 

(Poliție, Jandarmerie); realizarea de activități extraşcolare (culturale, sportive, artistice), care să 

constituie alternative educative de petrecere a timpului liber şi care să stimuleze spiritul de echipă 

şi de comunicare;  

 Violența în școli, activitate desfășurată cu sprijinul Jandarmeriei Fălticeni, prin plt. Adj. 

Hortopeanu Iulian  

 Siguranța în mediul on-line 
 Siguranța pe Internet. 

 Campania Globală pentru Educație, mai 2018, în parteneriat cu Salvați copiii 

V.c. Informare privind numărul orelor de pregătire suplimentară -  

prof. Nisioi Brîndușa, director adjunct 
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Pe parcursul semestrului II cadrele didactice au realizat ore de pregătire suplimentară pentru 

participarea la concursuri școlare, olimpiade, pentru examenele de evaluare națională –clasele 2, 

4, 6, 8 sau pentru remedierea situației la învăţătură. 

 

 

CICLUL PRIMAR 

NR. 

CRT. 

CADRU DIDACTIC NR. DE ORE EFECTUATE 

1. Ilincăi Daniela 20 

2. Benke Carmen 20 

3. Clipa Dumitrița 30 

4. Pavăl Luminița 10 

5. Triși Alexandrina 12 

6. Negre Simona 5 

7.  Negre Adriana 13 

8. Tofan Victor 20 

9. Tofan Mioara 29 

10. Oșlobanu Mariana 27 

11. Vasilache Maria 21 

 

CICLUL GIMNAZIAL 

NR. 

CRT. 

CADRU DIDACTIC NR. DE ORE EFECTUATE 

1. Irimia Vlaentina 34 

2. Nisioi Brîndușa 6 

3. Haidău Adelina 7 

4. Ionaș Andreea 15 

5. Crăciun Dana 39 

6. Ciornei Alina 1 

7. Păduraru Simona 18 

8. Vieru Adrian 1 

9. Arcip Ana 20 

10. Vîrvara Gabriela 3 

 

V.d. Comisia privind completarea documentelor şcolare- 

prof. Nisioi Brîndușa, director adjunct 

Documentele școlare verificate periodic de către această comisie sunt cataloagele școlare și 

condicile de prezență. 

PUNCTE TARI:  

 seriozitatea și profesionalismul majorității cadrelor didactice, acestea completând la timp și corect 
documentele amintite mai sus; 

 încheierea situației școlare conform normelor, completarea cataloagelor fiind corectă. 

PUNCTE SLABE 

 ore neconsemnate în condică la sfârșitul semestrului II/ anului școlar; 

 la unele materii in luna mai nu exista un număr corespunzător de note, raportat direct la numărul 
de ore pe săptămână; 

 la sfârșitul anului școlar unele cadre didactice au dat notă explicativă privind modul în care au 

completat catalogul clasei (s-au semnalat greșeli de barare, folosirea pastei corectoare, folosirea 

culorii roșii/albastre la anularea paginilor). 
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V.e. Comsia privind SSM 

       - responsabil, prof. Arcip Ana 

Instructajul de protecţia muncii cuprinde trei faze: 

1. instructajul introductiv general; 

2. instructajul la locul de muncă pentru personalul încadrat în câmpul muncii în perioada 2017-

2018; 

3. instructajul periodic. 

Legea care reglementeaza  domeniul SSM este Legea 319/2006, publicata in Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006. 

 

V.f. Comisia de acordare a burselor 

prof. Nisioi Brîndușa, director adjunct 

Suma totală repartizată pentru burse în sem II, 2017-2018 a fost de 8300 și acestea au fost 

acordate respectând Hotărârea Consiliului Local, Fălticeni, nr. 152 din 28.09.2017. 

În urma analizei documentelor prezentate din dosarele depuse și a situației la învățătură, 

comisia de acordare a burselor a stabilit: 

Auprimit burse 28 de elevi ai școlii, după cum urmează: 

 8 burse sociale, in cuantum de 2400 lei; 

 20 burse de merit, în cuantum de 5900 lei. 

 

V.g. Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) - 

      prof. Oșlobanu Mariana 

Denumirea activităţii Participanţi Descriere succintă 

Completarea platformei 

CEAC pe situl ARACIP. 

 

 

Secretar, 

responsabil 

comisie 

 

Completarea RAEI-ului se realizează  eșalonat pe cele 

4 trimestre în care este împărțit  cadranul I. 

Manualul Calității a fost reactualizat cu datele specifice 

școlii. 

S (PUNCTE TARI) W (PUNCTE SLABE) 

-asigurarea ca toţi lucrătorii unităţii să fie instruiţi 

în conformitate cu legislaţia SSM; 

-programul de instruire individuală (realizat pe 

clase, laboratoare, săli de sport); 

 - Testarea psihologică a personalului şcolii;  

Normele de protecţia muncii – expuse în atelierele 

de lucru- pentru personalul auxiliar; 

-expunerea  normelor de protecţia muncii in locuri 

vizibile: ateliere, laboratoare, cabinet; 

-existenţa camerelor de supraveghere asigură buna 

desfăşurare a programului instructiv-educativ; 

-instruirea periodică se face tuturor lucrătorilor şi 

are drept scop reîmprospătarea şi actualizarea 

cunoştinţelor în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă. 

 pentru evaluarea riscurilor se are în 

vedere selectarea echipamentului 

individual de protecţie; 

 personalul lucrător trebuie să poarte 
echipamentul de protecţia muncii 

(salopeta, mănuşi, etc). 

 Zgomotul – cuantificarea expunerii la 
acest factor de risc; 

 Evaluarea riscurilor care nu pot fi 
evitate. 

 Evaluarea riscurilor reprezintă de 

fapt punctual de plecare în optimizarea 

activităţii de prevenire a accidentelor 

la locul de muncă şi a îmbolnăvirilor 

profesionale.  

O (OPORTUNUTĂŢI) 

-folosirea la timp a materialelor pentru 

dezinfectarea toaletelor (acolo unde este cazul). 

-colaborarea cu medicul de medicina 

muncii(serviciile externe de prevenire şi protecţie) 

în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi 

protecţie; 

T (AMENINŢĂRI) 

-pot exista nivele ridicate de zgomot ca urmare 

a proceselor de muncă (de ex. impact de metal 

pe metal, motoare). 
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Reactualizarea 

Manualului Calității 

 

Elaborarea, aplicarea și 

interpretarea unor 

chestionare de evaluare a 

gradului de siguranță al 

elevilor în arealul școlii  

 

 

 

 

 

Întâlnirea anuală a 

responsabililor CEAC la 

Colegiul Tehnic ”Al. I. 

Cuza” Suceava 

 

 

 

Elaborarea, aplicarea și 

interpretarea unor 

chestionare de evaluare a 

serviciilor medicale și a 

utilității orelor de educație 

sanitară, 

 

 

 

Completarea platformei 

CEAC 

 

Membrii CEAC, 

responsabil 

CEAC,  

 

Membrii CEAC, 

responsabil 

comisie 

 

 

 

 

 

 

 

 

responsabil 

comisie 

 

 

 

 

 

 

Membrii CEAC, 

responsabil 

comisie 

 

 

responsabil 

comisie, 

secretar 

Din interpretarea calitativă a chestionarelor aplicate a 

rezultat că scoala oferă un mediu sigur în proporție de 

55% , elevii considerând ca siguranța lor depinde de 

profesori în proporție de 54% , de agentul de pază în 

proporție de 41%,  de director 1%, iar spațiul cel mai 

sigur este clasa. 

 

Pe 16 martie 2018, responsabilii CEAC  din zona 

Fălticeni au fost convocați să participe la o activitate 

interactivă privind pregătirea pentru evaluarea 

ARACIP. 

 

În urma interpretării calitative a chestionarelor  aplicate, 

a rezultat că atribuțiile asistentului medical sunt 

cunoscute de 66% dintre elevi iar 34% nu-I cunosc 

atribuțiile și nu apelează la serviciile acesturia, calitatea 

acestor servicii este considerată a fi foarte bună în 

proporție de 31%, bună 52% , satisfăcătoare 17% iar 

dotarea Cabinetului medical este evaluată ca fiind 

corespunzătoare în proporție de 53%. 

Deasemeni,  condițiile igienico- sanitare din școală 

oferă un mediu sigur în privința sănătății pentru 53% 

dintre elevi, 47% considerând că acestea nu sunt 

corespunzătoare și ar mai putea fi îmbunătățite iar 81% 

dintre elevi cunosc principalele reguli de igienă personal 

și regulile unui stil de viață sănătos, restul de 19% 

neglijează acest aspect. 

Platforma CEAC este periodic completată cu date 

privind derularea activităților de evaluare și 

îmbunătățire a calității educației, propuse pentru acest 

an școlar iar până pe 15 octombrie 2018 RAEI-ul trebuie 

finalizat și trimis spre aprobare ARACIP-ului. 

 

Analiza SWOT întocmită de responsabilul Comisiei 

 

S (PUNCTE TARI) W (PUNCTE SLABE) 
Urmărirea obţinerii  unui nivel de satisfacție 

mai mare a beneficiarilor   actului  educaţional, 

oferit de școala noastră . 

 

Pentru eficientizarea activității comisiei este nevoie de 

mult mai mult timp decât au membrii comisiei la 

dispoziție, iar multitudinea sarcinilor care trebuie 

îndeplinite la clasă reduc din timpul care ar trebui 

alocat CEAC-ului. 

O (OPORTUNUTĂŢI) T (AMENINȚĂRI) 

Susţinerea obiectivelor manageriale de către 

Asociaţia Părinţilor şi Consiliul Local. 

Lipsa motivației, a stimulării interesului membrilor 

comisiei și managementul deficitar al timpului. 

 

V.h. Raport privind activitatea desfășurată la nivelulConsiliului Școlar al Elevilor 

responsabil, prof. Ciornei Alina-Dana 

Principalele obiective urmărite în cadrul activităților desfășurate de către Consiliul Școlar al 

Elevilor au fost: 

 Cunoașterea de către elevi a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Elevilor; 

 Implicarea elevilor și a părinților în activitățile educative ale școlii; 

 Promovarea imaginii școlii prin diverse strategii; 

 Cultivarea sensibilității față de valorile morale și civice; 

 Antrenarea elevilor în activități școlare și extrașcolare educative; 
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 Formarea și dezvoltarea abilităților organizatorice. 
Denumirea 

activității 

Scurtă descriere Participanți 

Centenarul Marii 

Uniri  

Activităţile realizate au avut ca scop conştientizarea rolului 

reprezentat de Marea Unire în dezvoltarea României moderne. 

Elevii şi cadrele didactice au devenit părtaşe la istoria 

naţională a României, prin afirmarea sentimentului patriotic, 

au devenit purtători au valorilor şi tradiţiilor româneşti. Elevii 

au fost angrenaţi în activităţi cu caracter divers: dezbateri, 

prezentări, competiţii, dramatizăti, expoziţii de desene, 

proiecte. 

Prof. Ciornei Alina 

Elevi 

CȘE 

Cadrele didactice 

ale şcolii  

Drepturi şi 

responsabilităţi ale 

elevilor 

Au fost prezentate şi dezbătute drepturile şi reponsabilităţile 

elevilor. 

Prof. Ciornei Alina 

CȘE 

Reevaluarea Eco 

 

 

 

 

 

Prezentarea 

raportului de 

activitate a CȘE 

Începutul lunii iunie a debutat cu pregătirea pentru reevaluarea 

eco de către comisia Fundației de Educație pentru Mediul 

Inconjurător, în vederea menţinerii „Steagului Verde”. 

Elevii şi cadrele didactice s-au pregătit intens pentru această 

vizită, participând la acțiuni de ecologizare, de reciclare, de 

conștientizare a populației privind imprtanța protecției 

mediului.  

În cadrul programului, comisia de evaluare a vizionat o 

prezentare cu imagini de la activitățile eco, a purtat un dialog 

cu elevii și a vizitat mai multe săli de clase, apreciind cu nota 

maximă toate activităţile derulate de elevi. 

 

La finele anului şcolar 2017-2018, s-a întocmit raportul annual 

și am serbat performanța școlară 

Prof. Prisacariu 

Daria 

Prof. Ciornei Alina 

CȘE 

Cadrele didactice 

ale școlii 

Elevi  

Părinţi  

 

 

 

V.i.Activități derulate în cadrul comisiei Programe și Proiecte Europene 

Responsabil, prof. Ciornei Alina 

 

Data Titlul- descrierea activitatii succint Participanti 

Februarie 2018 Cetățenia europeană – drepturi și implicare activă în 

societate 

Prezentare  şi dezbatere cu privire la drepturile şi 

responsabilităţile cetăţeniei europene 

Prof. Ciornei Alina 

Elevii clasei a VII-a B 

Mai 2018 Ziua Europei 

Discuţii, concurs de desene, prezentări 

 

Cadrele didactice ale şcolii 

CȘE 

Permanent  Căutare parteneri proiecte Erasmus + Prof. Ciornei Alina 

Directorii şcolii 

Analiza SWOT întocmită de responsabilul Comisiei  

Programe și Proiecte Europene, 

prof. Ciornei Alina 

 

S (PUNCTE TARI) W (PUNCTE SLABE) 
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-Informarea privind Programul Erasmus+; 

 

- Lipsa de formare şi experienţă  în iniţierea, 

proiectarea, implementarea programelor de 

parteneriat europene; 

O (OPORTUNITĂȚI) T (AMENINȚĂRI) 

-Posibilitatea de obținere prin mobilităţi şi proiecte 

a resurselor financiare necesare formării 

profesionale sau derulării de activități pentru 

îmbunătăţirea activităţii educative din şcoală; 

- Ocazia de a intra în contact cu  diverse culturi şi 

sisteme educaţionale; 

-Puţine cadre didactice care cunosc limba engleză; 

- Complexitatea criteriilor de selecţie şi eligibilitate 

ale programelor de parteneriat europene; 

 

VI. 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; 

 lipsa de reacție a responsabililor unor comisii 
când au de raportat situații, concluzii, analize; 

 comunicare ineficientă între anumite cadre 
didactice și părinții din cadrul colectivelor pe 

care le coordonează; 

 implicare deficitară a unor colegi în rezolvarea 

unor situații apărute în cadrul colectivelor; 

 constituirea celor trei clase pregătitoare, cu 
efectiv redus; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 comunicarea directă și în timp real 
cu diferite departamente din ISJ, 

Primărie şi alţi parteneri 

educaţionali; 

 cadre didactice tinere, cu 
disponibilitate de a se implica în 

activităţile derulate la nivelul şcolii 

şi de a colabora cu ceilalţi colegi; 

 neîncadrarea în costul standard; 
 

II. Curriculum 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 promovarea unei oferte educaționale centrate 

pe interesele elevului; 

 derularea unor proiecte educative ce implică 
un număr ridicat de colegi și elevi; 

 interes scăzut pentru performanță 

școlară; 

 înregistrarea a trei elevi cu situația de 
amânați anual 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 interes din partea cadrelor didactice  pentru 
formarea continuă; 

 disponibilitatea colegilor de la catedra de 

limba română și matematică, alături de 

învățătorii claselor a II-a și a IV-a, pentru a 

asigura pregătirea suplimentară a elevilor ce 

au susținut evaluarea națională; 

 lipsa manualelor cât și a programelor 
specifice claselor a VII-a și a VIII-a; 

 

III. Resurse umane 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
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 disponibilitatea unor cadre didactice şi a 
elevilor de a fi implicate în proiecte și 

parteneriate educaționale; 

 colegi ce fac parte din corpul metodiștilor, al 
Consiliului consultativ; 

 implicarea cadrelor didactice pentru pregătirea 

elevilor ce vor susține evaluări naționale 

(clasele 2, 4, 6, 8); 

 părinţi ce susţin participarea copiilor dispuşi 
spre un efort intelectual ridicat, la competiţii 

şcolare, asigurând resursele materiale necesare; 

 cadre didactice care participă la susținerea EN8 
și a bacalaureatului; 

 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 eliberate de CJRAE; 

 lipsa de disponibilitate a unor colegi  de a 

participa la lectoratul cu părinţii (o 

întâlnire/semestru); 

 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”; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

  atragerea unui număr tot mai mare a copiilor 
din alte circumscripții și din localități limitrofe; 

 

 lipsa de interes a unor părinți în urmărirea 
programului elevilor și a pregătirii; 

 colective de elevi sub efectiv:  

o III B și IVB; 

o VI C, VIII B; 

 

IV. Resurse materiale 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 asigurarea calității tuturor serviciilor furnizate de școală și 

utilizarea eficientă a resurselor pentru susținerea priorităților 

educaționale;  

 igienizarea/ văruirea sălilor de clasă, în regie proprie;  

 îmbogățirea patromoniului școlii cu dotări în mobilier și 

aparatură audio-video, cu obiecte de inventar necesare unei 

bune activități la nivelul școlii; 

 au fost diversificate existența resurselor extrabugetare; 

 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; 

 promovarea și recompensarea copiilor cu rezultate deosebite 

obținute la olimpiade; 

 identificarea surselor de venituri extrabugetare, necesare 

susținerii performanței elevilor școlii(închirierea spțiilor către 

FEG Iași și proiectul after school); 

 finalizarea proiectelor de investiții demarcate: 

o înlocuirea ușilor  de la corpul B; 

o construirea sălii de sport 

o reabilitarea terenului de sport de la corpul A; 

 slaba finanțare ce revine școlii 
(salarizare și investiții) prin 

aplicarea formulelor standard 

de calcul per/elev; 

 slaba colaborare cu firma 
COREMAT IS în vederea 

respectării achitării obligațiilor 

financiare în urma colectării 

selective a deșeurilor; 

 

 

V. Proiecte și parteneriate 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
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 desfășurarea unei game variate de activități 
extracurriculare în parteneriat cu partenerii 

locali și naționali; 

 demararea proiectului after -scool „Școala 
este șansa ta”; 

 inițierea parteneriatului cu British Council 

finalizat cu oferirea atestatelor elevilor ce au 

susținit examenul pentru admiterea în clasa a 

V-a cu regim intensiv; 

 insuficienta implicare a elevilor în 
campania de colectare selectivă a 

deșeurilor;  

 slaba promovare pe site-ul școlii de 
www.alicuza.falticeni.ro  a activităților 

derulate; 

 

OPORTUNITATI AMENINTARI 

 continuarea proiectelor ce au avut un feed-
back pozitiv: Eco-Școala; 

 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”); 

●dezavantajul creat de programele școlare 

încărcate ce nu permit dezvoltarea 

componentei educative la nivelul dorit; 

 

 

Concluzii 

 Activitatea de la nivelul școlii a întâmpinat unele sincope în ce privește funcționarea unor 

comisii importante: Lectoratul cu părinții, Protecția împotriva incendiilor (prin lipsa rapoartelor și 

activităților incluse în planul managerial).  

Doar implicarea fiecăruia în parte va aduce reușita și recunoașterea colectivă. 

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

