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Motto: 

„Visez la niște cetățeni ai lumii care să fie culți, disciplinați, capabili să gândească în mod 

critic și creator, să aibă cunoștințe despre o varietate de culturi, să fie capabili să participe activ la 

discuții despre noi descoperiri și noi variante și să fie dornici să-și asume riscul propriilor 

convingeri”.  

                                                                                                              Howard Gardner 

 

          Școala Gimnazială „Al. I. Cuza”, Fălticeni vă așteaptă cu o ofertă educațională diversificată 

și de calitate, care să asigure atingerea standardelor de învățare și promovarea valorilor europene într-

un climat de siguranță fizică și psihică. 

 

        Viziunea unităţii: 

       

Școala Gimnazială „Al. I. Cuza” este o școală pentr toți, organizată în jurul 

principiilor de comunicare deschisă, bazată pe respect reciproc între elevi, profesori și 

părinți, care clădește bazele viitorilor adulți, capabili de adaptare într-o lume în continuă 

schimbare. 

 

        Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasăa 

individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valoricare 

sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, 

pentru participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe 

piaţa muncii.                      (Legea Educației Naționale Nr. 1/2011) 

 

       Misiunea unităţii: 

Școala Gimnazială „AL. I. Cuza”, Fălticeni își propune să pună la dispoziția 

educabililor oportuniăți de instruire, de formare a unor cetățeni responsabili, dezvoltând 

potențialul maxim al fiecărui elev, punând accentul pe dezvoltarea valorilor promovate prin 

filosofia educațională a școlii și a competențelor cheie care îi permit inserția socială și 

învățarea pe tot parcursul vieții. 

 

 

Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza”, Fălticeni oferă egalitate de şanse elevilor, satisfăcând dorinţa 

fiecăruia de a se simţi competent în a deţine şi a folosi informaţia. În şcoala noastră, elevii învaţă să 



 

utilizeze calculatorul, să comunice în limbile engleză şi franceză, devenind capabili să facă faţă 

procesului de globalizare. 

 

Trăind într-o comunitate multietnică, elevii învaţă să fie toleranţi şi respectuoşi cu ceilalţi, să 

preţuiască valorile unanim acceptate dar şi pe acelea ale spaţiului în care s-au născut. Dascălii noştri îi 

educă astfel încăt să poată lua decizii în privinţa propriului destin. 

 

 

OFERTA DE ȘCOLARIZARE 

 

Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza”, Fălticeni şcolarizează copii, cu vârsta între 6 şi 14 / 15 ani: 

- învățământ primar: clasa pregătitoare şi clasele I-IV 

- învățământ gimnazial: clasele V-VIII 

 

Pentru anul şcolar 2022 – 2023, conform  planului de şcolarizare aprobat, oferta de 

şcolarizare este: 

• 3  clase pregătitoare - 69 elevi 

• 3 clase I -  69 elevi 

• 2 clase a II-a -  58 elevi 

• 2  clase a III-a -  58elevi 

• 3 clase a IV-a -  66elevi 

• 2  clase a V-a -  59 elevi 

• 3 clase a VI-a -  59 elevi 

• 2 clase a VII-a – 45 elevi 

• clase a VIII-a -  49 elevi 

 

De asemenea, pentru anul şcolar 2022 – 2023, dispunem de locuri libere pentru grupele/clasele 

care nu sunt la început de ciclu şcolar. Locurile în aceste clase se ocupă prin transfer şcolar, conform 

informaţiilor suplimentare oferite direct de către serviciul Secretariat. 

 



 

OFERTA CURRICULARĂ  

 

Oferta curriculară a Școlii Gimnaziale„Alexandru Ioan Cuza” urmărește ca și în anul școlar 2022- 

2023 să utilizeze cu maxim de randament resursele umane și materiale în scopul de a răspunde nevoilor 

și intereselor elevilor și părinților prin: 

- Existenţa unui curriculum nucleu aplicat creator, conform metodologiei în vigoare; 

- Programe CDŞ elaborate de cadrele didactice în funcţie de opţiunile elevilor; 

- Existenţa unor programe guvernamentale pentru sprijinirea elevilor provenind din medii sociale 

defavorizate; 

- Aplicarea unor strategii adecvate profilului şi nivelului elevilor şi a unui demers didactic 

informativ-formativ; 

- Pregătirea suplimentară a elevilor pentru examene, concursuri, olimpiade; 

- Existenţa unor activităţi extracurriculare atractive; 

- Gamă variată de cursuri oferite de C.C.D. pentru perfecţionarea cadrelor didactice. 

 

Oferta educațională a Școlii Gimnaziale„Alexandru Ioan Cuza” este definită în funcție de: 

- opțiunile elevilor și ale părinților; 

- resursele umane (pregătirea personalului), resursele materiale și financiare; 

- interesele comunității locale. 

Activităţile opţionale intră tot în categoria activităţilor de învăţare, respectiv a celor de dezvoltare 

personală şi se includ în programul zilnic al copiilor și elevilor. 

 

Activităţile opţionale intră tot în categoria activităţilor de învăţare, respectiv a celor de 

dezvoltare personală şi se includ în programul zilnic al elevilor. 

 

Pentru anul școlar 2022-2023 propunem următoarea ofertă CDŞ 

 

 



 

 

 

       

1.  Călătorie în lumea 

emoțiilor 

I B 1 oră 2 ani Opţional integrat la 

nivelul mai multor arii 

curriculare 

Triși Alexandrina 

2.        

3.  Caligrafia – arta 

scrisului 

II 

SBS 

1 oră 1 an Opţional integrat la 

nivelul mai multor arii 

curriculare 

Tofan Mioara  / 

Tofan Victor 

4.  Drepturile copilului III B 1 oră 1 an Opţional integrat la 

nivelul mai multor arii 

curriculare 

Vasilache Maria 

5.  Mate Plus IV A 1 oră 1 an Opţional integrat la 

nivelul mai multor arii 

curriculare 

Ilincăi Daniela 

6.  Educație financiară III C 1 oră 1 an Opţional integrat la 

nivelul mai multor arii 

curriculare 

Oșlobanu Mariana 

7.  British culture and 

civilisation 

V A 1 oră 1 an Opţional integrat la 

nivelul mai multor arii 

curriculare 

Ciornei Alina-Dana 

8.  Handbal de la A la Z V B 1 oră 1 an La nivelul disciplinei Tănasă Bogdan-

Ionuț 

9.  Reading and writing 

targets 

VI A 1 oră 1 an Opţional integrat la 

nivelul mai multor arii 

curriculare; 

Nisioi Maria-

Brîndușa 

10.  Bariere în 

comunicare 

VI B 1 oră 1 an Opţional integrat la 

nivelul mai multor arii 

curriculare; 

Savin Anamaria 

11.  Handbal de la A la Z VI C 1 oră 1 an La nivelul disciplinei Tănasă Bogdan-

Ionuț 

12.  Round the world 

travellers 

VII A 1 oră 1 an Opţional integrat la 

nivelul mai multor arii 

curriculare; 

Nisioi Maria-

Brîndușa 

13.  Lectura ca abilitate 

de viață 

VII B 1 oră 1 an Opţional integrat la 

nivelul mai multor arii 

curriculare; 

Păduraru Simona 

14.  Creative writing VIII A 1 oră 1 an Opţional integrat la 

nivelul mai multor arii 

curriculare; 

Ciornei Alina Dana 

15.  Tehnici de redactare 

a compunerilor 

VIII B 1 oră 1 an La nivelul disciplinei Păduraru Simona 



 

 

 

OFERTA EXTRACURRICULARĂ 

Oferta extracurriculară 

 Extinderea activităților instructiv – educative în spațiul extrașcolar; 

 Organizarea de pregătiri suplimentare pentru prevenirea eșecului școlar și obținerea 

performanței; 

 Organizarea de pregătire și testare a elevior în vederea obținerii certificatelor cu recunoaștere 

inernațională Cambridge; 

 Organizarea programului Școala de vară; 

 Organizarea de excursii tematice; 

 Participarea elevilor la spectacole de teatru, muzică; 

 Organizarea de serbări, concursuri; 

 Organizarea unor activități cultural- artistice; 

 Discutii, dezbateri cu invitati din diferite domenii de activitate; 

 Participarea elevilor la cercuri tematice. 

 

Relații de colaborare 

      Școala a depus toate eforturile pentru a dezvolta legături puternice cu instituţii comunitare, astfel 

încât să creeze o reţea în cadrul căreia atât şcoala, cât şi comunitatea se bucură de colaborarea stabilită. 

Printre colaboratorii costanți menționăm: 

 Cosiliul Local Fălticeni 

 Asociația de părinți „Artur Gorovei” 

 Poliția Municipiului Fălticeni 

 Muzeul de Artă „Ion Irimescu” 

 Biblioteca Municipală  

 Jandarmeria Fălticeni 

 

Ceea ce ne diferențiază de celelalte școli sunt rezultatele obținute la competițiile școlare 

(olimpiade, concursuri și activități extracurriculare, prevăzute în calendarele aprobate de Ministerul 

Educației, conform Anexei 1. 



 

 

 

Conținutul plăcut, interesant și atractiv al diverselor tipuri și forme de activități desfășurate în 

școală, precum și ambianța oferită, determină participarea tot mai numeroasă a copiilor dornici să-și 

manifeste aptitudiniile și imaginația creatoare în diferite domenii de activitate și să-și pună în practică 

propriile lor inițiative și proiecte sub îndrumarea profesorilor. 

     În consecință, activitatea extracurriculară reprezintă spațiul aplicativ care permite transferul și 

aplicarea cunoștințelor, abilităților, competențelor dobândite în sistemul de învățământ. Prin formele 

sale specifice, activitatea extrașcolară dezvoltă gândirea critică și stimulează implicarea tinerei generații 

în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului și al asumării responsabilităților sociale, 

realizându-se astfel o simbioză lucrativă între componenta cognitivă și cea comportamentală. 

 

      RESURSELE EDUCAȚIONALE 

Dezvoltarea unei culturi organizaționale  și  folosirea unor modalități ca de exemplu: utilizarea 

mesajelor de întâmpinare afișate (postere, afise), afișarea viziunii și misiunii școlii, tratarea echitabilă a 

tuturor copiilor și părinților indiferent de etnie, nivel socio-economic, de către toți angajații unității, 

pentru optimizarea atitudinii  părinților, pentru crearea unei atmosfere în care nimeni nu este subestimat,  

prin celebrarea succeselor împreună; scrierea unor programe și proiecte educaționale în domeniul 

educației,   încurajarea imaginării și implementării unor activități în care se pot implica toți elevii. 

Școala Gimnazială „Al.I. Cuza”, Fălticeni  cultivă un mediu fizic şi psihosocial caracterizat 

prin: 

 organizarea şi pavoazarea tuturor spaţiilor şcolii pentru a promova apartenenţa, incluziunea 

şcolară, diversitatea culturală şi învăţarea continuă; 

 respectul faţă de vizitatori (prezenţa indicatoarelor pentru orientarea către diferite spaţii din 

şcoală: cancelarie, săli de clasă, panouri de afişaj accesibile tuturor); 

 spaţii şcolare încălzite şi luminate corespunzător, dotate cu echipamente şi materiale care 

sprijină învăţarea şi cu mobilier de mărime adecvată, potrivit pentru activităţi individuale şi de 

grup; 

 accesibilitatea tuturor spaţiilor educaţionale şi resurselor şcolii pentru toţi elevii şi profesorii; 

 asigurarea unui mediu pozitiv de interacţiune şi învăţare, bazat pe reguli clare, negociate, 

înţelese şi acceptate de către elevi şi profesori; 



 

 percepţia pozitivă a profesorilor şi elevilor asupra mediului şcolar. 

 

RESURSE UMANE 

Unitatea noastră are personal didactic, personal didactic auxiliar şi nedidactic care: 

- dezvoltă sentimente de apartenenţă faţă de unitate şcolară; 

- manifestă respect faţă de beneficiarii educaţiei şi faţă de resursele şcolii; 

- cooperează cu toţi factorii interesaţi de la nivelul şcolii şi comunităţii; 

 

Personalul de conducere:  

- Director – Prof. Brîndușa Nisioi 

- Director adjunct – Prof. Alexandrina Triși 

Distribuţia după statut a personalului didactic angajat: 

Personalul didactic 

angajat Total Primar Gimnazial 

Titulari ai şcolii 30 11 19 

Detaşaţi din alte unităţi 2 2 0 

Suplinitori calificaţi 5 1 4 

Suplinitori necalificaţi 1 1 0 

Personal didactic 

asociat/pensionari 
0 0 0 

TOTAL 38 15 23 

 

 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

Personalul didactic 

angajat Total Primar Gimnazial 

Gradul I 25 11 14 

Gradul II 8 4 4 

Definitivat 3 0 3 

Debutanţi 2 0 2 

TOTAL 38 15 23 



 

 

 

Distribuţia în funcţie de vechime a personalului didactic angajat: 

Vechime 0-3 ani 3-6 ani 6-10 ani 10-15 ani 15-20 ani 

20-25 

ani 

25-30 

ani  30 ani 

în învăţământ 2 4 0 5 7 4 6 10 

în unitate 7 5 2 8 2 3 4 7 

 

 

Personal didactic auxiliar 

Total 

posturi 
Secretar 

Administrator 

financiar 
Bibliotecar 

Administrator 

patrimoniu 
Informatician 

4,50 1 1 0,50 1 1 

 

Personal nedidactic 

Total posturi Îngrijitor Agent pază Muncitor/fochist 

8 4 1 3 

 

 

 

RESURSE MATERIALE 

Pentru ca oferta noastră să fie viabilă depunem eforturi în asigurarea unor spații de învățare 

confortabile, sigure, adaptate nevoilor fizice, psihologice și de educație ale fiecărui copil, atât în școală, 

cât si în curtea acesteia. 

Școala dispune de  următoarele spații: 

 

 Informații privind spațiile școlare 

 

Nr. 

crt. 

Tipul de spațiu Număr spații 



 

1.  Săli de clasă 24 

2.  Cabinete 3 

3.  Laboratoare 2 

4.  Sală de educație fizică și sport 2 

5.  Teren de educație fizică și sport 2 

6.  Cabinet medical 1 

7.  Cabinet consiliere școlară 1 

8.  Bibliotecă 1 

 

 

Informații privind spațiile auxiliare  

 

Nr. crt.  Tipul de spațiu Număr spații 

1.  Spații sanitare 12 

2.  Spații depozitare material didactic 2 

3.  Atelier tehnic 1 

4.  Camera centralei  2 

 

 

 Informații privind spațiile administrative 

 

 

Nr. crt.  Tipul de spațiu Număr spații 

1.  Secretariat/administrație 1 

2.  Spațiu destinat echipei manageriale 2 

3.  Contabilitate 1 

4.  Cancelarie 1 

 



 

Serviciile educaționale oferite de Școala Gimnazială ”Al. I. Cuza” și care fac obiectul acestei 

descrieri se referă la organizarea învățământului  primar și gimnazial, beneficiind de cadre didactice 

calificate și o infrastructură adecvată. 

Putem afirma că în școala noastă se practică un învățământ care încurajează competența în 

scopul formării unui absolvent responsabil, autonom, capabil să decidă asupra carierei, prin dobândirea 

unei culturi generale orientată spre toate domeniile. 

 

PROGRAMUL UNITĂȚII 

Activităţile didactice în cadrul Şcolii Gimnaziale „Al. I. Cuza”  se desfăşoară într-un singur 

schimb: 

- Învățământ primar: orele 8-11/12/13 

- Învățământ gimnazial: orele 8-13/14/15 

 

 

MODALITĂŢI DE PROMOVARE A OFERTEI EDUCAŢIONALE 

Pentru cunoaşterea în comunitate a ofertei educaţionale a Școlii Gimnaziale „Al. I. Cuza”, 

propunem următoarea strategie: 

a. Informarea publicului/comunităţii cu privire la activitatea unității; 

b. Informarea părinţilor cu privire la specificul școlii şi la opţiunile de studiu (oferta educaţională) 

din cadrul unității. 

 

Responsabilul cu activitatea de relaţii publice din cadrul unității se va ocupa de atingerea 

acestor obiective si de promovarea ofertei educationale a unitatii pentru anul scolar 2022-2023, 

folosind următoarele direcții: 

• promovarea indirectă, prin intermediul Internetului (site-ul unității, pagina de Facebook), 

flyere și pliante, reclame radio; 

• promovarea directă, participarea la diverse manifestatii locale, judetene sau nationale, din 

sfera educatiei pentru elevi, invitarea/participarea unor invitaţi, reprezentanţi din diferite 

instituţii, părinți. 

 

 



 

 

 

 

DATE DE CONTACT: 

        

  Adresa: Strada Nicu Gane, nr. 4, județul Suceava 

  Tipul unității: gimnazială, cursuri de zi 

  Telefon/fax: 0230542828 

  E-mail: alicuza@yahoo.com 

  Web site: alicuza.falticeni.ro 

  Limba de predare: română 

 

Echipa de realizare a ofertei Educaționale: 

- director, prof. Brîndușa Nisioi 

- director adjunct, prof. Alexandrina Triși 

- responsabil Comisia pentru curriculum, prof. Daniela Ilincăi 

- secretar, Lucian Vrabie 

- informatician, Arsinneta Parfenie 

 

 

 

 

 


