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INTRODUCERE 

  

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii  din 

unitate, precum și în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat, referindu-se la 

perioada 1 septmbrie 2021 – 31 august 2022. Activitatea s-a desfășurat în baza prevederilor Planului 

managerial, precum și a Planurilor operaționale  elaborate pe compartimente și comisii, urmărind în 

principal următoarele obiective:  

  

1. CURRICULUM  

• Cunoașterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională, a reglementărilor legale și a 

metodologiilor specifice;  

• Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi;  

• Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor și 

procedurilor de evaluare, precum și valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de lucru 

(planificări, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.);  

• Selecţia manualelor alternative și asigurarea distribuirii lor la clase;  

• Pregătirea elevilor pentru concursurile și olimpiadele şcolare;  

• Creşterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor;  

• Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor 

societăţii democratice și a economiei de piaţă;  

• Revizuirea ofertei educaţionale a şcolii (inclusiv oferta CDȘ) în funcţie de nevoile specifice ale 

elevilor şi comunităţii locale;  

• Dezvoltarea predării asistate de calculator.  

  

2. MANAGEMENT ŞCOLAR  

• Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv- educative (din punct de vedere 

organizatoric, funcţional și legal);  

• Elaborarea planului de activități;  

• Monitorizarea utilizării resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse;  

• Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe.  

  

3. RESURSE UMANE  

• Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;  

• Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale de muncă 

și întocmirea fişelor de post) și de salarizare;  

• Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei existente şi 

atragerea de cadre didactice cu performanţe profesionale; 

• Realizarea evaluării personalului.  

  

4. PARTENERIATE ȘI PROGRAME  

• Colaborarea cu diverse instituţii și organizaţii abilitate în derularea de programe şi parteneriate cu 

unitatea de învăţământ;  

• Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală; 

• Organizarea de activităţi extraşcolare.  

  



 

5. RESURSE MATERIALE  

• Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;  

• Dotarea spaţiilor şcolare.  

  

6. RELAȚII PUBLICE, COMUNICARE ȘI IMAGINE  

• Îmbunătăţirea comunicării organizaţionale;  

• Promovarea imaginii şcolii (în interior și exterior) prin diverse activităţi de relaţii publice. 

 

Urmărind țintele strategice ale planului de dezvoltare instituțională, activitatea din Școala 

Gimnazială „Al. I. Cuza”, Fălticeni a urmat liniile directoare ale unei instituții de învățământ 

moderne, a cărei evoluție este evidentă în calitatea actului didactic, în evaluări, în implicarea în 

diverse activități, în îmbunătățirea bazei materiale.  

  

I. MANAGEMENT ȘCOLAR ȘI DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ  

  

1. Management instituțional  

  

Unitatea noastră școlară a aplicat un management centrat pe calitate într-o școală deschisă 

schimbărilor, în parteneriat perpetuu cu diverși factori ai comunității. Managementul instituției 

noastre a fost orientat spre:  

- identificarea corectă a punctelor tari și slabe, a oportunităților și a amenințărilor, pentru 

proiectarea unei dezvoltări instituționale de succes.  

- asumarea răspunderii pentru gestionarea cu maximă eficiență a resurselor umane, materiale, 

financiare de spațiu și de timp.  

- identificarea de noi resurse necesare întreținerii și modernizării bazei materiale.  

- cunoașterea, respectarea și aplicarea legilor, normelor și a metodologiilor într-un spirit 

constructiv.  

- asigurarea securității elevilor și a siguranței desfășurării cursurilor în anul școlar 2021-2022.  

  

2. Managementul educațional  

  

Un management educațional performant vizează în primul rând dimensiunea umană, 

valorizarea individului, a capacităților, a talentelor și competențelor sale, prin utilizarea unor strategii 

de tip comunicativ, capabile să genereze un climat de încredere, participare, inițiativă, 

responsabilitate.  

În interacțiune permanentă cu oamenii școlii, preocuparea conducerii a fost orientată spre:  

- organizarea grupurilor (realizată la începutul fiecărui an școlar, dar cu acțiune pe întreg parcursul 

acestuia); 

- formarea echipelor pentru rezolvarea unui anumit tip de probleme; 

- motivarea oamenilor pentru dezvoltarea profesională, personală și socială; 

- negocierea soluțiilor de rezolvare a problemelor, pentru prevenirea eventualelor conflicte.  



 

Dimensiunea europeană a educației impune noi sarcini didactice ce vizează dezvoltarea 

spirituală, morală și culturală a elevilor și pregătirea lor pentru oportunitățile, responsabilitățile și 

experiențele vieții ca cetățean european, care a învățat să coopereze, să comunice, să participe, să 

acționeze, să respecte drepturile și libertățile omului.  

  

3. Evaluarea calității managementului școlar  

Activitatea managerială la nivelul Școlii Gimnaziale „Al. I. Cuza”, Fălticeni a fost proiectată 

și realizată în deplină concordanță cu obiectivul său principal, asigurarea unui climat prolific actului 

educațional de ținută superioară. Tot în categoria priorități intră și asigurarea unei egalități de șanse 

pentru elevii cu deficiențe educaționale, pentru copiii care provin din medii defavorizate.  

          S-a pornit de la premisa că activitatea la clasă a fiecărui cadru didactic este esențială pentru 

creșterea calității procesului educațional în ansamblul său. Au fost vizate preponderent următoarele 

aspecte:  

- proiectarea activităților de predare – învățare; 

- evaluarea și pregătirea pentru fiecare lecție; 

- desfășurarea lecțiilor (calitatea conținuturilor, densitatea cunoștințelor, metodele și tehnicile de 

instruire utilizate, caracterul practic-aplicativ al lecțiilor, elementele de creativitate, climatul 

general din clasă, relațiile instaurate, etc.)  

- evaluarea rezultatelor învățării (respectarea cerințelor și a criteriilor evaluării, a notării ritmice și 

evaluarea permanentă, argumentarea notării și a evaluării, nivelul de cunoștințe al elevilor și stadiul 

realizării competențelor lor).  

Observații atente, convorbiri cu cadrele didactice, analiza aspectelor sesizate, rezultatele 

probelor de evaluare administrate au condus la concluzia că amploarea procesului educațional este 

înțeleasă atât de cadrele didactice, cât și de elevi, concretizându-se în:  

- respectarea și aplicarea corectă a planurilor de învățământ și a programelor la formele de 

învățământ primar și gimnazial, respectarea curriculumului la fiecare disciplină.  

- realizarea conținutului științific și educativ al lecțiilor, concordanța optimă între latura cognitivă și 

cea formativ-educativă. 

- promovarea unor modalități deschise de selectare și organizare a obiectivelor, îmbinarea 

strategiilor participative cu abordarea frontală pentru atingerea obiectivelor de referință ale 

disciplinelor de studiu.  

- informarea operativă a tuturor beneficiarilor educaționali asupra elementelor proprii sistemului de 

evaluare.  

- realizarea unei calități superioare a comunicării profesor-elev, cu accente evidente de parteneriat 

educațional.  

          Prin acțiuni specifice de control au fost diagnosticate și aspecte care au necesitat intervenție 

ameliorativă, dintre care menționăm:  

- unele imperfecțiuni în proiectarea activității didactice (planificări ce nu conțin toate elementele 

funcționale, gestionarea deficitară a resurselor de procedură, de timp etc.); 

- susținerea insuficientă a motivației elevilor pentru studiu; 

- inconsecvența în asigurarea unei concordanțe optime între componentele instruirii obiective, 

resurse didactice, evaluare; 

- caracterul practic-aplicativ al noțiunilor nu este întotdeauna susținut corespunzător.  

  



 

II. POPULAȚIA ȘCOLARĂ, PROMOVABILITATE, INDICATORI DE PERFORMANȚĂ  

  

Populația școlară este formată din elevi proveniți din diferite pături sociale. La nivel de 

beneficiar indirect al educației furnizate de această instituție există o slabă implicare și o comunicare 

deficitară acolo unde părinții prezintă un nivel scăzut de cultură socială, civică, școlară. O altă 

problemă observată de-a lungul timpului o constituie și fluctuația la translația dintre cicluri școlare, 

absolvenții de primar îndreptându-și atenția către colegii naționale. Există și colective stabile care 

sunt menținute de către buna colaborare dintre cadrele didactice și părinți, acolo unde continuitatea 

muncii depuse la ciclul primar este fructificată la gimnaziu. 

  

 

I. ANALIZA ACTIVITĂŢII 

 

ASIGURAREA RESURSELOR NECESARE ÎN PROCESUL DIDACTIC 

 

I.a. Resurse umane 

 

I.a.1. Personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic angajat 

 

  În semestrul I al anului școlar 2021-2022 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 12 clase: 3 clase pregătitoare, 2 clase I, 2 clase a II-a, 3 

clase a III-a și 2 clase a IV-a; 

2. la învățământul gimnazial 9 clase: 3 clase a a V-a, 2 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: 4,5 norme (secretar, 

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

nedidactic (4 norme de îngrijitori, 3 norme pentru muncitori întreținere și 1 paznic). 

 

Personal Total Titulari Grad 

didactic I 

Grad 

didactic 

II 

Definitivat  Debutant 

Cadre didactice 31 28 22 4 5 0 

Didactic auxiliar 5 5 - - - - 

Personal 

nedidactic 
8 8 - - - - 

Observații: 

- d-na prof. Scolobiuc Claudia, profesor de limba engleză, a ocupat orele din degrevarea de ore a 

catedrei d-nei Nisioi Brîndușa, director/director adjunct, iar în urma desfășurării etapelor de 

mobilitate a personalului didactic, aceasta a devenit titulara școlii pe durata viabilității postului, cu 

completarea normei didactice la Șc. Gimn. „Ion Irimescu”, Fălticeni. 

Din cele 31 de cadre didactice, 22 au gradul didactic I, 4 – gradul didactic II, 5 au obținut 

definitivatul în învățământ. 



 

 Distribuția în funcție de gradele didactice, este următoarea: 

- 22 cadre cu gradul didactic I: 70,97%; 

- 1 doctorand;  

- 4 cu gradul didactic II: 12,90%; 

- 5 definitivat în învățământ: 16,13%; 

-  debutant: 0% 

 

La începutul anului școlar 2021-2022, situația este următoarea: 

Personal didactic  31 cadre didactice, din care 28 

titulare  

31 cadre didactice dintre care 

        Invăţămât primar 12 titulari (din 13);  

1 suplinitor calificat 

-22 au gradul didactic I, 

- 4 gradul didactic II,  

- 5 sunt definitivat; 

 
Invăţămât gimnazial  16 titulari (din 18); 

1 detașat 

1 suplinitor calificat 

Indicator A  B Ax100/B 

a) Pondere personal 

didactic cu o vechime 

mai  mare de 4 ani 

Nr. cadre didactice cu o 

vechime mai mare de 4 ani 

Nr. total de 

cadre 

didactice 

Ponderea, %  

29 31 93,55% 

b)Ponderea personalului 

cu gradul didactic I 

Nr. cadre didactice cu 

gradul didactic I 

Nr. total de 

cadre 

didactice 

Ponderea, %  

22 31 90,97% 

c) Ponderea personalului 

cu gradul didactic II 

Nr. cadre didactice cu 

gradul didactic II 

Nr. total de 

cadre 

didactice 

Ponderea, %  

4 31 12,90% 

d)Ponderea cadrelor 

didactice cu performanțe 

în activitatea metodico-

științifică 

Ponderea cadrelor didactice 

cu performanțe în 

activitatea metodico-

științifică 

Nr. total de 

cadre 

didactice 

Ponderea, %  

21 31 67,74% 

e) Competențe în 

utilizarea calculatorului 

în rândul cadrelor 

dicatice 

Competențe în utilizarea 

calculatorului 

Nr. total de 

cadre 

didactice 

Ponderea, %  

31 31 100% 

f)Ponderea cadrelor 

didactice cu gradație de 

merit 

Ponderea cadrelor didactice 

cu gradație de merit 

Nr. total de 

cadre 

didactice 

Ponderea, %  

7 31 22,58% 

g) Ponderea cadrelor 

didactice cu performanţe 

Ponderea cadrelor didactice 

cu performanţe 

Nr. total de 

cadre 

didactice 

Ponderea, %  

26 31 83,87% 

 

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

  La începutul anului școlar, au fost înscriși un număr de 526 de elevi ( 318 elevi la 

învățământul primar și 208 elevi la nivelul gimnazial). 



 

La sfârșitul anului școlar 2021-2022, efective sunt corespunzătoare datelor cuprinse în 

tabelul următor: 

 

La sfârșitul semestrului al II-lea, situația școlară este următoarea: la clasa 2B, 1 elev cu 

situația școlară neîncheiată (Bălteanu I.), la clasa 5B, 1 elev cu situația școlară neîncheiată 

(Munteanu D.) .   

În ceea ce privește situația la sfârșitul anului școlar, promovabilitatea a fost de 99,61%. 

 Elevi cu cerințe educaționale speciale 2021-2022, cu certificate eliberate de CJRAE 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele  Număr certificat Clasa Învățător/diriginte 

1.  Popa David  745/27.07.2019 2A Benke Carmen  

2.  Munteanu Daniel 

Grațian 

760/15.10.2020 5C Tanasă Bogdan 

3.  Mândruță Amalia 532- 6B Irimia Valentina 

Clasa Nr elevi înscrişi 

la începutul 

anului 

Nr. elevi 

rămași la 

sfârșitul sem. I 

Nr. elevi rămași 

la sfârșitul sem. 

al II-lea 

Pe nivel de 

clase la sf. 

anului școlar 

Pe nivel de 

învăţământ 

CP A 25 24 24 

67 

320 

CP B 25 25 24 

CP C 17 19 19 

1A 30 29 29 
58 

1B 28 28 29 

2A 29 29 29 
61 

2B 33 33 32 

3A 29 29 30 

66 3B 17 18 18 

3C 17 17 18 

4A 37 37 37 
68 

4B 31 31 31 

5A 29 29 28 

59 

204 

5B 18 17 16 

5C 16 16 15 

6A 22 22 22 
41 

6B 19 19 19 

7A 23 23 23 
51 

7B 28 28 28 

8A 26 26 26 
53 

8B 27 27 27 

Total  526 526 524 X 524 



 

A/27.07.2020 

4.  Mândruță Nicoleta 533-

A/27.07.2020 

6B Irimia Valentina 

5.  Mariniuc Crina Lavinia 566/08.09.2020 6B Irimia Valentina 

6.  Marin Luiza Maria 471/28.08.2020 6B Irimia Valentina 

7.  Todirică Florin-Cristian 952/01.11.2019 7B Haidău Adelina 

8.  Bucovanu Denisa 

Adriana 

1083/16.11.2018 8B Păduraru Simona 

9.  Frăsina Narcisa Maria 118/27.03.2020 8B Păduraru Simona 

 

Promovabilitatea la nivel de școală 

 

NIVEL 

  

Elevi 

înscriși 

Elevi 

rămași 

Elevi 

promovați 

%  

  

PRIMAR 318 320 319 99,68% 

GIMNAZIAL 208 204 203 99,50% 

TOTAL 526 524 522 99,61% 

 

Promovabilitatea pe tranşe de medii 

 

Nr. crt.   Clasa  Nr. elevi      Nr. elevi   Nr. elevi  5-6.99/ S  7-8,99/ B  9-10/ FB  

    înscrişi  rămași  promovaţi        

1. CPA 25 24 25 - - - 

2. CPB 25 24 24 - - - 

3. CPC 17 19 19 - - - 

4. 1A 30 29 29 0 6 23 

5. 1B SbS 28 29 29 - - - 

6. 2A 29 29 29 0 0 29 

7. 2B 33 32 31 0 13 18 

8. 3A 29 30 30 0 10 20 

9. 3B 17 29 18 2 2 14 

10. 3C 17 18 18 2 4 12 

11. 4A 37 37 37 3 9 25 

12. 4B 31 31 31 0 16 15 

13. 5A 29 28 28 0 5 23 

14. 5B 18 16 16 0 9 7 

15. 5C 16 15 14 0 8 6 

16. 6A 22 22 22 0 7 15 

17. 6B 19 19 19 1 15 3 

18. 7A 23 23 23 0 10 13 

19. 7B 28 28 28 4 14 10 

20. 8A 26 26 26 0 4 22 

21. 8B 27 27 27 5 17 5 

 

 



 

Situația corigențelor 

 

Școlarizarea și frecvența elevilor 

  

Nivel  Nr de absențe la sfârșitul anului 

     TOTAL  Motivate  Nemotivate  

PRIMAR 4121 3012 1109 

GIMNAZIAL 6434 4851 1583 

 

Note la purtare 

  

Nivel   Note între 10-7 Note sub 7 

PRIMAR  243 0 

GIMNAZIAL  203 0 

 

Situații școlare neîncheiate 

  

Elevul  Clasa  Cauze  

1.  Bălteanu Iasmin Constantin 2B număr mare de absențe nemotivate 

2.  Munteanu Daniel 5C număr mare de absențe nemotivate 

 

 

     Conform raportului Comisiei privind ritmicitatea notării, promovabilitate, corigențe, absențe, an 

școlar 2021-2022 (responsabil prof. Ignat Mirabela), monitorizarea evaluărilor s-a realizat de către 

fiecare profesor prin intermediul catalogului individual de notare, prin realizarea graficului de 

progres pentru fiecare elev. 

   

 La nivelul comisiei a fost verificat modul de completare a cataloagelor (atât la începutul anului 

școlar cât și la sfârșitul anului). Pe baza observațiilor constatate au fost remediate aspectele care nu 

erau conforme. 

 

      S-a verificat notarea elevilor, conform cu metodologia în vigoare, corespunzătoare ciclului 

gimnazial: numărul de note, raportat la numărul săptămânal de ore, la fiecare disciplină, încheierea 

mediilor semestriale și anuale. Observațiile obținute pe baza acestor verificări au fost aduse la 

cunoștința fiecărui cadru didactic, urmând să fie remediate puținele aspecte neconforme, 

respectându-se metodologia în vigoare.  

 

Nivel  

  

    Corigenți la     Situație şc.   

neîncheiată 
Neșcolarizați 

  1 ob.   2 ob.     3 ob.   4 ob.   >4 ob.  

PRIMAR  0 0 0 0 0 1 0 

 GIMNAZIAL 2 0 0 0 0 1 0 

 TOTAL  2 0 0 0 0 2 0 



 

    A fost monitorizată frecvența la ore a elevilor, conform procedurii existente, atât de către 

diriginți, cât și de către comisie, lunar (diriginții, în cadrul ședințelor cu părinții au adus la 

cunoștintă regulile prevăzute de ROI și ROFUIP referitoare la nefrecventarea cursurilor). 

  Cadrele didactice au consemnat ritmic în cataloage situația notelor și a absențelor. 

 

Evaluarea ritmică s-a realizat, respectându-se principiul asigurării calitații în procesul instructiv- 

educativ; 

  

I.b. Resurse materiale 

   

Conform Raportului privind exeuția bugetară pentru anul școlar 2021-2022,  Nr. 1597 din 

12.10.2022, întocmit de compartimentul Contabilitate, prin economist Iulia Tărăboi, cheltuielile 

anului școlar 2021-2022 au fost făcute în limitele bugetului repartizat  iniţial şi conform planului de 

achiziții aprobat în consiliul de administraţie, după cum urmează:                                                                            

 

1. Cu finantare din bugetul local si ISJ - salarii: 

NR. 

CR

T. 

CHELTUIELI SUMA 

A SALARII 3.347.141 

1 SALARIILE PERSONALULUI 3.091.106 

2 INDEMNIZAȚII HRANĂ 121.631 

3 CONTRIBUŢII LA BUGETUL DE STAT ŞI ASIGURĂRI SOCIALE 71.867 

4 VOUCHERE VACANTA 58.000 

5 HOTĂRÂRI JUDECĂTOREȘTI ȘI DOBÂNZI 4.537 

B BUNURI ŞI SERVICII 351.899 

1 Energie electrica şi termică 131.597 

2 Apă şi servicii de salubritate 10.124 

3 Transport elevi  (Ţarna Mare) – combustibil (13.000), asigurări auto 

(2.797), autorizații ITP (400), reparații microbuz (2.428), materiale 

consumabile (173), cauciucuri iarna (2.725), etc.  

21.523 

4 Furnituri birou 4.824 

5 Telecomunicaţii 17.028 

6 Materiale curăţenie şi igienizare 7.264 

7 Materiale pentru mici reparaţii instalaţie sanitară, electrică, etc. 57.802 

8 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii (material consumabile IT, taxe pentru 

servicii de mentenanţă şi service calculatoare şi programe informatice, 

autorizaţii funcţionare şi sanitare, etc. 

24.901 

9 Servicii pază firmă autorizată 30.724 

10. Servicii dezinfecție, materiale dezinfecție, protecție anti-covid 46.112 

C TRANSPORT 10.516 

1 NAVETĂ CADRE DIDACTICE 7.887 

2 DELEGAŢII 929 

3 NAVETĂ ELEVI 1.700 

D BURSE  194.079 

E AJUTOARE SOCIALE ELEVI NEVOI SPECIALE 24.522 

F INVESTIŢII 0 

G REPARATII, SERVICII, DOTĂRI 62.974 



 

1 Decorare geamuri  3.530 

2 Rolete geamuri cabinet istorie-geografie și CPA 4.641 

3 Laptop contabilitate 2.499 

4 Aspirator corp C, clasele pregătitoare 684 

5 Inventariere arhivă 9.500 

6 Calculator administrație 2.469 

7 Mingi sala sport 2.480 

8 Reparații și dotări cabinet consiliere psihologică 3.684 

9 Imprimantă multifuncțională pentru examene naționale 3.889 

10 Cursuri șah 4.400 

11 Cursuri formare profesionala și step-by-step 1.650 

12 Uși tâmplărie PVC 8.477 

13 Mobilier cancelarie și secretariat 6.000 

14 Vitrine expunere hol principal 5.790 

15 Instalare sistem control acces 2.023 

16 Execuție și montaj litere volumetrice denumire instituție 1.258 

TOTAL 3.991.131 

 

2.  Cu finanțare din venituri obținute din închiriere spații învățământ pentru F.E.G. 

Education Iași (autofinanțate): venituri 8.242 lei 

Cheltuieli :  

 Monitor secretariat – 1.139 lei 

 Videoproiectoare – 2 x 2.470 = 4.940 lei 

 TV Led pentru popularizare activități școală – 1.425 lei 

3. Cheltuieli din venituri extrabugetare: 

3.a. ASOCIAȚIA ”ARTUR GOROVEI”  

Nr.Crt. Clasa Semestrul I Total 

1. Clasa pregătitoare A   

2. Clasa pregătitoare B   

3. Clasa pregătitoare C   

4. Clasa I-a A   

5. Clasa I-a B   

6. Clasa I-a C   

7. Clasa a II-a A   

8. Clasa a II-a B   

9. Clasa a III-a A   

10. Clasa a III-a B   

11. Clasa a III-a C   

12. Clasa a IV-a A   

13. Clasa a IV-a B  1.000 

14. Clasa a V-a A   

15. Clasa a V-a B   

16. Clasa a VI-a A   

17. Clasa a VI-a B   

18. Clasa a VII-a A   

19. Clasa a VIII-a A    

20. Clasa a VIII-a B   

21. Clasa a VIII-a C   

 Total încasări   1.000 



 

 Sold 01.09.2021  9.578,81 

 Încasări Goscom   

 Încasări Asa-Recyclyng   

 Încasări sponsorizare sală sport   

 Încasări sponsorizare S.C. 

MIFADO SRL 
 2.500 

 Încasări imputații table școlare, 

scaune 
 720 

 ÎNCASĂRI  13.798,81 

 

Cheltuieli 2021-2022: 

 

- Stampila – 82 lei 

- Becuri led – 98,70 lei 

- Taxă Eco-şcoala – 640 lei 

- Hârtie carton diplome – 115 lei 

- Dulciuri serbare “Moş Crăciun” – 2.798,41 lei 

- Vaselina  mecanism poartă automată – 45 lei 

- Corespondență prioripost – 14,90 lei 

- Plicuri corespondență – 7,50 lei 

- Halat lucru îngrijitor – 105 lei 

- Mături, farașe – 250 lei 

- Copii Xerox A3 – 132 lei 

- Tablă cancelarie – 71,95 lei 

- Chitanțier – 6,50 lei 

- Yală – 35 lei 

- Adeziv ciment – 15 lei 

- Vopsea bănci curte școală – 23 lei 

- Baloane eveniment  „Ziua porţilor deschise” - 77,50 lei 

- Benzina mașină tuns iarba – 118 lei 

- Baterii  telecomenzi videoproiectoare - 97 lei 

- Flori décor intrare școală – 297 lei 

- Carnet foi parcurs microbuz elevi – 34,50 lei 

- Șevalete expoziție hol intrare – 950,69 lei  

- Coroane ziua națională – 100 lei 

- Fierbător cafea birou director – 126,39 lei 

- Accesorii plintă cabinet consiliere – 28 lei 

- Hârtie carton diplome – 180 lei 

- Plachete metalice gravate „Profesorul anului” – 5x90 lei = 450 lei 

- Mături şi faraşe – 150 lei 

- Premii elevi performanţe concursuri şcolare – 28 elevi x 150 lei = 4.200 lei 

- Şerveţele  umede – 18 lei 

- Registre A4 şedinţe – 20 lei 

- Confecţionat chei zale – 30 lei 

- Servicii  publicitate media – 300 lei 

- Set canapea cu 2 fotolii, hol intrare principală – 1.140 lei 

- Perdea şi rejansă cabinet consiliere – 110 lei 

 



 

TOTAL CHELTUIELI AN ŞCOLAR 2021-2022 = 12.867,04 LEI 

SOLD 28.09.2022 = 931,77 LEI 

 

 

3.B. SPONSORIZĂRI 

- SC. RAITAR SRL- masă copii Școala de vară – 8000 lei 

- Generația Tehnoworld și Edumax- masă copii și activități Școala de vară - 4000€ 

4. Cu titlu gratuit prin proiect European obținut de Primăria Fălticeni: 

 Laptopuri cadre didactice – 30 x 2.163,42 = 64.902,60 

 Camere supraveghere – 25 x 260,61 = 6.515,25 lei 

 Tablete pentru elevi – 507 x 731,07 = 370.652,49 lei 

 

 

 

II. PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

Procesul de învățământ va cuprinde rezultatele elevilor înregistrate în urma susținerii evaluărilor 

naționale, inclusiv a simulării EN din luna martie. Astfel că în cele ce urmează vor fi prezentate 

fiecare dintre etapele cuprinse în calendarele de organizare și desfășurare, aprobate prin ordine de 

ministru. 

 

II.a. Rezultatele Simulării EN 8 2022 

În urma desfășurării Simulării EN 8 realizate în unitatea şcolară s-au obţinut, statistic, următoarele 

rezultate: 
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LRO - 84,91% 53 53 53 0 0 2 3 3 6 11 14 9 5 

Mate– 73,58% 53 53 53 0 0 4 5 5 11 5 7 13 3 

MEDII– 83,02% 53 53 53 0 0 2 4 3 15 4 11 11 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II.b. Rezultatele Evaluării Naționale, la clasele 2, 4, 6 

- Responsabil Comisia pentru curriculum, prof. Haidău Adelina  

- Inf. Parfenie Arsineta 

 

SITUAȚIA GRAFICĂ a rezultatelor Evaluării Naționale 

Clasele 2, 4, 6, mai 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza" Fălticeni

Clasa a II-a cu predare în limba română

I. TABEL SINTETIC

înscriși

cu teste 

adaptate

61 2 59 59 59 0 0

EVALUAREA NAȚIONALĂ LA FINALUL

CLASEI A II-a - 2022

RAPORTUL ȘCOLII

CENTRALIZATOR PENTRU REZULTATELE FIȘELOR DE EVALUARE

prezenți la 

”SCRIS”

prezenți la 

”MATEMATICĂ”

cu c.e.s. integrați

Număr de elevi

înscriși absenți prezenți la 

”CITIT”

cu răspuns 

corect

cu răspuns parțial 

corect

cu răspuns 

incorect

cu răspuns 

lipsă

647 33 28

Numărul itemului  

din test

Numărul elevilor

II. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ”CITIT”

cu răspuns 
corect
91%

cu răspuns 
parțial 
corect

5%

cu răspuns 
incorect

4%

II. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ”SCRIS”

cu răspuns 

corect

cu răspuns parțial 

corect

cu răspuns 

incorect

cu răspuns 

lipsă

284 166 22 0

Numărul itemului  

din test

Numărul elevilor

Numărul elevilor 
cu răspuns 

corect
60%

Numărul 
elevilor cu 

răspuns 
parțial corect

35%

Numărul 
elevilor cu 

răspuns 
incorect

5%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şcoala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza" Fălticeni

Clasa a IV-a cu predare în limba română

I. TABEL SINTETIC

înscriși

cu teste 

adaptate

68 1 68 67 0 0

EVALUAREA NAȚIONALĂ LA FINALUL

CLASEI A IV-a - 2022

RAPORTUL ȘCOLII

CENTRALIZATOR PENTRU REZULTATELE FIȘELOR DE EVALUARE

prezenți la 

”MATEMATICĂ”

cu c.e.s. integrați

Număr de elevi

înscriși absenți prezenți la        

”LIMBA ROMÂNĂ”

II. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ”LIMBA ROMÂNĂ”

cu răspuns 

corect

cu răspuns 

parțial corect

cu răspuns 

incorect

cu răspuns 

lipsă

956 335 127 12

Numărul itemului  din 

test

Numărul elevilor

Numărul 
elevilor cu 

răspuns corect

67%

Numărul elevilor 
cu răspuns 

parțial corect
23%

Numărul 
elevilor cu 

răspuns 
incorect

9%

Numărul 
elevilor cu 

răspuns lipsă
1%

II. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ”MATEMATICĂ”

cu răspuns 

corect

cu răspuns 

parțial corect

cu răspuns 

incorect

cu răspuns 

lipsă

495 112 112 1

Numărul itemului  

din test

Numărul elevilor

Numărul 
elevilor cu 

răspuns corect
69%

Numărul elevilor 
cu răspuns 

parțial corect

15%

Numărul elevilor 
cu răspuns 

incorect
16%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ”MATEMATICĂ”

cu răspuns 

corect

cu răspuns parțial 

corect

cu răspuns 

incorect

cu răspuns 

lipsă

563 54 91

Numărul itemului  

din test

Numărul elevilor

cu răspuns 
corect
79%

cu răspuns 
parțial 
corect

8%

cu răspuns 
incorect

13%

 Şcoala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza" Fălticeni

Clasa a VI-a, cu predare în limba română

I. TABEL SINTETIC

înscriși

cu teste 

adaptate

41 5 36 36 0 0

EVALUAREA NAȚIONALĂ LA FINALUL

CLASEI A VI-a - 2022

RAPORTUL ȘCOLII

CENTRALIZATOR PENTRU REZULTATELE FIȘELOR DE EVALUARE

prezenți la         

MATEMATICĂ și 

ȘTIINȚE

cu c.e.s. integrați

Număr de elevi

înscriși absenți prezenți la                          

LIMBĂ și 

COMUNICARE

cu punctaj total cu punctaj parțial cu punctaj zero

304 190 46

II. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ”LIMBĂ și COMUNICARE”

Numărul itemului  

din test

Numărul elevilor

cu punctaj 
total
56%

cu punctaj 
parțial

35%

cu punctaj 
zero
9%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.c. Rezultatele Evaluării Naționale la clasa a VIII-a 

 

 

Cei 5 elevi cu rezultatele cele mai bune, cu media de absolvire peste 9,50 (Brădățanu Amos, 

Cucu Iustin, Ilie Ștefana, Sandu Maria, Tudosă Teodor) au fost recompensați de către reprezentanții 

municipalității, cu ocazia Zilelor Municipiului Fălticeni, cu premii în bani. 

II.d. Inserția absobenților de clasa a VIII-a 

În urma susținerii examenului de Evaluare Națională 2022 și în funcție de opțiunile 

exprimate, elevii clasei a VIII-a, au fost înmatriculați la cursurile învățământului liceal și a elui 

profesional, după cum urmează: 
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LRO – 98% 52 50 50 0 0 1 8 4 9 10 17 1 

Mate– 88% 52 50 50 0 0 6 7 10 7 10 7 3 

Medie – 92% 52 50 50 0 0 4 6 10 6 13 11 0 

II. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ”MATEMATICĂ și ȘTIINȚE”

cu punctaj total cu punctaj parțial cu punctaj zero

329 103 108

Numărul itemului  

din test

Numărul elevilor

cu punctaj 

total
61%

cu punctaj 

parțial
19%

cu punctaj 
zero
20%
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CN „Nicu Gane”, 

Fălticeni 

20 4 16 - - - - - -  -  

CT „Mihai 

Băcescu”, 

Fălticeni 

11 1 2 2 - 4 - - 2 - - - 

C „Vasile 

Lovinescu”, 

Fălticeni 

14 - 1 3 - 2 2 2 1 1 1 1 

CN „Petru 

Rareș”, Suceava 

2    2        

CN „Ștefan cel 

Mare”, Suceava 

2  1  1        

CN „Mihai 

Eminescu”, 

Suceava 

3 1 1 1         

Col. ec. „Dimitrie 

Cantemir”, 

Suceava 

1      1      

 53 6 23 6 3 6 3 2 3 1 1 1 



 

II.e. Rezultatele elevilor la concursuri  

- Responsabil Comisia pentru curriculum, prof. Haidău Adelina 

 

În anul școlar 2021-2022, elevii coordonați de cadrele didactice ale școlii, au fost încurajați să participe la concursuri și competiții școlare.  

Rezultate se regăsesc în tabelul următor: 

Nr. 

crt. 

Cadrul 

didactic 
Concursul / Olimpiada 

Rezultate 

Premiul 

 I 

Premiul 

II 
Premiul III 

Mențiu

ne 
Alte distincții 

1. Clipa 

Dumitriţa 

„Amintiri din copilărie”-naţional-etapa I 18 6 4 - Premiul de excelenţă-2 

  „Amintiri din copilărie”-naţional-etapa II 7 9 2 - Premiul de  

excelenţă-11 

  „Amintiri din copilărie”-naţional-etapa III 10 11 4 - - 

  Concursul Național Eurojunior-etapa I 23 5 1 - - 

  Concursul Național Eurojunior-etapa II 18 4 5 - - 

  Concursul Național Eurojunior-etapa III 14 8 3 - - 

  Concursul Interjudetean „Viaţa e culoare” 1 1 - - - 

  Concursul Național ”Micii Olimpici”-et. I 15 2 2 5 - 

  Concursul Național ”Micii Olimpici”-et. II 14 2 2 5 - 

  Concursul Național ”Micii Olimpici”-et.I 13 1 3 4 - 

  Concursul Internaţional de Mastematică 

Aplicată Cangurul 

2 3 8 - - 

  Concursul Naţional Poveştile Cangurului - 13 5 - - 

  Concursul Național Interdisciplinar ”Vreau 

să știu”-Lb.Rom.-et. I 

14 11 1 - - 

  Concursul Național Interdisciplinar ”Vreau 20 7 1 - - 



 

să știu”-Lb.Rom.-et.II 

  Concursul Național Interdisciplinar ”Vreau 

să știu”-Lb.Rom.-et.III 

17 11 - - - 

  Concursul Național Interdisciplinar ”Vreau 

să știu”-Mate. –et. I 

8 13 5 - - 

  Concursul Național Interdisciplinar ”Vreau 

să știu”-Mate. –et. II 

19 7 1 - - 

  Concursul Național Interdisciplinar ”Vreau 

să știu”-Mate. –et. III 

9 10 4 - - 

  Concursul Naţional „Star Kids” 4 9 - 1 - 

  Concursul Naţional „Gazeta Mate.”-et. I - - 2 - Premiul de excelenţă-3 

  Concursul Naţional „Gazeta Mate.”-et.II 1 - 2 2 Premiul de excelenţă-4 

  Concursul Judeţean „Comper-Lb.rom.”-et. 

I 

17 3 - 4 - 

  Concursul Judeţean „Comper-Lb.rom.”-et. 

II 

17 5 3 1 - 

  Concursul Judeţean „Comper-

Matematică”-etapa I 

21 4 1 - - 

  Concursul Judeţean „Comper-

Matematică”-etapa II 

17 5 3 2 - 

  Concursul Naţional„Comper-Lb.română”-

etapa finală 
5 2 6 - - 

  Concursul Naţional„Comper-Matematică”-

etapa finală 

6 4 4 - - 

  Concursul Naţional „Micii Exploratori” 8 3 3 2 - 

  Expoziţia Internaţională -Concurs 

„Învingător prin artă” 
2 3 - - 

- 

  Concursul local „Porni Luceafărul” 2 3 1 - - 

2. Negre 

Simona 

Porni Luceafărul 
2 2   

 



 

  Concursului Interjudețean De Limba 

Română 

Comunicare Junior+  

1 1  1 

 

  Amintiri din copilarie 10 2 2  3 premii de excelență 

  Eurojunior-etapa1-februarie 15 3 2 2  

  Premium-Vreau să știu 7 6    

  Comper-et 2-matematica 8 5 2   

  Comper-et 2-limba română 12 1 1 1  

  Comper-et 2-limba română- etapa 

judeteană 
6    

 

3. Oșlobanu 

Mariana 

Amintiri din copilarie 
9 11 8 2 

 

  Micii Olimpici 12 8 7 3  

  Mate + 2     

  Comunicare Junior + 6     

  CD-idei în cărți 
12 județ   

6 

Naț. 

 

4. Ionaș 

Andreea- 

Maria 

Olimpiada națională de matematică, faza 

județeană    1 

 

 Nisioi 

Brîndușa 

Cambridge KET/ PET 

 
    

9 certificate de competență 

lingvistică pentru nivelul B1 

Olimpiada națională de limba engleză, faza 

județeană 
   2 

 

5. Ciornei 

Alina 

Cambridge YLE Starters  

 
    

5 certificate de competență 

lingvistică pentru nivelul pre-A1 

  Cambridge YLE Movers  

 
    

29 certificate de competență 

lingvistică pentru nivelul A1 



 

  Cambridge PET 
    

3 certificate de competență 

lingvistică pentru nivelul B1 

6. Crăciun 

Dana 
Concurs interjudețean Numai poetul... 

  2  
1 premiu special al juriului 

  Concurs local Porni Luceafărul...; 3     

  Cuvintele vindecă- concurs național de creație 
literară, realizat de Editura Internațională 
Twinkl; 

    
-diplome pentru copiii care au 

participat (5 elevi) 

7. Prisacariu 

Daria 

”Amintiri din copilărie” 
 4 5 8 

 

  Comper Limba română 4 7 7 4  

  Comper Matematică 3 2 2 2 1 loc I la erapa națională  

  CdIdei în cărți 
1 județ   

1 naț 

 

 

8. Tanasă 

Bogdan 

Ionuț 

Turneul Campionilor Tenis –Brașov  
 1   

 

  Turneul Campionilor Tenis – București 1     

  Super Turneul Campionilor Tenis – Pitești  1    

  O.N.S.S. – Faza Județeană Cros  1    

  O.N.S.S. – Faza Județeană Cros   1   

  O.N.S.S. – Faza Județeană Cros    1  

9. 

Haidău Adelina 

Concurs internațional „Învingător prin 

artă” 
5    

 

Concurs interdisciplinar „Bucuria 

Crăciunului”, C.A.E.N. 2022 
3    

 

  Concurs național de creație literară 

„Cuvintele vindecă”- realizat de Editura 

Internațională Twinkl; 

    
-diplome de participare (7 elevi) 



 

  Concurs local „Porni Luceafărul”     Premiul de excelență (1 elev) 

  Olimpiada de religie, faza județeană    2  

10. Triși 

Alexandrina 

Concursul Național Interdisciplinar 

EUROJUNIOR  
6 5 6 - 

- 

  Concursul Național Gazeta Matematică 

Junior, etapa I, 27. 01.2022 3 - 3 1 
Premiu de excelență 

5 

  Concursul școlar național de competență și 

performanță în educație Matematică, 

28.01.2022 

8 8 5 3 
- 

  Concursul școlar național de competență și 

performanță în educație Limba și literatura 

română,  21.01.2022 

2 7 5 6 
- 

  Concursul Național ,,Amintiri din 

copilărie” etapa a II-a, 22.02.2022 9 5 - - 
Premiu de excelență 2 

  Proiect interdisciplinar cu participare 

internațională ,,Micii Olimpici” etapa de 

aprofundare, 7.02.2022 

4 1 2 5 
- 

  Concursul Național Gazeta Matematică 

Junior, etapa a II-a, 23.03.2022 
1 2 7 - 

- 

  Concursul școlar național de competență și 

performanță în educație Matematică, 

25.03.2022 

12 4 1 3 
- 

11. Benke 

Carmen 

Elena 

Concursul Comper, etapa județeană 
45 31 16 2 

- 

  Concursul Comper, etapa națională 11 2 - - - 

12. Ilincăi 

Daniela 

Concurs Național„Vreau să știu” 
10 23 25 2 

 

  Festival Concurs Național„CDIdei”-etapa 

națională 
1   1 

 



 

  Festival Concurs Național„CDIdei”-etapa  

județeană 
4 2   

 

  Concurs Județean Bacău „Reciclăm, 

confecționăm și ne distrăm” 
3 2 3 1 

 

  Concurs național Bacău „Reciclăm, 

confecționăm și ne distrăm” 
2 2 1 1 

 

  Concurs județean cu participare națională 

„Călătorie în lumea poveștilor”, Buzău 
2 3 1 1 

 

  Concurs Național „comunicare 

ortografie..ro” 
3 2 4 6 

 

  Concurs Național „Micii exploratori” 5 5 3 7  

  Concursul național COMPER- Limba și 

literatura română 
2    

 

  Concursul județean COMPER- Limba și 

literatura română 
4 5 4 6 

 

  Concursul național COMPER- mate 1     

  Concursul județean COMPER- mate 3 5 5 7  

  Concurs Internațional „Cangurul lingvist” 2 4 6 5  

  Concurs Internațional „Cangurul 

matematician” 
3 2 4 6 

 



 

 

 

ACTIVITATEA CADRELOR DIDACTICE 

 

Proiectarea activităţilor didactice, a unităţilor de învăţare s-a realizat conform programelor 

școlare în vigoare şi recomandărilor inspectorilor de specialitate. Toţi profesorii au întocmit 

planificările calendaristice conform programelor în vigoare şi în conformitate cu recomandările 

primite la consfătuirile la care au participat în luna septembrie la începutul anului şcolar. Activitatea 

didactică și parcursul educaţional al elevilor se regăsesc ilustrate în portofoliile personale, 

portofoliile comisiilor, portofoliile diriginţilor.  

Asistenţele la ore reprezintă o componentă a managementului şcolar. Rolul acestora este de a 

sprijini activitatea de predare-evaluare a cadrelor didactice. Pe baza asistenţelor efectuate la ore, pe 

baza rapoartelor prezentate de responsabilul Comisiei pentru curriculum, se pot sublinia următoarele 

aspecte:  

• planificările calendaristice au fost întocmite conform programei şcolare aferente fiecărei 

discipline de învăţământ, conform reglementărilor în vigoare și precizărilor Inspectoratului Școlar; 

• resursele materiale şi de timp au fost gestionate în mod eficient, fiind adecvate fiecărei teme şi 

unităţi de învăţare. Metodele tradiţionale sunt îmbinate cu metode moderne de predare învățare. 

Profesorii recurg la metode activ-participative: conversaţia, dialogul, învăţarea prin descoperire, 

problematizarea. Aceste metode şi strategii didactice au rol de stimulare a creativităţii, inventivităţii, 

contribuind la conturarea unei atitudini pozitive a elevilor faţă de educaţie;  

• necesitatea formării continue a cadrelor didactice pentru conceperea unor strategii specifice de 

stimulare a motivaţiei și de management al stresului profesional; 

 

ANALIZA S.W.O.T.  

PUNCTE TARI  

* Cadre didactice calificate, cu experienţă, cu disponibilitate de perfecţionare.   

* Stil managerial participativ;  

* Existența unui colectiv de cadre didactice capabil de a obţine progres şcolar și performanțe cu 

elevii.  

* Existența unui climat de colaborare, cooperare în rândul colectivului şcolii.  

* Interesul  elevilor de a se implica în cât mai multe activităţi extraşcolare;  

* Participarea elevilor la concursuri şcolare;  

* Curriculum adaptat  pentru elevii  cu C.E.S;  

* Utilizarea mijloacelor  de învăţământ moderne existente în şcoală.  

* Promovarea imaginii şcolii prin surse online și prin activitatea susţinută a unor cadre didactice.  

PUNCTE SLABE  

* Carenţe în domeniul colaborării între cadrele didactice în scopul realizării unor proiecte 

educaţionale interdisciplinare; 

* Neimplicarea tuturor cadrelor didactice în crearea unei imagini pozitive a şcolii;   

* Elevi care dovedesc lipsă de preocupare şi de interes pentru învăţătură;  

* Inexistenţa abilităţilor cadrelor didactice în accesarea proiectelor cu finanţare extrabugetară.  

* Lipsa unui proiect cu finanțare comunitară. 



 

OPORTUNITĂȚI  

* Colaborarea cu Inspectoratul Școlar, Primăria în rezolvarea problemelor şcolii;  

* Oferta de formare a C.C.D.;  

* Proiecte și parteneriate educaţionale încheiate cu instituţii ale autorităţilor locale;  

* Proiecte și parteneriate educaţionale încheiate cu instituţii de cultură;  

AMENINŢĂRI  

* Diminuarea populaţiei şcolare din cauze socio-economice;   

* Resurse financiare insuficiente pentru realizarea obiectivelor şcolii.  

* Valoarea scăzută a bugetului rezultat din finanţarea per elev.  

 

ANALIZA ACTIVITĂȚII DE FORMARE 

  

 În anul şcolar 2021-2022, formarea și perfecţionarea continuă a cadrelor didactice a 

constituit o prioritate, având ca obiective principale:  

• Perfecţionarea personalului didactic pentru aplicarea noului curriculum şi abordarea unor strategii 

didactice eficiente prin cuprinderea unui număr cât mai mare de cadre didactice la cursurile de 

formare;    

• Asigurarea calităţii procesului de predare–învăţare–evaluare şi a serviciilor educaţionale;  

• Pregătirea cadrelor didactice prin proiecte de genul „formarea continuă a cadrelor didactice pentru 

un învăţământ de calitate”, realizate prin CCD sau alți formatori; 

• Monitorizarea permanentă a metodelor folosite de cadrele didactice în timpul orelor prin asistenţe 

efectuate de echipa managerială; 

• Susţinerea lecţiilor cu folosirea metodelor centrate pe elev;  

• Folosire tehnologiei în demersul didactic. 

 

Formarea continuă a cadrelor didactice 

Responsabil, prof. Benke Carmen -Elena  

 

           În  anul şcolar 2021-2022, preocuparea principală a cadrelor didactice a fost desfăşurarea 

procesului instructiv-educativ în condiţii optime, în conformitate cu planurile cadru, ținând cont de 

situația epidemiologică apărută din cauza îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. Chiar și în aceste 

condiții neprielnice, toate cadrele didactice au urmărit dobândirea competenţelor cheie prevăzute în 

programele şcolare atât la disciplinele de specialitate cât şi la disciplinele de cultură generală. 

Activitatea de perfecţionare şi formare continuă  s-a desfăşurat în baza prevederilor Planului managerial 

al comisiei, Planului operațional şi a obiectivelor propuse de Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza 

Fălticeni 

 În vederea atingerii obiectivelor propuse, cadrele didactice din unitatea de învățământ au participat la:  

 cursuri de perfecționare şi formare continuă  

 activităţi metodice la nivelul  cercurilor metodice 

 a fost întocmit raportul de activitate al comisiei pentru perfecționare și formare continuă pentru 

semestrul I al anului școlar 2021- 2022 



 

 au fost aplicate chestionare pentru identificarea nevoilor de perfecționare formare continuă a cadrelor 

didactice din unitatea de învățământ, după care a fost realizată analiza, prelucrarea datelor și 

prezentarea concluziilor 

 au fost completate, centralizate   fișele individuale de formare  continuă  pentru fiecare cadru didactic 

încadrat 

1. PERFECȚIONAREA PRIN GRADE DIDACTICE  

-Gradul didactic II-  

 prof. Cotfasă Laura -Maria, 

 prof. Ionaș Andreea- Maria, 

  prof.Ignat Mirabela 

- Școala Doctorală – Universitatea de Stat –Chișinău- Tanasă Bogdan 

 

 

      2.  PARTICIPAREA LA CURSURI DE FORMARE CONTINUĂ DIN CADRUL 

UNOR PROGRAME DE PERFECȚIONARE/FORMARE CONTINUĂ  

 

NISIOI BRÎNDUȘA 

 „Creativitate și inovare în procesul instructiv-educativ”, Casa Corpului Didactic George Tofan 

Suceava; 03.04.2022-30.06.2022 

 Cursul ,,Managementul implementării eficiente a curriculumului național MANAGER-CRED. 

Formare Nivel II, furnizat de CCD Botoșani 

 Curs online: ,,Antrenament –rezolvarea celor 25 de situații problemă și competențe digitale”,  

furnizor: Centrul de cursuri și meditații ,,Domnul Trandafir” TEACH-ital 

 Modalități de prevenire și soluționare a situațiilor de conflict în cadrul educațional-august 2022 

 Strategii de management în dezvoltarea parteneriatului școală-familie-comunitate- august 2022 

 Program de perfecționare profesională cu tematica Comisia SCIM atribuții și portofoliu, iulie 

2022 

 Program de perfecționare profesională cu tematica Strategia de dezvoltare instituțională, 

octombrie 2022 

 The Complete CELTA experience, decembrie 2022 

 

ILINCĂI DANIELA 

 „Creativitate și inovare în procesul instructiv-educativ”,, Casa Corpului Didactic George Tofan 

Suceava; 03.04.2022-30.06.2022 

 Comunicare organizaţională la nivelul instituției școlare- 15. 03. 2022 – 22. 03. 2022 

 Modalități de prevenire și soluționare a situațiilor de conflict în cadrul educațional-august 2022 

 Strategii de management în dezvoltarea parteneriatului școală-familie-comunitate- august 2022 

 

 BENKE CARMEN - ELENA 

 Curs - Control și monitorizare în educație- CCD Bistrița Năsăun, 22 CPT 

 Programul de formare ”Google Educator nivelul 1-Intermediari”-Asociația EDUSFERA , 100 

ore,25 credite-6.04.2021-25.05.2021 

CRĂCIUN DANA 

 Strategii de management în dezvoltarea parteneriatului școală-familie-comunitate; 



 

 Modalități de prevenire și soluționare a situațiilor de conflict în cadrul educațional 

 

 

PRISACARIU DARIA 

 Programul de formare ”Google Educator nivelul 1-Intermediari”-Asociația EDUSFERA , 100 

ore,25 credite-6.04.2021-25.05.2021 

 ERASMUS+ ,KA3, 6606689-EPP-1-IT-EPPKA3-PI-POLICY, PROMEHS_Promoying Mental 

Health at School 

 Cursul ”Dezvoltarea personală în școli” Seria SP14 

 Cursul ”Dezvoltarea creativității în sala de clasă” SP 16 

 Cursul ”Pandantul Comic. Cum stârnești situații comice când spui o poveste sau faci o 

prezentare 

 Webinar ”Cum reușesc copiii?” 

 Cursul ”Curs interactiv & Lansare de Carte Capivează-ți elevii în online mai ceva ca în clasă 

ȘTEFAN FLORENTINA 

 Programul de formare ”Google Educator nivelul 1-Intermediari”-Asociația EDUSFERA , 100 

ore,25 credite-6.04.2021-25.05.2021 

 .PROIECT ERASMUS+ : PROMOVAREA SĂNĂTĂȚII MINTALE ÎN ȘCOALĂ 

      HAIDĂU ADELINA 

 -Curs „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți-formare nivelu II –învățământ 

gimnazial”,   organizat de MEN-Casa Corpului Didactic Botoșani 

 Curs „Managementul clasei de elevi”, Asociația Dascăli Emeriți 

IONAȘ ANDREEA-MARIA 

 Curs-“ Inovarea școlară- strategii pentru o școală a secolului XXI ” 

 Webinar- „Școala viitorului” 

      TOCĂNEL ALEXANDRA 

 Programul de formare ”Google Educator nivelul 1-Intermediari”-Asociația EDUSFERA , 100 

ore,25 credite-6.04.2021-25.05.2021 

 PROIECT ERASMUS+ : PROMOVAREA SĂNĂTĂȚII MINTALE ÎN ȘCOALĂ, curs de 

formare pentru profesorii din învățământul preuniversitar organizat de USV; 

 Curs Etică și legislație sportivă 

IGNAT MIRABELA 

 Curs online INOVAREA SCOLARA- 23.03-30.03.2022 

 Curs online SCOALA DE BANI PENTRU PARINTI 

CLIPA DUMITRIȚA 

 Curs” Structura unei povești care captează atenția de la început până la sfârșit” AtelieR de 

cuvinte 

 -Curs”Tehnici de stimulare a cititului prin arta povestirii”-AtelieR de cuvinte 

 Cursul,, Pandantul Comic. Cum stârnești situații comice când spui o poveste sau faci o 

prezentare” 



 

 Cursul Arta Povestirii prin Păpușile BiBaBo 

 Simpozion național „Salvați apa!” 

 Simpozion național „Salvați pădurea!” 

 Micii olimpici- Creativitate în educație nr. 4 ISSN2784-1146 

 -Curs”Lectii online aproape fără efort”-3 ore 

 -Curs „Ghid de bune practici în combaterea bullyng-ului”-3 ore 

 -Curs „Inteligenţa emoţională in actul de predare”-3 ore 

 -Curs „Captivează-ţi elevii în online mai ceva ca în clasă”-3 ore 

 -Curs „Jocuri didactice la şcoală,în tabără şi online”-3 ore 

 -Curs „Educaţia viitorului”-3 ore 

 -Curs  „Excelenţa în cariera de dascăl”-3 ore 

 -Curs „Cum devenim mentori pentru elevii noştri”- 3 ore 

 -Curs „7 tehnici simple de managementul timpului”- 3 ore 

 -Curs „Dezvoltarea personală în şcoli”- 3 ore 

 -ERASMUS+ ,KA3, 6606689-EPP-1-IT-EPPKA3-PI-POLICY, PROMEHS_Promoting Mental 

Health at School 

 

OȘLOBANU MARIANA 

 Profesor real într-o școală virtuală 

 Curs formare „Academia Profesorului Digital”. 

TOFAN MIOARA 

 Curs online de pregătire în metodologia aplicării alternativei educaționale Step by step    (modul 

pentru clasa aII-a ) 

 Webinar ,,Modalități de lucru în alternativa educațională Step by Step”, Centrul Step by Step 

București. 

TOFAN VICTOR 

 Curs online de pregătire în metodologia aplicării alternativei educaționale Step by step    (modul 

pentru clasa II-a) 

 Webinar ,,Modalități de lucru în alternativa educațională Step by Step”, organizat de Centrul 

Step by Step București. 

    VASILACHE MARIA 

 Curs „Academia Profesorului Digital”. 

 Curs online ,,Cum să fii responsabil financiar” 

 Curs online ,, Școala de bani pentru părinți 

 Curs online ,,Mindfulness financiar: cum să-ți îmbunătățești relația cu banii 

 Cursul,, Pandantul Comic. Cum stârnești situații comice când spui o poveste sau faci o 

prezentare” 

 Cursul Arta Povestirii prin Păpușile BiBaBo 

 Seara Devoratorilor de Povești organizat de AtelieR de Cuvinte 

 Arta Povestirii, Scena și Culisele ei în cadrul Zilei Internaționale a Artei Povestirii. 

      IRIMIA VALENTINA- CURS CRED 

 



 

   VIERU ADRIAN 

 ,,Implementarea  noilor educații în învățământul preuniversitar”, acreditat prin OME nr. 3559 

din 29.03.2021, cu durata de 80 de ore 

 ,,Inovarea școlară-strategii pentru o școală a secolului XXI”(24 ore) 

 ,,Incluziunea școlară și socială a copiilor proveniți din medii dezavantajate în contextul 

colaborării cu comunitatea”( 40 de ore) 

 Curs online ,,Cum să devii supereficient în 7 etape” , organizat de Asociația ,,Ține de noi 

 Curs online ,,Gândirea laterală” , organizat de Asociația ,,Ține de noi” 

 Workshop ,,Predeterminări didactice ale învățării creative”, organizat de SELLification 

 Workshop ,,Schimb de experiență și bune practici”, organizat de SELLification 

 Webinarii organizate de SELLification: 

 Activități de învățare prin jocuri didactice 

  Condimentează-ți lecția! Elemente ce fac dintr-o lecție obișnuită, una captivantă. 

 Cum previi bullying-ul în școli 

 Cum să utilizezi inteligența emoțională în procesul educațional 

 Comunicarea nonviolentă și gestionarea elevilor problematici 

 Jocuri didactice la școală, în tabără și în online 

 Educația viitorului 

 Cum devenim mentori pentru elevii noștri 

SCOLOBIUC CLAUDIA 

 Mentorat în învățământul preuniversitar” 

„Curs modalități de prevenire si soluționare a situațiilor de conflict in cadrul educațional” 

 „Strategii de management în dezvoltarea parteneriatului școală-familie-comunitate” 

TRIȘI ALEXANDRINA 

 Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și 

concursurile naționale (CPEECN), furnizor - Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație 

(CNPEE), 

 Curs online: ,,Antrenament –rezolvarea celor 25 de situații problemă și competențe 

digitale”.Formatori: Anca Tîrcă și Florin Tudose, furnizor: Centrul de cursuri și meditații 

,,Domnul Trandafir” TEACH-ital 

 Programul de perfecționare profesională on-line cu tematica ,,Elaborarea/revizuirea procedurilor 

documentate din unitățile de înv. preuniversitar” , furnizat de către SC VIVID EDUCATION& 

MANAGEMENT SRL 

 -Toți copiii citesc- curs deschis online, furnizor Fundația ,,Noi orizonturi” 

 Academia profesorului digital – furnizat de formatori acreditați Brio, Livresq, Kinderpedia; 

 MENTORATUL DIDACTIC- CALEA SPRE O CARIERĂ DE SUCCES- categoria 2, acreditat 

prin OMEN. nr. 4737/09.08.2019 furnizat de Asociația CNF Transilvania 

 Cursul ,,Managementul implementării eficiente a curriculumului național MANAGER-CRED. 

Formare Nivel II, furnizat de CCD Botoșani 

 Programul de formare ,,PROFESOR ȘI PĂRINTE AZI” furnizat de Asociația Proacta EDU. 

 

 

 



 

SIMPOZIOANE / SEMINARII / CONFERINȚE 

NISIOI BRÎNDUȘA 

 Conferința Națională „Învățarea creative și atractivă”- aprilie 2022, CCD Brăila 

 Conferința USV- „Promovarea sănătății mintale în școală” 

  

 

DANIELA ILINCĂI 

 Conferința USV- „Promovarea sănătății mintale în școală” 

 Simpozionul național „S.O.S. Natura”, Bacău,  

 Simpozionul Național „Cei 7 ani de acasă”, Pitești 

IGNAT MIRABELA- 

 Simpozion national  CEI SAPTE ANI DE ACASA!  „ Din suflet, pentru mama! ” Tema  ,,Rolul 

parintilor si al scolii in educatia copiilor” 

CRĂCIUN DANA- 

 Certificat de participare conferința Promovarea sănătății mintale în școală, proiect 

ERASMUS+KA3; 

 Certificat de participare la training-ul Programul DOVE-Ai încredere în tine; 

 Certificat de participare Cea mai mare lecție de vaccinare (nr. 4489/)-organizatori: UNICEF și 

ME; 

 Participare la cursul Pandantul comic. Cum stârnești situații comice când spui o poveste sau faci 

o prezentare, organizat de Atelierul de cuvinte, adeverință nr. 162/15.02.2022; 

VASILACHE MARIA 

 Simpozion național „Salvați apa!” 

 Simpozion național „Salvați pădurea!” 

 Simpozion național Șapte ani de acasă: Din suflet pentru mama „Tema  ,,Elevul meu , copilul 

dumneavoastră, cetăţeanul de mâine” 

TOFAN MIOARA 

 Simpozion național ,,Proiectare didactică și management european în spațiul românesc”, 

organizat de  Asociația  Educrates, Târgu Mureș;  

 . Simpozion interjudețean ,,Copil ca tine sunt și eu!”, organizat de Școala Gimnazială ,,Ion 

Creangă , Brăila; 

 Simpozion  Internațional : ,,Prevenirea abandonului școlar prin implementarea activităților 

extrașcolareși a proiectelor educaționale”, organizat de Asociația Magistrum, Iași 

TRIȘI ALEXANDRINA 

 Simpozionul Național ,,Lumea din jurul nostru: Explorăm și cunoaștem România” în cadrul 

Programului Național EUROJUNIOR 

 Conferința Internațională ,, Învățarea prin joc” –Soluții inovatoare în educație, ediția a V-a, și 

parcurgerea a 14 ore de curs și aplicații în format eLearning și Webinar, prin Centrul  de 

educație digitală EDUMAGIC SOLUTION; 



 

 Conferința regională ,,AUTONOMIE,INDEPENDENȚĂ ȘI DEPENDENȚĂ LA VÂRSTA 

ADOLESCENȚEI”- organizată în cadrul Comisiei județene de prevenire a violenței în mediul 

școlar. Organizată de I.S.J. Suceava. 

TANASĂ BOGDAN 

 Conference Neutoaesthetics: A Method-Based Introduction - Suceava 

 

 

VIERU ADRIAN 

 Simpozionul Științific Național Ștefan cel Mare, ctitor al neamului românesc, ediția a II-a , 

Suceava 

 Conferința internațională ,,Educație Online fără Hotare” 

 Conferința Națională  ,, Învățarea creativă și atractivă”,  ediția I 

PRISACARIU DARIA 

 Conferința ”Gândirea ca o disciplină curriculară” 

SCOLOBIUC CLAUDIA 

 Webinar „Teaching vocabulary to B1 Preliminary for Schools students” 

 Conferință „ Supporting displaced learners and teachers from Ukraine”  

 Webinar „How to prepare your students for the B1 Preliminary for Schools 

OȘLOBANU MARIANA 

 Simpozionul Național EDUCRATES  ”Inovație în educație”  

 Confeința online – Dezvoltare personală- Asociația Maxwell România 

 Conferința Națională ” Captivează prin educație” 

 Atelier de cuvinte – Structura unei povești 

TOFAN VICTOR 

 Lucrare publicată în volumul colectiv editat în cadrul simpozionului național, Asociația 

Educrates, Tg.Mureș; 

 Lucrare publicată în volumul simpozionului interjudețean,  organizat de Școala Gimnazială ,,Ion 

Creangă”,  Brăila; 

  Studiu tematic și proiect didactic  publicat în ghidul metodic și în volumul  colectiv editat în 

cadrul simpozionului internațional, lucrare publicată în revista Magistrum,  Iași 

CERCUL PEDAGOGIC- ACTIVITATE SUSTINUTA / TITLUL REFERATULUI /  ALTE 

MODALITATI DE FORMARE 

PĂDURARU SIMONA 

 Cerc pedagogic – lecție demonstrativă clasa a VIII-a,Cartea, prietena mea. Etapele scrierii 

19.XI.2021 

 

VASILACHE MARIA – Iată ce pot spune despre Evaluarea Națională! 

 Activitatea susținută: ,,Demersul sincron și asincron în predarea online”. 26.11.2021 

PRISACARIU DARIA 



 

 Schimb de experianță „Primii pași de la grădiniță la școală” 

IRIMIA VALENTINA 

 Cerc pedagogic-Lecție online „Abordarea diferențiată a elevilor prin folosirea de metode 

moderne în activitatea de învățare” 

 

PUBLICAȚII, STUDII, LUCRĂRI 

DANA ILINCĂI 

 Coautor –„Rolul poveștilor în educarea elevilor”-  ghid metodic de bune practici, ISBN 978-606-

30-4288-1, Ed. Sfântul Ierarh Nicolae 2022; sau http://lectura.bibliotecadigitala.ro 

 Coautor -„Educația Ecologică – o necesitate a viitorului!, 2022, ghid metodic, ISBN 978-606-

063-262-7; 

 Referat, TRILOGIA profesor-părinte-elev, Pitești; 

TANASĂ BOGDAN 

 Study on student opinion on online teaching in pandemic conditions-investigative approach – 

Revista USV - SUCEAVA 

 Nr. 7 din otombrie 2021 ,,Anotimpul cuvintelor” ISSN  -2501-0522 „Practică și inovație în 

învățământul online- Resurse educaționale la un click distanță” 

 

VIERU ADRIAN 

 Articol ,,Aspecte metodice privind clima orizontului local” în Revista opiniilor didactice, 

ISSN 

TOFAN MIOARA 

 Lucrare publicată în volumul colectiv editat în cadrul simpozionului național, Asociația 

Educrates, Tg.Mureș; 

  Lucrare publicată în volumul simpozionului interjudețean,  organizat de Școala Gimnazială ,,Ion 

Creangă”,  Brăila; 

 Studiu tematic și proiect didactic  publicat în ghidul metodic și în volumul  colectiv editat în 

cadrul simpozionului internațional, lucrare publicată în revista Magistrum,  Iași. 

  Lucrare publicată în publicația  Editurii Esențial Media, în cadrul proiectului ,,Educație fără 

frontiere – Zâmbet de copil”. 

CLIPA DUMITRIȚA 

 Micii olimpici- Creativitate în educație nr. 4 ISSN2784-1146 

 DVD cu ISBN 978-606-576-739-3-Concurs „Învingător prin artă” 

 Referat susținut în cadrul Cercului Pedagogic al profesorilor de limba română, zona Fălticeni, 

activitate online, cu titlul Evaluarea la limba și literatura română realizată prin activități asistate 

de tehnologie și de internet; de la teorie la practică; adeverință nr.1586/15.11.2021; 

VASILACHE MARIA 

 Simpozionul  national „ Cei șapte ani de acasă!”  Tema: Rolul părinților și al școlii în educarea 

copiilor 

 ,,Învingător prin artă” ISBN978-606-576-739-3 

 

http://lectura.bibliotecadigitala.ro/


 

 

RAPOARTE DE ANALIZĂ- comisii funcționale și compartimente  
  

Comisia de evaluare și asigurare a calității 

resp. prof. Irimia Valentina 

 

OBIECTIV FUNDAMENTAL   

  

Implementarea unui sistem de management al calităţii bazat pe o politică, o structură 

organizată și o documentaţie care să permită monitorizarea, evaluarea, intervenţia preventivă și 

îmbunătăţirea continuă a calităţii.   

  

  OBIECTIVE GENERALE   

  

• Corelarea politicii de asigurare a calităţii în educaţie cu orientările promovate la nivel 

naţional,european şi mondial.  

• Asigurarea predării, învăţării și cercetării de calitate în scopul dezvoltării personale şi profesionale 

a elevilor. 

• Realizarea unui proces educativ de calitate.  

• Dezvoltarea unei culturi a calităţii în unitatea de învăţământ atât la nivelul personalului didactic 

cât şi al elevilor. 

  

OBIECTIVE SPECIFICE   

  

1. Îmbunătăţirea continuă a procesului instructiv – educativ;   

2. Buna relaţionare a actorilor procesului educativ;   

3. Optimizarea calităţii ofertei educaţionale realizate de unitatea şcolară şi a nivelului standardelor 

educaţionale atinse de elevi;   

4. Optimizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;   

5. Asigurarea distribuirii informaţiilor privind cultura calităţii;   

6. Stabilirea criteriilor şi iniţierea analizei și evaluării pe baza criteriilor de calitate pe discipline, 

catedre, nivele;   

7. Asigurarea feed-back-ul din partea elevilor, părinţilor şi personalului şcolii;   

8. Asigurarea informării și evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes (elevi, părinţi, 

cadre didactice, comunitate locală);   

9. Revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale la nivelul unităţii şcolare;   

10. Propunerea măsurilor de optimizare a calităţii educaţiei oferite de unitatea şcolară;   

  

DIRECŢII DE ACŢIUNE:  

  

În anul şcolar 2021-2022 s-au desfășurat în cadrul CEAC următoarele activităţi:  

- S-a stabilit (propus și aprobat în Consiliu Profesoral)  componenţa comisiei;  

- S-a întocmit Raportul de Autoevaluare pe anul şcolar precedent prin centralizarea datelor culese 

de comisie;  



 

- S-au descoperit punctele slabe din raportul de autoevaluare și s-a întocmit pe baza acestora Planul 

de îmbunătățire pentru anul școlar 2021-2022;  

- S-a întocmit planul anual de acţiune al comisiei; 

- S-a realizat o planificare anuală; 

- S-au stabilit  strategii în vederea monitorizării interne lunare;  

- Completarea documentelor CEAC ( Manualul calităţii, Procedurilor);  

- Realizarea structurii documentelor;  

- Colectarea datelor statistice ale unităţii și a rapoartelor de activitate ale comisiilor cu caracter 

permanent în vederea realizării Raportului de monitorizare anual;  

- Revizuirea Regulamentului de funcţionare CEAC;  

- Stabilirea responsabilităţilor membrilor CEAC și Comitetului CEAC;  

- Selectarea chestionarelor de aplicare;  

- S-au prelucrat: Fişe de observaţie a lecţiilor,  Fişe de monitorizare a orarului, Fişe de monitorizare 

a cataloagelor, Chestionare pentru profesori,  roluri și eficienţa în comisii, portofoliile 

profesorilor, portofoliile elevilor, rapoartele testelor iniţiale. 

  

Pe parcursul anului s-au verificat o parte din dosarele catedrelor, acolo unde s-a oferit 

ajutorul din partea responsabillor. 

Pe parcursul perioadei s-au ţinut şedinte de lucru conform proceselor- verbale din dosarul 

comisiei.   

 

Analiza SWOT a activității comisiei  

  

PUNCTE TARI  

- procedurile minime necesare la nivelul școlii sunt realizate conform legislației în vigoare;  

- completarea portofoliului comisiei cu  documentaţia necesară;  

- centralizarea și interpretarea chestionarelor aplicate părinţilor și elevilor în vederea îmbunătățirii 

climatului instructiv-educativ din școală.  

  

PUNCTE SLABE  

- nu s-a realizat graficul de interasistențe;  

- există deficiențe în monitorizarea activităților.  

  

AMENINŢĂRI  

- munca în această comisie necesită un volum foarte mare de timp și datorită supraîncărcării cu alte 

activități școlare și extrașcolare există posibilitatea ca să nu fie îndeplinite toate sarcinile.  

  

OPORTUNITĂŢI  

- disponibilitatea cadrelor didactice și a conducerii de a sprijini activitatea acestei comisii prin 

implicarea și răspunderea cu promptitudine atunci când este nevoie.   

  

Propuneri pentru anul 2022-2023: 

- Identificarea procedurilor-cheie în CEAC, elaborarea şi eficientizarea lor prin: stabilirea unei 

ierarhii privind prioritatea lor în sistemul calităţii, simplificarea paşilor şi flexibilizarea acestora, 

astfel încât să se creeze un echilibru între decizia centralizată și cea autonomă;  



 

- Realizarea de întâlniri de lucru şi de sprijin a cadrelor didactice în vederea elaborării și 

implementării programelor de învăţare, de performanţă și remediere;  

- Revizuirea periodică a documentelor specifice; 

- Îmbunătăţirea relaţiilor de lucru și de comunicare eficientă ale profesorilor cu elevii și cu 

profesorii;  

- Desfăşurarea de şedinţe de lucru la nivelul catedrelor pe tema învăţării centrate pe elev şi a orelor 

demonstrative la nivel de catedră / arie curriculară pentru diseminarea exemplelor de bună practică.  

 

 

Comisia pentru proiecte și programe școlare și extrașcolare  

 coordonator, consilier educativ Oșlobanu Mariana 

  

Anul şcolar 2021-2022 a fost marcat de noi provocări atât pentru cadrele didactice, pentru 

managementul instituţiilor de învăţământ, cât și pentru familiile elevilor, în spiritul unui parteneriat 

eficient, constructiv și de durată, centrat pe educarea și instruirea permanentă a elevilor în acord cu 

imperativele momentului și ale societății, dar și pe dobândirea de noi și reale valenţe instructiv-

educative. Rezultatele obţinute în acest an școlar reprezintă măsura perseverenței, devotamentului și 

dăruirii profesorilor şcolii, a eforturilor deopotrivă ale elevilor şi părinţilor, a modului în care aceștia 

au răspuns la activităţile programului educaţional propus și promovat de Consiliul de Administrație 

al şcolii. În Strategia Şcolii Gimnaziale „Al. I. Cuza”  s-a dorit o sinteză între reperele naţionale şi 

europene ale educaţiei și valorile şcolii care înseamnă performanţă intelectuală, studiu, competiţie, 

respectul pentru ştiinţă, pentru cultură, pentru elitele intelectuale şi morale autentice. Şcoala noastră 

îşi propune să dezvolte un model educaţional bazat pe valori, competenţă și responsabilitate, 

acordând şanse egale fiecărui elev în funcţie de potenţialul, interesul și motivaţiile personale, 

asigurând formarea de capacităţi și competenţe care să permită absolvenţilor noştri să-şi găsească 

locul și menirea socială într-o lume în continuă schimbare.     

Preocupările constante ale şcolii noastre au vizat:             

• Inițierea și derularea de proiecte educaționale la nivel local, regional, național;    

• Realizarea unui parteneriat real cu părinții elevilor;           

• Relaționarea cu autorităţile locale, cu cele guvernamentale, cu instituții și organizații partenere.   

O preocupare constantă a fost eficientizarea activităţii din şcoală, iniţiind un dialog 

permanent cu profesorii şcolii, cu elevii, cu Comitetul de Părinţi, astfel încât deciziile să fie 

fundamentate pe comunicarea şi colaborarea principalilor factori și beneficiari ai actului educaţional 

din şcoală. Dezbaterile din cadrul comisiilor metodice și catedrelor, problematica pusă în discuţie în 

cadrul Consiliului profesoral, hotărârile luate la acest nivel, precum şi cele din cadrul Consiliului de 

Administraţie au urmărit cu prioritate îmbunătăţirea calităţii demersului didactic şi adecvarea ofertei 

educaţionale la cerinţele societăţii actuale.  

Evaluările interne și studiile de impact realizate prin Comisia de Evaluare şi Asigurare a 

Calităţii din şcoală, dar şi evaluările externe au relevat calitatea managementului instituţional, 

competenţa profesională a cadrelor didactice, gradul de implicare a elevilor în activităţi ştiinţifice, 

artistice, culturale, demersul educativ susţinut, proiecte și programe educaţionale vizând diferite 

paliere de formare a personalităţii elevilor, implicarea părinţilor ca parteneri autentici ai demersului 

educaţional al şcolii. Nivelul de pregătire a elevilor, rezultatele la diversele concursuri, atestă 

calitatea demersului didactic, parteneriatul autentic şi dialogul bazat pe responsabilitate și respect 

reciproc între profesori, elevi și părinţi.     



 

 

La începutul anului s-au realizat documentele specifice de planificare a activităţii educative: 

Planul managerial, Programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, Planificarea 

şedinţelor cu părinţii, în elaborarea acestora avându-se în vedere:  

• întocmirea documentelor de lucru ale diriginților şi corelarea temelor propuse cu cerinţele clasei 

de elevi;  

• utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se poată 

exprima, să fie ascultat și îndrumat eficient;  

• implicarea tuturor diriginţilor în activităţi educative extraşcolare  (spectacole, concursuri, 

excursii, etc.) şi valorificarea acestora din punct de vedere educativ.  

• atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real şcoală-familie  

• Activitatea extracurriculară și extraşcolară s-a bazat pe Programul activităţilor educative, primit 

de la Inspectoratul Școlar, la care s-au adăugat activităţile proprii, ea desfăşurându-se sub diverse 

forme.  

 

Activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de către 

diriginţi. Profesorii diriginţi au colaborat cu profesorii claselor și cu elevii în vederea prevenirii unor 

abateri disciplinare. Activitatea educativă a fost centrată pe formarea la elevi a unor atitudini și 

comportamente cetăţeneşti raportate la valorile autentice ale democraţiei.  

 

Analiza SWOT  

PUNCTE TARI 

- școala cu spații adecvate unei bune desfășurări 

a activităților școlare și extrașcolare (săli de 

clasă amenajate, 2 terenuri de sport) 

- existența de aparatură (video proiector, 

scanner, imprimantă, xerox)  

- cadre didactice calificate și diriginți care au 

cursul de Consiliere și Orientare  

- implicarea unui număr mai mare de elevi în 

acțiunile extracurriculare la nivelul școlii față de 

anii școlari anteriori  

- marcarea momentelor importante din punct de 

vedere național, spiritual, cultural în cadrul 

activităților extracurriculare  

- participarea elevilor școlii la concursuri 

școlare   

- promovarea imaginii scolii și oferte școlare 

prin organizarea Zilei Porților Deschise, de 

activități cu grădinițele din jur  

- realizarea unor activități de voluntariat pentru 

promovarea valorilor moral-civice.  

PUNCTE SLABE 

- resurse financiare limitate  

- relație deficitară între școală și comunitate  

- lipsa unor parteneri-finanțatori  

- lipsa de implicare activă a mai multor 

reprezentanți ai comunității locale în 

activitățile desfășurate  

- lipsa de parteneriate de colaborare externă  

- implicarea inegală a membrilor comisiei în 

activitățile propuse și astfel slab organizarea a 

unor dintre activități la nivelul școlii   

OPORTUNITĂŢI 

- disponibilitatea profesorilor de a efectua 

activități extracurriculare  și ore de pregătire 

AMENINŢĂRI 

- creșterea dezinteresului părinților față de 



 

suplimentară cu elevii din clasele terminale - 

atragerea de parteneri în scopul îmbunătățirii 

imaginii școlii și a activităților școlare și 

extrașcolare   

- implicarea mai eficientă a familiei în 

activitățile școlare și extrașcolare și în 

sponsorizări   

- valorificarea reală a parteneriatelor cu poliția 

și biserica într-un mod eficient prin realizarea 

de activități derulate pe tot parcursul  anului 

școlar și nu cu caracter temporar    

- participarea la competițiile de proiecte cu 

fonduri europene   

- îmbunătățirea imaginii școlii prin valorificarea 

resurselor existente și o mai bună mediatizare a 

activităților propuse și desfășurate   

- realizarea de parteneriate cu grădinițele, cu 

școlile și liceele în scopul  derulării de activități 

educative și atragere a populației școlare                    

școală   

- nepopularizarea eficientă a imaginii școlii în 

comunitate   

- lipsa de parteneriate interne și externe ce duce 

la scăderea populației școlare, slaba apreciere a 

școlii de către comunitatea locala  

- scăderea populației școlare din cauze sociale 

și familiale   

- diminuarea imaginii școlii în comunitate prin 

lipsa de promovare a activităților   

  

 

 

I. PROIECTE ŞI PROGRAME DESFĂŞURATE 

 

a. PROGRAMUL NAȚIONAL „Din grijă pentru copii”, Educație psihoemoțională pentru 

învățământul primar și gimnazial, aprobat de Guvernul României prin OUG 105/2021. 

În acest context, specialiștii Colegiului Psihologilor din România și ai Ministerului Educației 

au elaborat materiale ce cuprind activități ce abordează sănătatea psihoemoțioală a copiilor, 

vizând înțelegerea emoțiilor de bază, a consecințelor și contextelor acestora, exprimarea și 

trăirea emoțiilor, reglarea emoțională și controlul mediului. 

 

b. Prevenirea traficului de persoane - exemple concrete de acțiuni, campanii, proiecte, 

evenimente organizate/desfășurate pentru prevenirea, informarea, conștientizarea diferitelor 

grupuri țintă, acțiuni în parteneriat cu Agenţia Naţională de Luptă Împotriva Traficului de 

Persoane 

 

Titlul 

activităţii / 

proiectului 

Scurtă  descriere Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de 

beneficiar

i 

Parteneri 

 

SEMESTRUL 

I 

Prevenirea 

traficului de 

persoane în 

cadrul 

programului 

Alchemy in 

Parenting 

 

Activitățile au 

urmărit creșterea 

gradului de 

conștientizare cu 

privire la traficul 

de persoane în 

rândul copiilor și 

adulților. Au fost 

explicați termenii 

Prof. înv. 

primar Trişi 

Alexandrina 

 

 

25-

29.01.2022 

 

 

25 de elevi 

25 de 

părinţi 

 

 

Asociația  HoltIs, 

Reprezentanţa 

UNICEF în 

România 



 

  trafic de persoane, 

exploatarea unei 

persoane, victimă, 

traficant de 

persoane și 

prezentate cauze și 

statistici cu privire 

la acest fenomen 

prin intermediul 

unui material 

power point. 

 

SEMESTRUL 

II 

Prevenirea 

traficului 

 de persoane 

şi a explorării 

sexuale în 

România 

  

Fiinţele 

umane 

nu au preţ 

 

 

- Sloganuri 

- Mesaje antitrafic 

- Desene 

Activitățile au 

urmărit creșterea 

gradului de 

conștientizare cu 

privire la traficul 

de persoane în 

rândul copiilor și 

adulților. Au fost 

explicați termenii 

trafic de persoane, 

exploatarea unei 

persoane, victimă, 

traficant de 

persoane și 

prezentate cauze și 

statistici cu privire 

la acest fenomen. 

Prof. Ciornei 

Alina 

 4.06.2022 Elevii 

clasei VII-

a A 

Asociaţia 

eLiberare 

5610/28.05.2022 

 

c. Respectarea drepturilor copilului  - exemple de acțiuni, campanii, proiecte, evenimente 

organizate/desfășurate pentru respectarea și promovarea drepturilor și responsabilităților 

copiilor/tinerilor, prevenirea exploatării copiilor prin muncă şi exploatare sexuală, acțiuni în 

parteneriat cu Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Suceava, ONG-uri etc. 

 

Titlul 

activităţii / 

proiectului 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 

implementar

e 

Parteneri 

 

 

PROIECT 

SNAC 

Împarte – 

Educă – 

 Activitățile derulate au 

avut ca scop sensibilizarea 

opiniei publice și a 

factorilor de decizie cu 

privire la situația 

bătrânilor din 

așezămintele monahale , 

Cadre didactice: 

profesorii din 

învățământul primar:  

 Clipa Dumitriţa,  Benke 

Carmen,  Prisacariu 

Daria,  Ştefan 

Florentina, Triși 

 

 

Anul școlar 

2021-2022 

 

 

 

Așezământul 

Monahal 

Mănăstrirea 



 

Donează 

 

(Implică – 

te şi tu 

pentru a 

sprijini un 

copil să 

meargă la 

şcoală) 

Mănăstrirea Buciumeni, 

riscul social cu care se 

confruntă importante 

categorii de vîrstnici din 

România și promovarea 

unor propuneri/măsuri 

care să asigure mijloacele 

unei vieți mai bune ; de 

asemenea, acțiunile au 

vizat facilitarea și 

încurajarea participării 

elevilor la luarea 

deciziilor care 

influențează asigurarea 

dreptului la o viață mai 

bună pentru fiecare bătrân 

din Azilul Buciumeni, o 

viață de calitate pentru 

fiecare vârstnic din 

România; 

Alexandrina, Negre 

Adriana, Oșlobanu 

Mariana; 

Profesori diriginți: 

Vieru Adrian , Crăciun 

Dana, Haidău Adelina,, 

Ciornei Alina, Irimia 

Valentina, Roșu 

Andreea 

 

Buciumeni 

 

d. Voluntariat, sănătate și igienă - exemple de acțiuni, campanii, proiecte, evenimente 

organizate/desfășurate, acțiuni în parteneriat cu Societatea de Cruce Roşie, Direcţia pentru 

Sănătate Publică etc. 

   

● Proiectul  SNAC Împarte –Educă –Donează: activitățile derulate au avut ca scop sensibilizarea 

opiniei publice și a factorilor de decizie cu privire la situația bătrânilor din așezămintele monahale , 

Mănăstrirea Buciumeni, riscul social cu care se confruntă importante categorii de vîrstnici din 

România și promovarea unor propuneri/măsuri care să asigure mijloacele unei vieți mai bune ; de 

asemenea, acțiunile au vizat facilitarea și încurajarea participării elevilor la luarea deciziilor care 

influențează asigurarea dreptului la o viață mai bună pentru fiecare bătrân din Azilul Buciumeni, o 

viață de calitate pentru fiecare vârstnic din România;  

-activități derulate pe parcursul semestrului I: Inimi mari, fapte mari ( Strângerea unei sume de bani 

pentru cumpărarea unor produse alimentare /obiecte de îmbrăcăminte/ produse de curățenie  pentru 

bătrânii din Buciumeni. și implicarea tinerilor în activități ce presupun voluntariatul; creșterea 

gradului de conștientizare cu privire la rolul voluntariatului în dezvoltarea personalității elevilor, în 

însușirea unor comportamente sociale adecvate vârstei;  antrenarea comunității locale și a altor 

factori educativi în derularea activităților proiectului.  

Deasemenea, în luna mai, elevii școlii noastre au adus un  dram de bucurie pe fața aestor oameni 

aflați la vârsta senectuții, înflorindu-le cerdacul din fața așzământului , cu 70 de mușcate puse în 

jardiniere speciale de către copii și profsorii implicați în această acțiune. 

 

● Proiectele Daruri de Moș Nicolae!, Moş Crăciun vine cu daruri! Vine, vine Moş Crăciun! au ca 

scop promovarea valorilor moral – creştine în rândul elevilor, conştientizarea acestora de a învăţa să 

dăruiască şi să împartă bucurie celor mici, grupul ţintă fiind un grup de copii mici, enoriaşi ai 

bisericii Adormirea Maicii Domnului din Fălticeni, care au o situație materială precară; astfel, elevii 

Școlii AL.I. Cuza, însoțiți de  către profesorii coordonatori, au desfășurat o activitate cu scop 

umanitar și cultural: au oferit alimente, dulciuri, jucării, încălțăminte, cărți de rugăciuni și iconițe, 

momentul fiind completat de un scurt program de colinde; În apropierea sărbătorii Nașterii 

Domnului, copiii nevoiași vor primi şi alte cadouri de la oamenii de bine, unii dintre aceștia 

antreprenori locali, care vor să readucă zâmbetul și fericirea pe chipul celor mici.  

 



 

 

 

- SEMESTRUL II 

● Programul educațional despre pubertate Always și Old Spice. Programul este implementat de 

către agenția Grey Worldwide România, perioada mai 2022. Realizarea unei sesiuni de informare a 

elevelor de clasa a V-a   asupra   schimbărilor   fizice   și   emoționale   ce   se petrec   în   perioada   

pubertății,   dar   și   educarea   lor   în privința igienei. La sfârșitul sesiunii, fiecare elevă de clasa a 

V-a a primit un set de materiale educaționale și mostre de produse Always. 

 

● Fapta bună –cinstea sufletului (voluntariat), prof. Haidău Adelina, partener Biserica Adormirea 

Maicii Domnului Fălticeni, 12.04.2022. Activitatea a avut drept scop conștientizarea copiilor de a 

face fapte bune; 



 

 

e. Proiecte şi activităţi de dezvoltare a noilor educaţii (educaţia pentru mediul înconjurător, educaţia pentru schimbare şi dezvoltare, educaţie 

financiară, educaţia pentru democraţie şi drepturile omului, educaţia pentru timp liber, educaţia pentru sănătate, educaţia pentru mass-

media, educaţia economică şi antreprenorială etc.) – exemple, scurtă descriere a impactului/ rezultatelor obținute. 

 

 

PROIECTE EDUCATIVE   2021 – 2022 

 

 
Nr. 

Crt. 

Denumirea  

proiectului 

 

 

Clasa 

Tipul  

proiectului 

Parteneriat 

încheiat/ 

 nr 

Rezultate obținute/ 

impact 

Elevi/prof. 

implicați 

Apariții  

media/ 

link 

1. „Inimi mari, fapte 

mari” 

CP-VIII -parteneriat educațional de 

voluntariat SNAC cu 

Mănăstirea „Sf.Gheorghe” 

Buciumeni, Serviciul 

Social-Cămin de bătrâni 

Nr........... /  

21.01.2022 

-dezbatere                                                                 

-campanie umanitară     

-voluntariat 

-activități practice: plantare  

pomi și flori 

-acțiuni de curățenie 

- cl. VII B 

-prof.Haidău Adelina 

-prof.Oșlobanu 

Mariana 

-prof.Irimia Valentina 

-500 elevi 

-30 cadre didactice 

-mass-media 

-site-ul școlii 

-aviz ISJ  

Suceava 

2. „Inimi mari, fapte 

mari” 

CP-VIII -parteneriat educațional de 

voluntariat SNAC cu 

Biblioteca Municipală 

„Eugen Lovinescu” 

Fălticeni 

Nr.355 /  

07.03.2022 

-expoziție de creații plastice la  

Biblioteca Municipală „Eugen  

Lovinescu” Fălticeni 

- cl. VII B 

-prof.Haidău Adelina 

-20 elevi 

 

-mass-media 

-site-ul școlii 

 

3. 

 „Ce faci, Te 

face” 

CP-VIII -proiect educațional de 

dezvoltare personală 

Nr.151 / 

03.02.2022 

-dezvoltarea personală inter-

disciplinară în vederea 

promovării povestirii ca metodă 

de învățare interactivă   -

asigurarea unui cadru de 

educație non-formal care să 

contribuie la stimularea în rândul 

tinerilor a apartenenței la un 

-prof.Haidău Adelina 

-elevi 

-profesori 

- 



 

grup cu valori și principii de 

viață sănătoase, la accesul la 

modele autentice 

4. ”Inimi mari, fapte 

mari!” 

7A Campanie  

caritabilă 

 Pachete pentru persoanele  

vârstnice de la Mănăstirea 

Buciumeni 

Elevii clasei a VII-a A  

5. ”Toată școala 

citește” 

7A Voluntariat   Cărtți donate Elevii clasei a VII-a A  

6 ”Actori mari pe 

scene mici, pentru 

grupa de pitici” 

7A Voluntariat   Donație  Elevii clasei a VII-a A  

 

Parteneriate 2021-2022 

 

7 Protocol de 

colaborare 

nr.1377/ 

01.10.2021 

-activitate de consiliere la 

clasă: Cum ne descurcăm cu 

sentimentele și cu emoțiile 

noastre; Emoții, sentimente, 

dispoziții 

-consiliere individuală a 

elevilor 

-

prof.Haid

ău 

Adelina 

-consilier școlar 

Focșineanu 

Florentina 

-07.01. 2022  

-11.03. 2022 

-conștientizarea consecințelor 

negative ale comportamentelor 

de tip bulling                                      

-fotografii pe site-ul școlii 

8. Protocol de 

colaborare nr. 

234/ 08.02.2022 

-În cadrul Proiectului educativ 

„Ce faci, Te face” 

Atelier 

de 

Cuvinte 

Atelier de Cuvinte / 

-Școala Gimnazială 

„Al.I.Cuza” 

Fălticeni 

An școlar 2021-

2022 

-activități care să atragă interesul 

pentru lectură              -

promovarea artei povestirii 

9. În cadrul 

protocolului de 

colaborare 

nr.1676 / 

03.12.2021 

-activități recreative și de 

creație cu ocazia zilei de 1 

Iunie 

-

prof.Haid

ău 

Adelina 

Biserica Adormirea 

Maicii Domnului 

Fălticeni 

-01.06.2022 - recital de poezie  la  Biserica 

Adormirea Maicii Domnului 

Fălticeni                                     -

activități recreative                   -

expoziție de creație plastică      -

popularizare pe site-ul școlii                                          

10. Protocol de -În cadrul Proiectului - Mănăstirea -Sem II -activități de voluntariat și 



 

colaborare nr. 624 

/ 16.05.2022 

educațional de voluntariat 

SNAC „Inimi mari, fapte mari” 

prof.Haid

ău 

Adelina 

„Sf.Gheorghe” 

Buciumeni, 

Serviciul Social-

Cămin de bătrâni 

ecologice 

11. Protocol de 

colaborare nr. 356 

/ 07.03.2022 

-În cadrul Proiectului 

educațional de voluntariat 

SNAC „Inimi mari, fapte mari” 

-

prof.Haid

ău 

Adelina 

Biblioteca 

Municipală „Eugen 

Lovinescu” 

Fălticeni 

-01-08.03.2022 -expoziție creații plastice 

dedicate zilelor de 1 și 8 Martie 

la Biblioteca Municipală „Eugen 

Lovinescu” Fălticeni 

     

12. „Cuvinte care 

 înfloresc inimi” 

I A local Nr.2028/  

7.12.2021 

Expoziție lucrări,  

fotografii 

30 elevi Site-ul școlii 

13. Proiect Educațional” 

1 Decembrie” 

I A local 1629/  

25.11.2021 

Expoziție lucrări, 

fotografii 

30 elevi Site-ul școlii 

14. Proiect Educațional  

Național ”Arta povestirii , 

metodă interactivă în arta  

educației” 

I A Național 130/  

28.09.2021 

Lucrări ,ateliere  

de povești 

30 elevi www.atelierdecuvinte.ro  

15. ”Școala este șansa ta” I A local 135/  

30.09.2021 

Club de sprijin  

și adaptare  

școlară 

3 elevi Site-ul școlii 

http://www.atelierdecuvinte.ro/


 

    Alte proiecte educaționale 

1.  

 
Biserica Adormirea 

Maicii Domnului 

Fălticeni 

În cadrul protocolului 

de colaborare nr.1676 

/ 03.12.2021 

-24 Ianuarie-La zi de 

ceas aniversar            -

1 Iunie-Ziua 

Internațională a 

Copilului 

24.01.2022    

01.06.2022 

-recital de poezie patriotică  la  Biserica 

Adormirea Maicii Domnului Fălticeni                       

-program artistic    

 -activități recreative       

-fotografii pe site-ul școlii       

-ziarul Crai Nou, 26.01.2022 

2.  

Mănăstirea 

„Sf.Gheorghe” 

Buciumeni, Serviciul 

Social-Cămin de bătrâni 

Protocol de colaborare 

nr.624 / 16.05.2022 

-Un mărțișor din 

suflet!                               

-Povețe de la bunicii 

noștri                          -

Micii gospodari! 

08.03.2022    

14.04.2022    

26.05.2022 

-fotografii pe site-ul școlii  și în mass-media                                     

-promovarea educației ecologice în școală și 

în alte instituții prin diverse strategii                              

-vizită / voluntariat la Mănăstirea 

„Sf.Gheorghe” Buciumeni, Serviciul Social-

Cămin de bătrâni             

3.  
Asociația Cultural-

Științifică „Vasile Pogor” 

Iași 

Protocol de colaborare 

nr.52 / 17.01.2022 

-Expoziție 

Internațională Concurs 

„Invingător prin artă” 

ediția XII 

20.02.2022 -5 premii I, diplome 

4.  „Atelier de Cuvinte ” -

Timișoara 

Protocol de colaborare 

nr.234 / 08.02.2022 

-Ce faci, Te face. 

Cafeneaua Tinerilor 

An școlar 

2021-2022 
-fotografii, afișe 

5.  
Asociația Tineret Olimp 

Protocol de colaborare 

nr.4284 / 21.02.2022 

-Programul Național 

Eurojunior 

Etapa februarie 

2022 
-creșterea prestigiului partenerilor 

6.  Teatrul de Păpuși 

„Așchiuță” Iași 

Protocol de colaborare 

nr.439 / 04.05.2022 

-Turtița săltăreață-

teatru de păpuși 
04.05.2022 

-fotografii   

-popularizare pe site-ul școlii 

7.  

Grădinița Specială 

Fălticeni 

În cadrul protocolului 

de colaborare nr.1371 

/ 30.09.2021 

-Sărbătoarea Învierii 

Domnului în suflet de 

copil 

11.04.2022 

-realizarea de activități practice:felicitări, 

desene, picturi   -vizită la Grădinița Specială 

Fălticeni                                          -

popularizare în mass-media 

8.  Biblioteca Municipală 

„Eugen Lovinescu” 

Fălticeni 

Protocol de colaborare 

nr.356 / 07.03.2022 

-Un mărțișor din 

suflet!                                
01 -08.03.2022 

-expoziție:felicitări, mărțișoare, creații 

plastic la Biblioteca Municipală „Eugen 

Lovinescu” Fălticeni 

9.  
Biblioteca Municipală 

„Eugen Lovinescu” 

Fălticeni 

În cadrul protocolului 

de colaborare 2068 / 

06.11.2021 

-Concurs de recitare 

poezie lirică 

eminesciană „Porni 

Luceafărul” 

20.01.2022 

-fotografii      

 -1 premiu de excelență                     - 

popularizare pe site-ul școlii și în mass-

media 
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          ●Programul Mondial Eco-Şcoala– ,,Și nouă ne pasă!” acesta este sloganul Eco-Școlii 

Gimnaziale ,,Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni și ghidându-ne după el, reușim încă  din anul  2008,  când 

s-a obținut Certificatul de Eco-Şcoală şi simbolul „Steagul Verde”, să ne menținem la standardele 

propuse de acest proiect. 

Membrii comitetului  Eco-Școala compus din toate cadrele didactice și nedidactice din școală se implică 

activ,  fiind nu doar un sprijin real în atingerea obiectivelor propuse la fiecare început de an școlar în 

cadrul planului de acțiune Eco-Școala , ci și propunători de noi și incitante activități. 

Alături de o echipă de oameni responsabili, am reușit să schimbăm mentalitatea elevilor și a părinților 

acestora cu privire la problemele de mediu și la importanța protejării acestuia. 

  Începând de anul trecut, celor trei teme din planul de acțiune din anii anteriori: Curtea şcolii, 

Managementul deşeurilor şi Viaţă sănătoasă s-a mai adăugat și tema legată de  hrană, iar toate 

activităţile propuse în vederea realizării acestui plan, au ca scop responsabilizarea elevilor în vederea 

protejării mediului înconjurător şi formarea unui comportament ecologic adecvat, cât şi realizarea 

educaţiei pentru o alimentație și o viață sănătoasă. Cea de a patra temă a venit ca urmare a unei temeri 

globale în ceea ce privește alimentația și problemele legate de aceasta, precum și efectele asupra 

sănătății produse de o alimentație greșită sau risipa de hrană. Un alt beneficiu al implicării elevilor în 

acest proiect, este şi acela de a îngriji şi înfrumuseţa   perimetrul şcolii, al împrejurimilor  acesteia şi 

susţinerea păstrării sănătăţii naturii. 

 Activitățile din cadrul proiectului ce s-au desfășurat în acest semestru sunt ecologizarea spațiilor 

verzi din oraș, dar și din jurul școlii, plantarea de flori în perimetrul din fața școlii, în jardiniere 

confecționate de copii și amplasate în curtea interioară și în cauciucuri vopsite,agățate de balustrada 

despărțitoare  a terenului de sport, colectarea selectivă a deșeurilor, implicarea tuturor elevilor și 

cadrelor didactice în donarea de alimente pentru persoanele nevoiașe, realizarea de machete didactice și 

decorațiuni din materiale reciclabile. 

 În luna iunie a avut loc reevaluarea Eco-Școlii noastre. Datorită condițiilor speciale cauzate de 

pandemie, reevaluarea s-a desfășurat online. În urma acestei reevaluări indirecte a unitǎţii scolare în 

cadrul Programului Internaţional Eco-Schools, Comisia Nationala de Evaluare a decis sa ne acorde 

Certificatul de Eco-Scoala pentru perioada 2020-2022. Simbolul programului – STEAGUL VERDE – 

va fi pastrat in unitatea nostră scolara in continuare.  

De asemenea, CCDG ofera unităților scolare care au trecut cu bine reevaluarea TROFEUL ECO-

SCHOOLS ce marcheaza progresul realizat in dezvoltarea programului. 

 

●Săptămâna Educației Globale   (Sănătatea Pământului depinde de noi! – proiect realizat la 

nivelul școlii) s-a desfășurat în luna noiembrie 2021, reunind 169 de elevi ai ciclului primar și 

gimnazial; tema din acest an It’s our world. Let’s take action!  cere  reflecție la activitățile noastre 

zilnice, la cele viitoare și  la impactul pe care îl putem avea asupra modificărilor produse de anumite 

schimbări climatice. Activitățile propuse (filme educative, dezbateri, mese rotunde, informări) au 

urmărit punerea elevilor în situații de viață concrete, în scopul identificării soluțiilor pentru diminuarea 

efectelor  fenomenului global: Încălzirea  globală – un fenomen îngrijorător, Împreună pentru o 

societate sănătoasă, demnă şi prosperă, Este lumea noastră – Să acţionăm împreună!, Lumea depinde 

de noi!, Sănătatea – bunul cel mai de preţ în perioada pandemiei (de covid), Diferiţi dar împreună 

pentru o lume mai bună 

       

      ● Concursul Naţional Eurojunior , iniţiat de Asociaţia pentru Tineret OLIMP, derulat în 

decembrie 2021 la nivelul  colectivului claselor primare, evaluează într-un singur test cultura copiilor: 
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LIMBA ROMÂNĂ, MATEMATICĂ, ISTORIE, GEOGRAFIE, ȘTIINȚE. În urma concursului s-au 

obţinut la clasa pregătitoare 38 premii I, iar la clasa a IV-a 7 premii I şi 3 premii II.  

 

      ● Simpozionul Naţional “Mica Unire”, realizat în parteneriat cu Asociaţia pentru Tineret OLIMP, 

derulat pe data de 24.01,2022 la nivelul  colectivului claselor primare, în urma căruia s-au obţinut 

diplome pentru elevii din clasele pregatitoare şi pentru elevii din clasele I, a II-a, şi a IV-a 

 

     ● Ziua Ștafatei – campanie-eveniment inițiată de Fundația Terre des hommes România s-a 

desfășurat în perioada 18-25 noiembrie 2021 și a fost dedicată Zilei Internaționale a Drepturilor 

Copilului (20 noiembrie); activitatea a avut ca partener Școala M. Sadoveanu din Fălticeni, la ea luând 

parte elevii clasei a II-a A; astfel, copiii au aflat multe lucruri despre meseria la care visează și au avut 

ocazia să preia ștafeta de la mentorii lor;  

 

    ● Ziua Internațională a Toleranței- activitatea  a vizat managementul conflictelor- „Paşi spre 

toleranţă” și s-a desfășurat în luna noiembrie; participanți: 29 de elevi ai clasei a III-a A;  

 

 SEMESTRUL II 

 

     ● SĂ FII ŞCOLAR ÎN ROMÂNIA! – Pe baza unui material ce vizează parcurgerea unor pași de 

lucru – material propus de organizația SALVAȚI COPIII, în cadrul Campaniei Globale pentru 

Educație 2021. Obiectivele urmărite au fost următoarele: 

                            -să cunoască câteva elemente definitorii ale dreptului copiilor la educație; 

                            -să intuiască că odată ce au niște drepturi, au în aceeași măsură și îndatoriri, și că nu 

sunt absolviți de cele din urmă; 

                            -să selecteze cele mai bune surse de informare legat de acest subiect sensibil nu 

numai în lume, dar mai cu seamă, în țara noastră; 

                            -să prezinte prin comparație atât partea bună a realizărilor din ultima vreme la nivel 

de educație românească, dar și partea mai puțin cunoscută ( poate să fie și comparativ cu sistemul 

educațional din alte țări ale lumii, la care ne raportăm uneori cu jind(Finlanda, Franța, America, etc.) a 

nereușiterlor/neșanselor ce se repercutează asupra vieții de obște/comunității locale/naționale; 

                            - să facă propuneri în ceea ce privește posibile schimbări de reorganizare a acestui 

sector intens mediatizat (educația și instituțiile sale). 

 

     ● Campania Globală pentru Educație 2022 - Drepturile copilului pentru o nouă planetă - 

Organizația Salvați copiii. Activitatea, desfăşurată în 10.06.2022, a vizat identificarea drepturilor 

copilului, așa cum sunt ele recunoscute prin Convenția ONU cu privire la acest aspect, dar și crearea 

unei culturi preventive prin propunerea unor legi care să susțină interesele copiilor;  

 

    ● Derularea proiectului Utilizarea mijloacelor moderne în procesul de predare – învăţare în 

învăţământul clasic şi online iniţiat de Grup Editorial EDU (Instituţii partenere SC EDU SOFT 

MARKETING SRL şi Asociaţia EDUCRATES), rezultatele obţinute fiind auxiliare şi softuri 

educaţionale. 

    

     ● Promovarea reciprocă în cadrul activităților comune a imaginii instituției partenere (Instituţii 

partenere Asociația Specialiștilor în Educație „Magistrum” Iași ), prof. Haidău Adelina, 15.03.2022 

- stimularea și dezvoltarea creativității și a imaginii instituției partenere;  
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     ● Promovarea performanțelor cultural-artistico-religioase ale copiilor (Instituţii partenere 

Asociația Cultural Științifică„Vasile Pogor” Iași ), prof. Haidău Adelina, 04.04.2022 - promovarea 

imaginii pozitive și a serviciilor educaționale a instituțiilor partenere; 

 

     ● Concursul Naţional Eurojunior , iniţiat de Asociaţia pentru Tineret OLIMP, derulat pe data de 

07.06.2022 la nivelul  colectivului claselor primare, evaluează într-un singur test cultura copiilor: 

LIMBA ROMÂNĂ, MATEMATICĂ, ISTORIE, GEOGRAFIE, ȘTIINȚE. În urma concursului s-au 

obţinut la clasa pregătitoare 27 premii I, 2 premii II, 3 preimii III, la clasa I 14 premii I, 8 premii II, 4 

premii III, 4 menţiuni, iar la clasa a IV-a 5 premii I, 3 premii II, 2 premii III, 2 menţiuni. 

 

     ● Cambridge English (YLE Movers, KET, PET) -Rezultate excelente pentru elevii pasionați de 

limba engleză. 37 de copii ai Școalii Gimnaziale “Alexandru Ioan Cuza” din Fălticeni au obținut la 

finalul acestui an școlar, 2021-2022, primul certificat Cambridge English. Recunoașterea nivelului lor 

de pregătire a fost atestată printr-un examen susținut la sfârșitul lunii aprilie.  

 

     ● Activitățile din SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE desfăşurată la clasa a III-a A, prof. 

înv. Ilincăi Daniela, 15.0.2022, are ca obiective conştientizarea rolului educaţiei în formarea viitorului 

adult şi reactualizarea cunoştinţelor principale însuşite în clasa a III-a, necesare evoluţiei fiecăruia în 

parcursul şcolar ulterior. Rezultatele aşteptate sunt schimbarea atitudinii copiilor faţă de învăţătură, 

creşterea încrederii în instituţia şcolară şi a valorilor dobândite pe parcursul şcolarităţii. 

 

    ●  Paşi spre toleranţă este activitatea susţinută de prof. înv. Ilincăi Daniela împreună cu elevii clasei 

a III-a A. Activitatea se desfăşoară în decursul a 3 ore, iar atribuţiile elevilor sunt de a realiza rolul 

fiecărui individ în gestionarea situaţiilor conflictuale, de a participa la realizarea flyerelor cu mesaje ce 

promovează toleranţa şi de a exprima grafic mesaje non-violenţă. Elevii trebuie să se implice în 

promovarea unui comportament non-violent, centrat pe toleranţă, comunicare şi colaborare, trebuie să 

penalizeze actele de violenţă prin luarea atitudinii în faţa acelor copii care dau dovadă de derapaje în 

comportamentul faţă de alţi colegi sau copii. 

 

    ● Mai puţin înseamnă mai mult – Energia Verde (Energia verde este denumirea populară în ceea 

ce priveşte sursele de energie regenerabilă şi nepoluată. Alegerea unor astfel de surse reduce 

impactul pe care energia tradiţională îl are asupra mediului) – activitatea s-a desfăşurat împreună cu 

elevii clasei a V-a A, prof. Ionaş Andreea. Prima parte a activităţii a constat în prezentarea de diverse 

filmuleţe care au avut drept scop deprinderea unor învăţături, iar în cea de-a doua parte elevii au 

prezentat materialele pe tema propusă şi anume diferite machete ilustrând diferite moduri prin care 

putem evita risipirea de energie electrică şi termică. 

 

    ●  Proiect Educațional ”Ziua Internațională a Cititului Împreună” - Anul acesta, în România, pe 

data de 2 februarie s-a desfășurat  evenimentul ZICI 2022 sau „Ziua Internațională a Cititului 

Împreună”. Inaugurat în anul 2010, de către Asociația „LitWorld”, sub denumirea „World Read 

Aloud Day”, evenimentul, ajuns anul acesta la peste 170 de țări participante, se dorește să fie o 

modalitate de conștientizare a importanței cititului cu voce tare, a împărtășirii poveștilor și, mai ales, a 

ideii de alfabetizare ca drept fundamental uman, prin aducerea împreună a comunităților de pe întreg 

globul pentru a genera o schimbare în bine.Cu acest prilej, toate clasele școlii noastre au îmbrățișat 

acest eveniment și au citit împreună , bucurându-se de frumusețea și puterea lecturii. Elevii au abordat 
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teme diverse , au făcut schib de cărți, promovând astfel lectura ca fiind parte din viața noastră. Copiii 

au primit diplome, au făcut fotografii pentru siteul școlii. A fost o zi câștigată la unison în folosul 

lecturii.  

 

      Anul 2022 a omologat Ziua Națională a lecturii pe 15 februarie, prilej cu care ne-am aliat 

proiectului Toată școala citește , inițiat de Anca Tîrcă și am ales ca în fiecare  lună, pe 15 sau 16 ale 

lunii respective, să citim simultan, toată suflarea școlii,  timp de 30 de minute,pentru a marca acest 

eveniment și pentru a sublinia importanța lecturii în viața tuturor.Tot în cadrul acestui proiect am ales 

să contribuim la îmbunătățirea fondului de carte a bibliotecii unei școli defavorizate, și am ales să 

donăm Școlii Gulia- Dolhasca, 250 de cărți adunate de la elevii noștri care s-au bucurat să aducă un 

zâmbet pe fața unui copil care va deschide o carte donată de ei. 

 

      ●   Activitatea se înscrie în cadrul Campaniei Globale pentru Educaţie 2022, tema propusă fiind 

Drepturile copilului pentru o nouă planetă. Făcând apel la cunoştinţele dobîndite anterior, elevii 

confecţionează, simbolic, planetele pe care au fost invitaţi să le creeze. Se presupune că acestea au fost 

recent descoperite şi s-a constatat că prezintă toate condiţiile de susţinere a vieţii şi de dezvoltare a 

unei noi civilizaţii. Obiectivele activităţii se axează pe identificarea drepturilor copilului, aşa cum sunt 

ele recunoscute prin Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului şi crearea unei culturi preventive 

prin propunerea unor legi care să susţină interesele copiilor. – prof. Crăciun Dana, prof. Savin 

Anamaria, clasa a VI-a A, 10.06.2022 

 

    ●  Excursia tematică Iaşi – Capitala Moldovei -   urmăreşte îmbogăţirea şi familiarizarea 

cunoştinţelor elevilor de clasa a III-a A cu informaţii primite prin intermediul ghidului despre locuri şi 

opera cu o valoare culturală deosebită pentru neamul românesc. Activitatea urmăreşte promovarea 

valorilor culturale regăsite în Palatul Culturii, trezirea unor sentimente de mândrie naţională şi respect 

pentru înaintaşii noştri care au contribuit la făurirea statului român, modern. 

 

    ●  Excursie tematică Mergând prin lume – Elevii clasei a V-a B, prof. Vieru Adrian , au vizitat 

judeţul Neamţ, mai exact: Cetatea Neamţului, Casa Memorială „Ion Creangăˮ, Mănăstirea Neamţului, 

Mănăstirea Văratec. Din Târgu Neamţ au pornit spre oraşul Piatra Neamţ şi au vizitat Turnul lui Ştefan 

cel Mare. Călătoria a continuat printre mirificii munţi până la Cheile Bicazului făcând un tur cu 

vaporul, ultimul obiectiv fiind Lacul Roşu, o minune a naturii. Au avut ocazia să-şi îmbogăţească 

cunoştinţele despre curiozităţi ale lumii animalelor, plantelor, resurse ale solului şi subsolului. Turnul 

lui Ştefan cel Mare şi Cetatea Neamţului le-au oferit o experienţă constructivă despre înaintaşii noştrii. 

   

    ●   Excursie tematică Să ne cunoaştem judeţul – Elevii clasei a  II-a B, prof. înv. pr. Vasilache 

Maria, au vizitat oraşul Suceava şi anume Muzeul de Ştiinţe, Muzeul de Istorie, Muzeul Bucovinean şi 

Cetatea de Scaun. Obiectivele activităţii urmăresc formarea, în rândul elevilor, a atitudinii de respect şi 

apreciere faţă de frumuseţile româneşti, conştientizarea elevilor cu privire la necesitatea prelucrării şi 

transmiterii de către generaţiile prezente şi viitoare, în mod nealterat, a tradiţiilor populare româneşti 

ăn frumuseţea şi originalitatea lor.   

 

     ●  Festivalul Tărâmul copiilor, desfășurat pe 1 Iunie în satul de vacanță Comoara Bucovinei, a fost 

prilej de mari bucurii și aventuri pentru  elevii clasei III-a C, prof. înv. Oşlobanu Mariana, copiii luând 

parte la amploarea acestui eveniment cu parteneri redutabili: Dechatlon, Bucovina TV, Oglinda 

Magică, maestrul  Mihai Pînzaru PIM, atelierul de pietre semiprețioasex. Acest festival a avut un 
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impact marcant asupra copiilor care s-au distrat timp de 8 ore, urmând o hartă a evenumentului  și 

adunând puncte în agenda zilei .  

 

    ●  Bucurie, joc, joacă – Muzeul de Artă I. Irimescu, Fălticeni – elevii clasei VI A, prof. Crăciun 

Dana, au avut activităţi de petrecere a timpului liber în data de 1 iunie 2022 de tipul: modelaj în lut, 

desene cu creta şi pictură pe suporturi diverse. 

 

f. Campanii de prevenire şi educaţie pentru elevi şi părinţi 

 

        ● În cadrul Lectoratului cu părinții, s-a anunţat Consiliului reprezentativ al părinților la nivelul 

unității școlare organizarea școlii de vară la care sunt invitați să-și aducă aportul prin susținerea 

activităților din cadrul primei săptămâni, printr-o mică contribuție financiară și organizarea excursiei la 

Centrul de echitație Mitocul Dragomirnei. Tot în acest context a fost găsit un sponsor care să ofere o 

masă caldă copiilor în cadrul școli de vară. 

 

        ● Campania internațională „ 19 zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și 

tinerilor” s-a desfășurat în perioada 1-19 noiembrie 2021. Dezbateri, activități tematice, analiza unor 

studii de caz, acțiuni informative și formative, mesaje preventive cultural artistice, măsuri de prevenție 

și intervenție sunt câteva modalități de acțiune într-o campanie de prevenire a violenței asupra copiilor 

și tinerilor. Campania reprezintă o modalitate deosebit de atractivă de a organiza acțiuni pentru 

schimbarea comportamentului social, pentru educarea și mobilizarea copiilor și tinerilor, prin implicarea 

acestora, împreună cu instituții, organizații și alți parteneri ai societății civile, în prevenirea abuzului, 

neglijării, bullying-ului, abandonului și absenteismului școlar, a consumului de droguri și alte substanțe 

nocive, a traficului de persoane etc. Exemple de activități derulate în cadrul campaniei: Mai buni, mai 

toleranţi!, Prevenirea implicării copiilor în conflicte armate, Cuvintele schimbă comportamentele!, 

Violenţa ne afectează pe toţi!, Aminteşte-ţi că ai o mână de ajutor!. Activităţile s-au desfășurat în cadrul 

colectivelor de elevi ai ciclului primar și gimnazial (117 de elevi) , având ca  parteneri  Federația 

Internațională a comunității educative-secțiunea România-ONG-UNESCO, Consiliul Europei; 

  

         ●Campania RESPECT -2022 – a presupus realizarea de activități extrașcolare care au avut ca 

scop identificarea soluțiilor pentru prevenirea/combaterea unui comportament violent;  identificarea  

cauzelor care duc la un comportament violent; conștientizarea  urmărilor  pe care le are adoptarea  unui 

comportament inadecvat asupra dezvoltării propriei personalități; În cadrul acestei campanii s-aU 

derulat  Aun proiect educativ intitulat Cuvinte care înfloresc inimi urmărind prevenirea şi diminuarea 

fenomenului violenţei din şcoală prin activităţi specifice vârstei şcolare mici, conştientizarea 

importanţei relaţiilor interumanr bazate pe înţelegere şi acceptare (Urmăm un model, suntem un model, 

Curcubeul prieteniei, Poveste raţională de Virginia Waters, Cuvinte care înfloresc inimi, Un gând 

bun, o vorbă bună, o faptă bună). Alte activităţi derulate în cadrul acestei campanii: Fii inteligent, nu 

violent!, Violenţa şi consecinţele ei, Educaţia este un vaccin contra violenţei, Spune NU violenţei!, 

Bullying şi Cyberbullying. 
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II. Evenimente din Calendarul activităţilor educative – exemple: Zilele școlii, Ziua 

Educației, Ziua Națională a României etc.  

 

               ● 1 Decembrie- vis împlinit – activităţi  desfășurate cu prilejul sărbătoririi Zilei Naționale a 

României - 1 Decembrie, activități care  au avut ca obiective  cultivarea interesului și a respectului față 

de neam și de țară, a sentimentului patriotic,  înțelegerea contextului istoric  al evenimentului  

constituit de Marea Unire, dar și dezvoltarea abilităților artistice ale  elevilor ( Noi suntem români!, 

Sărbătorim România!, 1 Decembire – Marea Unire);  

 

              ● Bucuriile iernii, Iată colindăm online, Colindători la porţile sufletului, Cetină de 

sărbătoare, Tradiţii şi obiceiuri de iarnă sunt  momente artistice prezentate în online  înaintea 

sărbătorilor de iarnă, având ca  invitați părinți şi bunici din cadrul colectivelor claselor primare şi 

gimnaziale;  

              ● Dor de Eminescu, Porni Luceafărul, Eminesciana, Eminescu şi copii, Cel mai bun 

recitator, Cu Eminescu pe cărările amintirilor, Cu gândul la Eminescu – Jocul de-a cuvintele, 

Eminescu în sufletele noastre sunt activităţi desfăşurate în memoria poetului Mihai Eminescu în 

cadrul orelor online împreună cu elevii claselor primare şi gimnaziale. 

              ● Participarea  elevilor școlii la concursurile lunare de recitare  inițiate de Asociația Fălticeni 

Cultural; Stoica Lucia, premiul II cu Meșter valah, de Nicolae Labiș. 

              ● Proiect educaţional “Hai să dăm mână cu mână” – urmăreşte conştientizarea importanţei 

evenimentelor istorice de la 24 ianuarie 1859, redescoperirea şi cultivarea sentimentului patriotic, 

familiarizarea elevilor cu principalele reforme care au pus bazele statului modern român, stimularea 

interesului elevilor faţă de studi şi lectură, stabilirea analogiilor, corelărilor între evenimentele 

menţionate, precum şi formularea opiniilor referitoare la implicările sociale majore ale problemei în 

societatea europeană. Proiectul s-a desfăşurat ân perioada 18-20.01.2022  având drept grup ţintă elevii 

claselor pregătitoare – IV. 

 

            SEMESTRUL II 

           ●  24 februarie – Dragobetele, iubeşte româneşte – sărbătoare cu specific pur românesc. 

Activitate de documentare/ informae/ dezbatere deoarece până la această vârstă nu am fi putut înţelege 

(noi, elevii clasei III B) elementele ascunse ale celor prefigurate de datinile şi tradiţiile legate de acest 

eveniment arhaic/ ancestral. Noi, cei mari (prof. înv. Ştefan Florentina), o percepem ca o sărbătoare a 

iubirii, dar la nivel etnologic, ea este cu mult mai mult. Depăşind barierele timpului, elevii clasei au 

înţeles că tradiţiile acestea ne caracterizează şi ne individualizează ca neam şi ţară.  

          ●   1 – 8 Martie, o săptămână a iubirii la superlativ!, Magia mărţişorului, Te iubesc, mămico!, 

Mărţişoare, mărţişoare, De ziua ta, mămico!, 8 Martie – Ziua mamelor!, Îţi mulţumesc, scumpă 

mamă! – activităţi specifice lunii martie, mărtişorul – simbolul primăverii, exprimarea dragostei faţă 

de fiinţa iubită – MAMA. Expoziţii cu mărţişoare, desene, modelaje, lucrări din materiale reciclabile, 

felicitări, cântece şi poezii specifice sărbătorilor de primăvară. Consolidarea deprinderilor de a  creea 

compoziţii literare în versuri, de a decupa, de a construi prin îmbinare, de a transmite mesaje folosind 

imagini şi simboluri, de a recita expresiv şi de a cânta individual sau în grup. 

         ● Sărbătoare Învierii, , Sărbătoarea Sf. Paşti în suflet de copil, Poveşti de Paşte, Paşi spre 

Înviere – activităţi ce urmăresc dezvoltarea interesului pentru păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor 

specifice Sărbătorilor Pascale, promovarea valorilor moral – creştine în rândul elevilor. 

         ●  Ziua Mondială a Numărului Pi - o iniţiativă apărută în Statele Unite pentru a promova 

matematica în rândul copiilor. Simbolul Pi este utilizat de peste 250 de ani. Data de 14 martie este 
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sărbătorită ca fiind „Ziua numărului Pi”, deoarece 3,14 sunt primele cifre ale acestuia. Activitatea s-a 

desfășurat împreună cu elevii clasei a VII- A. Prima parte a activității a constat în prezentarea de 

diverse informații legate de ziua numărului Pi- când este celebrată și de ce a fost aleasă ziua Pi, în cea 

de-a doua parte elevii au participat la un concurs cu specific matematic în urma căruia au primit 

diferite diplome.. 

         ●  Recunoştinţă veşnică eroilor neamului românesc ! -  semnificaţia zilei de 10 iunie în 

memoria colectivă a poporului roman (Înălţarea Domnului, precum şi Ziua Eroilor Neamului). 

Elevii clasei a IV-a B, prof. înv. Ştefan Florentina, intuiesc jertfa de sânge a celor care au slujit 

intereselor ţării, participă la alegerea celor mai semnificative material de informare în vederea 

dezbaterii acestora, activitatea fiind desfăşurată în mediul online. 

          ●  9 Mai – Ziua EUROPEI, Cetăţean UE – cunoaşterea istoricului Europei, cunoaşterea 

simbolurilor UE, a devizei şi a imnului; concursuri, expoziţii, panouri, mape tematice, dezbateri. 

          ●  Preţuim apa! – Ziua Apei – realizarea de pliante/ postere şi mape tematice pentru 

conştientizarea importanţei apei pentru viaţă. 

 

          ●  1 IUNIE – Ziua Copilului, Copilărie de Poveste -  formarea convingerii care ne ajută să 

trăim frumos și să ne bucurăm de viață; promovarea respectului faţă de şcoală şi faţă de colegi; 

formarea şi consolidarea spiritului de echipă; măşti de carnival, costumaţii, diplome, poveşti. 

 Proiectul Educațional Școala de vară „Jocul de-a vacanța”, cl preg.- cl a VIII-a  

 Educația pentru timp liber - 735/10. 06. 2022  

 Derulat pe parcursul a 2 săptămâni, proiectul  „Jocul de-a vacanța” cuprinde activități atractive, 

instructiv-educative cu o tematică variată: sport și mișcare, teambillding, dezvoltare personală, 

cultură și tradiții, activități outdoor și de recreere, oferă oportunități pentru îmbunătățirea unor 

competențe sociale , de comunicare , de organizare. Folosind metode specifice educației 

nonformale, proiectul propus oferă un spațiu adecvat pentru petrecerea timpului liber într-un 
mod creativ și plăcut, creând oportunități de implicarea copiilor în activități care să le contureze 

competențe de comunicare, sociale și care să le dezvolte spiritul civic. Aceste activități se vor 

desfășura conform normelor specifice de securitate și de siguranță pentru evitarea accidentelor , 

a unor situații de risc, prevenirii îmbolnăvirii cu virusul Sars COV-2. 100 de copiii, 17 

cadre didactice, 20 voluntari 

  -popularizarea proiectului pe site-ul școlii: www.alicuza.falticeni.ro; și pagina de 

facebook a școlii https://www.facebook.com/alicuzafalticeni/ 

 videos/1020661502072965-  popularizarea activităților în media; https://www.crainou.ro/ 

 2021/07/13/scoala-de-vara-jocul-de-a-vacanta-editia-a-iii-a/ https://m.monitorulsv.ro/ 

 Local/2021-07-10/La- Falticeni-Jocul-de-a-vacanta-a-ajuns-la-a-treia-editie din ediția 

precedentă 

                 ● www.alicuza.falticeni.ro;   https://educatiafnonf.wordpress.com/;  

           ●  Cunună de lauri celor merituoşi, Bilanţul muncii noastre, Gala Premiaţilor – premierea 

elevilor cu cele mai bune rezultate la învăţătură şi disciplină. 

 

III. DISEMINARE ACTIVITATE EDUCATIVĂ 

 

* www.alicuza.falticeni.ro;  

 

*https://educatiafnonf.wordpress.com/  

 

*https://www.cronicadefalticeni.ro/preotul-adrian-bradatanu-si-enoriasii-parohiei-adormirea-

maicii-domnului-au-oferit-daruri-copiilor-nevoiasi/ 

http://www.alicuza.falticeni.ro/
https://educatiafnonf.wordpress.com/
http://www.alicuza.falticeni.ro/
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*https://issuu.com/tatianavintur/docs/eg_suceava_20?fbclid=IwAR3O4S2V5uohWkP2TIOXx

QcYNaHsCbgHUKlMxN1RkjJDO4OxGfqzGfum_Ro 

https://falticenionline.ro/2022/02/concursul-interjudetean-numai-poetul-ajuns-la-editia-a-xv-a-si-

a-desemnat-castigatorii/ 

https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2022-02-14/Concursul-interjudetean-de-recitare-

Numai-poetul-editia-a-XV-a-la-Falticeni 

https://www.monitorulsv.ro/Local/2021-07-09/O-panza-a-povestilor-in-cadrul-unui-proiect-

european-la-care-participa-copii-din-sase-

tari#o%20p%C3%A2nz%C4%83%20a%20pove%C8%99tilor%20%C3%AEn%20cadrul%20u

nui%20proiect%20european proiect CAVE 30.11.2021  

https://www.crainou.ro/2021/05/27/pe-cararile-credintei/ 

https://www.crainou.ro/2021/04/27/de-la-suflet-la-suflet-2/ 

https://www.cronicadefalticeni.ro/examenele-cambridge-english-au-fost-trecute-cu-brio-de-

elevii-scolii-alexandru-ioan-cuza-din-

falticeni/?fbclid=IwAR2NsNltyMhy_pCQ8oTOH4m6WGI6bJua7k-

VMtT5b386WZMemmU2tEIobTw 

https://www.ziaruldepenet.ro/2021/06/21/certificate-cambridge-english-pentru-elevi-ai-scolii-

gimnaziale-alexandru-ioan-cuza-din-falticeni/ 

https://www.svnews.ro/rezultate-excelente-pentru-elevii-din-falticeni-la-examenele-cambridge-

english/247612/ 

https://examenecambridge.ro/2021/06/21/rezultate-excelente-pentru-elevii-din-falticeni-la-

examenele-cambridge-english/ 

https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2021-06-24/Rezultate-excelente-pentru-elevii-

din-Falticeni-la-examenele-Cambridge-English 

https://cartipentrumatei.ro/2021/02/07/de-ziua-internationala-a-cititului-impreuna-citim-

impreuna-in-fiecare-miercuri/ 

 

 

Comisia pentru curriculum 

responsabil prof.  Haidău Adelina 

 

Activitatea comisiei de curriculum s-a desfășurat conform planificării făcute la începutul anului 

școlar.   

În prima parte a avut loc verificarea dosarului comisiei urmărind ca toate opționalele ce se 

desfășoară în acest an să fie înregistrate la nivelul unității și avizate de inspectorii de specialitate. Acolo 

unde a fost cazul, cadrele didactice au fost îndrumate să obțină avizul necesar desfășurării opționalelor 

respective. S-a implementat oferta educațională pentru anul școlar în curs.  

În a două parte a anului, s-a studiat Procedura operațională elaborată de Inspectoratul Școlar, 

privind stabilirea ofertei CDȘ la nivelul unității. Pe baza unor propuneri ale cadrelor didactice, s-a 

realizat Analiza de nevoi educaționale la nivelul elevilor înscriși în unitatea noastră. Cadrele didactice 

au întocmit și au prezentat atât elevilor, cât și părinților, propuneri pentru oferta CDȘ a anului școlar 

2022-2023. Opțiunile elevilor și/sau ale părinților au fost înregistrate la nivelul unității și depuse la 

dosarul Comisiei pentru Curriculum. 

https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2022-02-14/Concursul-interjudetean-de-recitare-Numai-poetul-editia-a-XV-a-la-Falticeni
https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2022-02-14/Concursul-interjudetean-de-recitare-Numai-poetul-editia-a-XV-a-la-Falticeni
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.monitorulsv.ro%2FLocal%2F2021-07-09%2FO-panza-a-povestilor-in-cadrul-unui-proiect-european-la-care-participa-copii-din-sase-tari%3Ffbclid%3DIwAR29tGFVz860EL1CJQCnv2eEhf0lhU-9t-HqXeuleeJGTHeTjzBvIXhcTZE%23o%2520p%25C3%25A2nz%25C4%2583%2520a%2520pove%25C8%2599tilor%2520%25C3%25AEn%2520cadrul%2520unui%2520proiect%2520european&h=AT2f_8hiHLUcPWfoNsjPEfrvf1HGAeMcs8Zpy7MYkIHUX31U7Reh6Mr36jbj-6p8pQAPSjj_0SeZyTAl_locM2skOaoXy7cnJDc6t45jBZ27cil3lJ20whTZiUEpO21Jn6BN0g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.monitorulsv.ro%2FLocal%2F2021-07-09%2FO-panza-a-povestilor-in-cadrul-unui-proiect-european-la-care-participa-copii-din-sase-tari%3Ffbclid%3DIwAR29tGFVz860EL1CJQCnv2eEhf0lhU-9t-HqXeuleeJGTHeTjzBvIXhcTZE%23o%2520p%25C3%25A2nz%25C4%2583%2520a%2520pove%25C8%2599tilor%2520%25C3%25AEn%2520cadrul%2520unui%2520proiect%2520european&h=AT2f_8hiHLUcPWfoNsjPEfrvf1HGAeMcs8Zpy7MYkIHUX31U7Reh6Mr36jbj-6p8pQAPSjj_0SeZyTAl_locM2skOaoXy7cnJDc6t45jBZ27cil3lJ20whTZiUEpO21Jn6BN0g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.monitorulsv.ro%2FLocal%2F2021-07-09%2FO-panza-a-povestilor-in-cadrul-unui-proiect-european-la-care-participa-copii-din-sase-tari%3Ffbclid%3DIwAR29tGFVz860EL1CJQCnv2eEhf0lhU-9t-HqXeuleeJGTHeTjzBvIXhcTZE%23o%2520p%25C3%25A2nz%25C4%2583%2520a%2520pove%25C8%2599tilor%2520%25C3%25AEn%2520cadrul%2520unui%2520proiect%2520european&h=AT2f_8hiHLUcPWfoNsjPEfrvf1HGAeMcs8Zpy7MYkIHUX31U7Reh6Mr36jbj-6p8pQAPSjj_0SeZyTAl_locM2skOaoXy7cnJDc6t45jBZ27cil3lJ20whTZiUEpO21Jn6BN0g
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Oferta CDȘ în formă finală a fost analizată și avizată atât de către Consiliul Profesoral, cât și de 

Consiliul de Administrație.  

Obiective urmărite în activitatea comisiei:  

• procurarea documentelor curriculare oficiale (plan –cadru, programe școlare, ghiduri metodologice, 

manuale etc.);  

• aplicarea planului-cadru de învățământ ce se realizează prin elaborarea ofertei curriculare;  

• asigurarea bazei logistice pentru activitățile curriculare și extracurriculare;  

Activități prin care s-au realizat obiectivele:  

• activități interactive privind: realizarea programului de activități,  

• revizuirea regulamentului comisiei;  

• realizarea de chestionare de aflare a opiniei elevilor/prinților privind opțiunile CDS pentru anul 

următor;  

• centralizarea și interpretarea chestionarelor;  

• centralizarea proceselor verbale de la ședințele cu părinții /elevilor claselor III-VIII privind 

disciplinele opționale pentru anul următor;  

• asigurarea bazei logistice pentru activitățile curriculare și extracurriculare.  

 

Activitatea de proiectare a procesului instructiv-educativ s-a realizat sub coordonarea șefilor de 

comisii. Au fost analizate planurile de învățământ și programele şcolare în vigoare şi s-a ţinut cont de 

precizările transmise cadrelor didactice cu ocazia consfătuirilor pe discipline. Planificările realizate de 

cadrele didactice au acoperit integral programele şcolare și au inclus activităţile de evaluare. Au fost 

elaborate planificări distincte pentru orele de pregătire suplimentară în vederea examenului național de 

evaluare clasa a VIII-a și pentru activităţile extracurriculare. Din rapoartele şefilor de comisii, 

monitorizările realizate pe parcursul anului și rezultatele obţinute de elevi la clasă, rezultă că proiectarea 

şi realizarea procesului educativ s-a situat la un nivel bun, fără probleme majore.  

Se consideră că este necesară o revizuire periodică atentă a planificărilor calendaristice – pentru 

a corespunde mai bine nivelului efectiv de parcurgere a materiei la clasă.  

Oferta educaţională a unităţii de învăţământ s-a realizat conform procedurii interne elaborate în 

acest scop. Stabilirea ofertei educaţionale se realizează prin consultarea și implicarea directă a elevilor 

şi a părinţilor, sub coordonarea Comisiei pentru curriculum. Se poate aprecia că CDŞ răspunde în bună 

măsură solicitărilor elevilor şi specificului unităţii de învăţământ. Orele din cadrul CDŞ sunt alocate în 

principal astfel:  

Călătorie în lumea emoțiilor, Caligrafia – arta scrisului, Drepturile copilului, Mate Plus, 

Educație financiară, British culture and civilisation, Handbal de la A la Z, Bariere în comunicare, 

Round the world travellers, Lectura ca abilitate de viață, Creative writing, Tehnici de redactare a 

compunerilor. 

 

1) Activităţi didactice destinate aprofundării și extinderii prevederilor programelor şcolare 

pentru a susţine pregătirea elevilor conform nevoilor lor personale.  

2) Activităţi didactice destinate formării și exersării de competenţe lingvistice avansate în 

limba modernă engleză.  

           În luna decembrie a fost prezentată oferta disciplinelor opţionale părinţilor şi elevilor, aceştia 

alegând ceea ce corespunde nevoilor, întocmindu-se de către profesori în luna ianuarie programa 

fiecărui opțional ales. Astfel, CDȘ de la nivelul școlii pentru anul școlar 2022-2023 este următorul:  
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           Referitor la evaluarea elevilor, principalele preocupări au vizat extinderea metodelor și tehnicilor 

de evaluare şi planificarea raţională a evaluărilor pe parcursul anului. În privinţa metodelor şi tehnicilor 

de evaluare sunt combinate metode/tehnici tradiţionale (preponderent evaluări scrise) cu metode/tehnici 

alternative (proiecte, lucrări experimentale, portofolii). În ansamblu se poate aprecia că există o pondere 

echilibrată a diferitelor metode și tehnici de evaluare la majoritatea disciplinelor, iar rezultatele 

evaluărilor reflectă în mod obiectiv calitatea pregătirii elevilor. Această constatare se bazează pe 

analizele interne realizate la nivelul comisiilor privind evaluarea și progresul elevilor.  

Pregătirea suplimentară a elevilor a vizat în primul rând pregătirea specifică pentru examenul de 

evaluare națională la clasa a VIII-a.  

Activităţile educative și extraşcolare au fost în principal organizate de către diriginţi sub 

îndrumarea coordonatorului pentru proiecte și programe educative şcolare și extraşcolare.  

 

Din evaluarea activităţilor realizate pe parcursul anului se consideră că este necesar în 

continuare un nivel de implicare mai ridicat din partea părinţilor şi accentuarea mai pronunţată a 

activităţilor cu un caracter educativ-moral pentru a îmbunătăţi calitatea comportamentului elevilor în 

şcoală şi în afară acesteia. Categoriile de activităţi realizate pe parcursul anului au fost:  

1) Activităţi educative tematice realizate în cadrul orelor de consiliere şi orientare (dirigenţie)  

2) Activităţi de orientare şcolară și profesională realizate în cadrul orelor de consiliere şi orientare 

(dirigenţie)  

3) Activități dedicate sărbătorilor de iarnă (Sf. Nicolae, Crăciunul)  

4) Activități dedicate zilelor cu însemnătate istorică (1 Decembrie, 24 Ianuarie)  

5) Activitățile derulate în cadrul proiectelor de parteneriat pe plan local (asociații, fundații, biserică, 

familie) și județean. De asemenea, au fost organizate activități de parteneriat cu grădinițele din 

circumscripție, în vederea integrării viitorilor școlari. 

6) Activități de ecologizare  

Comisiile înfiinţate la începutul anului şcolar prin decizii interne au funcţionat conform 

planificărilor proprii și au contribuit în mod direct la realizarea planului managerial. Direcţiunea a 

prezentat în detaliu fiecărui responsabil de comisie atribuţiile specifice, categoriile de activităţi și modul 

de documentare a acestora. Rapoartele de activitate și monitorizarea realizată pe parcursul anului 

evidenţiază realizarea majorităţii activităţilor planificate, la termen şi conform atribuţiilor stabilite. 

Rezultatele obţinute, documentate corespunzător în dosarele comisiilor, indică eficienţă și 

responsabilitate din partea membrilor comisiilor. Analiza efectuată la începutul anului şcolar curent a 

scos în evidenţă necesitatea creşterii frecvenţei și îmbunătăţirii calităţii asistenţei și interasistenţei la ore, 

precum şi mai multă atenţie la aplicarea şi interpretarea testelor predictive și sumative.  

Unul dintre obiectivele prioritare ale Comisiei pentru curriculum pentru învățământul primar și 

gimnazial a constat în a urmări proiectarea activităţii instructive-educative în conformitate cu 

prevederile noului curriculum. Astfel categoriile de activităţi de învăţare au constat în: activităţi pe 

domenii de învăţare, activităţi liber alese, activităţi de dezvoltare personală, activități sportive și de 

educație pentru sănătate.  

Activităţile desfăşurate pe domenii experenţiale de către diriginții fiecărei clase au fost activităţi 

integrate sau pe discipline desfăşurate cu elevii în cadrul unor proiecte planificate în funcţie de temele 

mari propuse de curriculum, precum şi de nivelul de vârstă și de nevoile și interesele copiilor din clasă.  

Activităţile educative și extracurriculare desfăşurate în unitatea noastră au fost bine organizate, 

cu invitați, cu popularizări pe site-ul școlii.  
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La toate cadrele didactice s-a constatat parcurgerea curriculumului și a activităţilor concepute 

lucrându-se atât în grup cât și individual sau frontal, iar rezultatele obţinute au fost popularizate în 

cadrul lectoratelor cu părinţii.  

Evaluarea formativă cât și cea sumativă s-au realizat prin diverse teste orale sau scrise, probe 

practice, concursuri, întreceri, etc. Rezultatele obţinute au fost înregistrate în scopul stabilirii măsurilor 

ameliorative pentru copiii cu dificultăţi de învăţare.  

       

Comisia de prevenire a violenţei în mediul şcolar 

Responsabil, dir. adj. Triși Alexandrina 

                                

Prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar constituie o  premisă importantă pentru 

crearea unui climat propice desfăşurării activităţilor instructiv-educative, dar și satisfacerii trebuinţelor 

de siguranţă sub multiple aspecte.  

În vederea celor arătate mai sus s-a constituit la începutul anului şcolar Comisia pentru 

prevenirea violenţei în mediul şcolar la Școala Gimnazială „Al. I. Cuza”. 

Fenomenul de violenţă privit în ansamblu este unul complex, având caracteristici particulare 

specific tipului de violenţă despre care vorbim. Fiind o ramură a fenomenului de violenţă în general, 

violenţa în şcoală poate fi definită ca „orice formă de manifestare a unor comportamente violente 

precum”:  

 exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, ameninţare, 

hărţuire;  

 bruscare, împingere, lovire, rănire;  

 comportament care intră sub incidenţa legii (viol, consum și comercializare de droguri, vandalism- 

provocare de stricăciuni cu bună ştiinţă, furt);  

 ofensa adusă statului / autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduit ireverenţioasă faţă de cadrul 

didactic);  

 comportamentul şcolar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, fumatul în şcoală 

şi oricare comportament care contravine flagrant regulamentului şcolar în vigoare.  

La nivelul şcolii a existat o permanent preocupare pentru rezolvarea din timp a tuturor tipurilor 

de conflicte care apar pe parcursul desfăşurării procesului instructive educative și nu numai, existând o 

comunicare optimă între toţi factorii care pot avea un rol în rezolvarea conflictelor (elevi-părinţi-cadre 

didactice-poliţie-biserică-primărie).   

OBIECTIVE:  

 Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natură care pot apărea în cadrul 

şcolii;  

 Conştientizarea existenţei problemei violenţei în societate şi mediul şcolar de către elevi, părinţi, 

cadre didactice și crearea unui cadru formal de dezbatere a acestei probleme la nivelul şcolii;  

 Oferirea de alternative educaţionale pentru petrecerea timpului liber prin activităţi extracurriculare;  

 Consilierea psihopedagogică a elevilor;  

 Organizarea unor activităţi pe teme de Managementul conflictelor;  

 Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului și a altor documente referitoare la reducerea fenomenului de violenţă în mediul şcolar şi 

creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ.   
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ASPECTE VIZATE:  

 Implementarea unor activităţi de monitorizare și conştientizare a problematicii violenţei şcolare în 

rândul diferitelor categorii de actori şcolari și la nivelul opiniei publice, în scopul sensibilizări 

acestora;  

 Realizarea comunicării interinstituţionale;  

 Formarea atitudinii responsabile faţă de comportamentul propiu şi al celorlalţi în condiţiile 

cunoaşterii și înţelegerii drepturilor şi îndatoririlor.  

MĂSURI ȘI ACŢIUNI:  

 Colectarea datelor prin intermediul chestionarelor pentru elevi și identificarea formelor curente de 

violenţă din şcoală, identificarea contextului în care apare violenţa şcolară, cunoaşterea actorilor 

principali în situaţiile de violenţă, aflarea opiniilor elevilor;  

 Dezbateri referitoare la securitatea şi siguranţa elevilor în şcoală, la necesitatea purtării de către 

elevi și profesori a unor semen distincte;  

 Prelucrarea cu elevii și părinţii, afişarea reglementărilor privind ordinea interioară, a măsurilor şi 

planurilor de acţiune;  

 Înregistrarea actelor de violenţă pe baza unei fişe avizate;  

 Întroducerea unor teme privind violenţa în şcoală și măsurile de prevenire a acesteia, în programarea 

orelor de dirigenţie;  

 Formarea unor echipe operative formate din psihologul şcolar, diriginţi, membri ai Comisiei de 

prevenire și combatere a violenţei, părinţi, reprezentanţi ai Poliţiei;  

 Cooperarea interinstituţională (şcoală- Poliția de Proximitate, Poliția Locală, Jandarmerie);  

 Consilierea individual și de grup a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor agresive;  

 Implicarea elevilor şi a profesorilor diriginţi în activităţile dedicate fenomenului de violenţă;  

 Dezvoltarea preocupărilor sportive prin participarea la activităţi și concursuri cu caracter sportiv 

(fotbal,volei, handbal, jocuri sportive);  

 Monitorizarea elevilor cu  tendinţe de comportament violent;  

 Activităţi de gestionare pe cale amiabilă a altercaţiilor ce au apărut în mediul elevilor, observându -

se remedierea comportamentului;  

Comisia de acordare a ajutoarelor sociale, a burselor 

școlare, rechizitelor, etc) 

Responsabil, dir.dj. Triși Alexandrina 

 

Comisia de acordare a ajutoarelor sociale ( burselor școlare, rechizitelor, etc),  numită prin 

decizia nr. 4/17.01.2022 de către directorul Școlii Gimnaziale ,Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni, prof. 

Nisioi Maria- Brândușa este constituită din următoarele persoane:  

 Prof. Triși Alexandrina, director adjunct                     -     Responsabil Comisie  

 Mihalache Ana- Maria, administrator de patrimoniu   -     Secretar  

 Prof. Ignat Mirabela                                                      -     Membru  

 Prof. Ciornei Alina,                                                       -     Membru  

 Tărăboi Iulia, contabil                                                   -     Membru  

    S-a urmărit atent modul în care poate fi acordat sprijin financiar elevilor care se 

încadrează în criteriile prevăzute de legislația în vigoare:  

 Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
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 Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, 

aprobat prin O.M.E.C. nr. 5447/31.08.2020; 

 Regulamentul intern aprobat de Consiliul de Administrație în data de 7.09.2021 și aplicat în baza 

deciziei nr.50/07.09.2021; 

 OMECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor 

din învățământul preuniversitar de stat și OMEN nr.5185/2019; 

 Ordinul ME nr. 5870/22.12.2021 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;  

 Ordinul ME nr. 3073/31.01.2022 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul 

ministrului educației nr. 5.870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat. 

Activitatea în cadrul Comisiei a cuprins:    

- Cunoașterea aprofundată a prevederilor legislative în vigoare, a documentației necesare  completării 

dosarelor, normelor, criteriilor și calendarului de acordare;           

-  Diseminarea tuturor  informațiilor, în rândul elevilor, părinților și cadrelor didactice, afișarea 

termenelor limită de depunere a dosarelor; 

- Disponibilitatea unei legături permanente a membrilor comisiei cu diriginții, elevii și părinții acestora; 

- Afișarea la avizierul unității a documentelor și informațiilor de referință; 

- Propunerea spre aprobarea Consiliului de Administrație al unității de învățământ a criteriilor specifice 

de acordare;  

- Elaborarea în cadrul Comisiei, a documentelor tip utilizate pe parcursul anului școlar,            

- Transmiterea  centralizatorului cu numărul de burse propuse Biroului Contabilitate din cadrul  

Primăriei,  

- Întocmirea Proceselor verbale de ședință, documentelor de plată și alte situații care s-au ivit pe 

parcursul acestei perioade.  

I. Pentru prima parte a anului școlar 2021-2022 (lunile septembrie-decembrie) au fost 

înregistrate un număr de 129 dosare  declarate eligibile după cum urmează:  

  25 dosare  Burse Sociale și medicale  

 25 x 100lei /lună x 4 luni =10 000 lei 

   TOTAL BURSE SOCIALE ȘI MEDICALE = 10 000 LEI  

  104 dosare  Burse Merit;     

 septembrie 104 x 63 lei = 6 552 lei 

 octombrie   104 x 75 lei = 7 800 lei 

 noiembrie   104 x 76 lei = 7 904 lei 

 decembrie   104 x 68 lei = 7 072 lei  

   TOTAL BURSE MERIT= 29 328 LEI 
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 TOTAL BURSE ACORDATE: 129 dosare Burse   

TOTAL: 39 328 LEI 

II.   Pentru a doua parte a anului școlar 2021-2022 (lunile ianuarie - august) au fost înregistrate un 

număr de 160 dosare  dintre care au fost declarate eligibile un număr de 129 dosare, după cum 

urmează:  

 11 dosare    -  Burse Sociale; 

 19 dosare -  Burse sociale medicale și pentru copii care provin din familii   monoparentale; 

 22 dosare   -   Burse de studiu;   

 77 dosare  -    Burse de merit;  

Fondurile alocate pentru burse (pentru anul 2022 fiind aprobată suma de 180 000 lei) au fost 

defalcate pe trimestre, astfel:  

 Trimestrul I – 38 000 lei; 

 Trimestrul II – 40 900 lei; 

 Trimestrul III – 45 100 lei; 

 Trimestrul IV – 56 000 lei. 

Întrucât sumele defalcate repartizate pe fiecare trimestru sunt diferite, dar - conform calculelor 

– permit punerea în plată integral a burselor până la finalul anului școlar 2021-2022, s-a adoptat 

următoarea strategie:  

 În martie s-au pus în plată bursele pentru lunile ianuarie și februarie;  

 În iunie s-au pus în plată bursele pentru lunile martie și aprilie; 

 În august s-au pus în plată bursele pentru lunile mai-august. 

Din cauza fondurilor insuficiente, nu a fost posibilă acordarea mai multor tipuri de burse, 

cumulat, unui singur elev (deși 28 de elevi au întrunit condițiile). Astfel au fost respinse cele 28 de 

dosare, urmărindu-se încadrarea elevilor la un singur tip de bursă, cel mai avantajos, referitor la 

cuantumul acordat dar și la perioada acordării bursei, conform prevederilor legale bursele de merit și 

de studiu neacordându-se pe durata vacanțelor școlare. Pe lângă aceste 28 de dosare respinse, din cele 

160 analizate,  au mai fost respinse încă 3 pentru neîndeplinirea condițiilor impuse ( venit, lipsă 

documente).  

La data de 18.07.2022 prin hotărârea I.S.J Suceava, bugetul alocat punerii în plată a burselor 

pentru trimestrul IV – respectiv suma de 56 000 lei, a fost transferat pentru trimestrul III, acest fapt 

făcând posibilă acordarea și celei de a doua burse  pentru încă 23 de elevi dintre cei  28, ale căror 

dosare au fost respinse inițial.   

În concluzie, în a doua parte a anului școlar 2021-2022 s-au acordat un număr de  

152 burse școlare, pentru care s-a utilizat suma totală de 155 451 lei. 

Sintetic, pentru tot anul școlar 2021-2022, situația se prezintă astfel:  

 Număr burse 

acordate 

Total buget 

utilizat 

Semestrul I 129 39 328 lei 

Semestrul II 152 155 451 lei  

TOTAL  281 194 779 lei  
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Toate aceste tipuri de burse sunt o oportunitate, atât pentru elevii care încearcă să obțină rezultate 

bune la învățătură și disciplină cât și pentru cei aflați în situații de risc (venituri mici sau elevi cu boli 

cronice).  

În acest sens susținem un învățământ bazat pe echitate și egalitate de șanse.  

Concluzia care se desprinde din activitatea comisiei este că toți membrii s-au implicat activ în buna 

organizare și desfășurare a activităților specifice și au colaborat eficient pe tot parcursul anului.  

 

 

SITUAȚIE STATISTICĂ PRIVIND ORELE DE PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ 

REALIZATE ÎN SEMESTRUL II, anul școlar 2021 -2022 

 

Pe parcursul semestrului II, cadrele didactice au realizat ore de pregătire suplimentară pentru 

participare la concursuri și olimpiade școlare, pentru evaluarea națională la clasele II, IV , VI , VIII, 

pentru susținerea examenului în vederea înscrierii în clasa a 5-a cu predare în regim intensiv, limbă 

engleză sau pentru remedierea situației la învățătură.   

Orele de pregătire suplimentară s-au desfășurat în conformitate cu: 

 Planul de măsuri remediale privind creșterea calității activității de predare-învățare-

evaluare Nr. 1425/15.10.2021  

 Planul operațional privind selecția, pregătirea și motivarea elevilor capabili de 

performanță, Nr. 1068/13.09.2021 

CICLUL PRIMAR 

NR. 

CRT

. 

CADRU DIDACTIC CLASA NR. DE ORE 

EFECTUATE 

1.  Triși Alexandrina C P B  10 

2.  Clipa Dumitrița I A 16 

3.  Tofan Mioara& Tofan Victor I SBS 30 

4.  Vasilache Maria  II B  40 

5.  Ilincăi Daniela III A 19 

6.  Negre Simona III B 18 

7.  Oșlobanu Mariana III C 41 

8.  Ștefan Florentina IV B 30 

 

CICLUL GIMNAZIAL 

NR. 

CRT

. 

CADRU DIDACTIC NR. DE ORE 

EFECTUATE 

1.  Vieru Adrian  12 

2.  Haidău Adelina 5 

3.  Crăciun Dana 34 

4.  Păduraru Simona 7 
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5.  Cotfasă Laura 27 

6.  Arcip Ana 10 

7.  Ionaș Andreea 21 

8.  Tanasă Bogdan 2 

9.  Scolobiuc Claudia  8 

10.  Ignat Mirabela  8 

11.  Ciornei Alina -Dana 8 

 

 

Compartiment financiar contabil 

                                                 Responsabil, economist Tărăboi Iulia 

   

Activităţile preponderente executate în cadrul compartimentului financiar contabil, în perioada de 

referinţă au avut în vedere în principal îmbunătăţirea activităţii de gestionare a fondurilor publice, fiind 

vizate următoarele aspecte:  

* Administrarea conturilor de cheltuieli și efectuarea înregistrărilor contabile zilnice 

aferente operaţiunilor de încasări și plăţi aprobate de conducerea instituţiei, precum și efectuarea 

altor operaţiuni dispuse de ordonatorul de credite pe bază de documente justificative și aprobate de 

persoanele împuternicite;  

* Analizarea conţinutului angajamentelor legale și a altor documente primite pentru 

stabilirea plăţilor urgente în scopul evitării întârzierii acelor plăţi care pot constitui potenţiale baze de 

calcul de majorări pentru întârziere şi/sau penalităţi, precum și respectarea termenelor de plată 

contractuale a tuturor plăţilor, în limita prevederilor bugetare aprobate;  

* Întocmirea zilnică a documentelor pentru plăţile dispuse de conducerea instituţiei din 

bugetul local pentru activitatea curentă, verificarea şi avizarea acestora pentru Controlul Financiar 

Preventiv şi efectuarea tuturor operaţiunilor de încasări și plăţi cu numerar la Trezoreria Municipiului 

Fălticeni;  

* Urmărirea, îndrumarea şi controlul activităţii casieriei instituţiei și verificarea 

documentelor de încasări și plăţi, a documentelor justificative anexate precum şi a registrului de casă, 

pentru operaţiunile cu numerar;  

* Întocmirea, verificarea şi avizarea listelor pentru avansuri concedii odihnă, a 

documentelor de plată a concediilor medicale, ori de câte ori apar astfel de solicitări;  

* Întocmirea statelor de plată a salariilor pentru personalul angajat al instituţiei, virarea 

salariilor în conturile de card deschise la bănci și a reţinerilor din salarii;  

* Întocmirea şi depunerea dărilor de seamă trimestriale şi anuală la Primaria Municipiului 

Fălticeni în termenele stabilite prin actele normative în vigoare sau prin adresele primite de la această 

instituţie;  

* Întocmirea raportărilor salariale, lunare, trimestriale, anuale şi ocazionale şi remiterea 

acestora instituţiilor sau a altor unităţi care le-au solicitat, situaţia statistică privind numărul de 

personal și fondul de salarii, situaţia lunară centralizată privind încadrarea la numărul de personal 

angajat aprobat, declaratia 112, declaraţia 100 privind obligaţiile de plată către bugetul de stat 

consolidat precum și a altor raportări: transmiterea electronic a situatiilor în sistemul Forexebug și 

finantare.org, precum și completarea datelor financiare in sistemul SIIIR;  
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* Îndosarierea lunară a documentelor justificative, notelor contabile, balanţelor de 

verificare și a altor documente financiar contabile în vederea legării și arhivării acestora;  

* Acordarea vizei de control financiar preventiv pentru toate operaţiunile de încasări și 

plăţi care produc modificări în cadrul patrimoniului instituţiei, conform dispoziţiei emise de 

ordonatorul de credite;  

* Continuarea procesului de implementare, îmbunătăţire, instruire și aplicare a 

programelor informatice, crearea bazei de date în vederea realizării tuturor lucrărilor financiar – 

contabile, inclusiv a dărilor de seamă contabile proprii și centralizate în sistem computerizat;  

* Organizarea, instruirea membrilor comisiilor şi efectuarea inventarierii anuale a 

patrimoniului instituţiei, acordarea de consultanţă pe parcursul desfăşurării lucrărilor şi înregistrarea 

rezultatelor inventarierii în scopul punerii de acord a fapticului de pe teren cu evidenţa contabilă, 

urmărirea respectării Ordinului nr. 2861/2009 al ministrului finantelor publice, pentru aprobarea 

Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și 

capitalurilor proprii;  

* Întocmirea ordonanţărilor pentru toate operaţiunile de plăţi desfăşurate în cadrul 

serviciului pentru care în prealabil au fost întocmite propuneri de angajare și angajamente 

individuale, vizarea acestora pentru CFPP;  

* Evidenţa mijloacelor fixe aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului ______  

* Evidenţa obiectelor de inventar şi a materialelor finanţate din bugetul local;  

* Întocmirea la cerere a tuturor situaţiilor cerute de conducerea unităţii, organelor de 

control etc.  

* La sfârșitul fiecărei luni se verifică plăţile efectuate in cursul lunii și preluarea 

cheltuielilor corespunzătoare fiecărui capitol, subcapitol, articol, alineat conform notelor contabile 

întocmite de serviciul financiar.  

* Întocmirea zilnică a angajamentelor legale și înscrierea acestora în fişe de angajament 

potrivit clasificaţiei bugetare pe capitole, subcapitole, articole și alineate. Astfel, se ţine evidenţa 

creditelor bugetare aprobate, angajamentelor bugetare și angajamentelor legale.  

* Lunar se analizează diferenţele provenite din angajamentele întocmite și plățile efectuate 

conform clasificației bugetare.  

* Îndosarierea lunară a documentelor justificative, a notelor contabile, a centralizatoarelor 

în vederea arhivării acestora;  

* Acordarea vizei de Control Financiar Preventiv pentru operaţiuni de plată;  

* Întocmirea contului de execuţie al instituţiilor publice și activitatilor finanţate din 

bugetul local, integral sau parțial din venituri proprii:  

- lunar: la venituri și pe capitole și subcapitole bugetare și la cheltuieli pe capitole, titluri, 

articole și alineate;  

- trimestrial și anual: la venituri pe capitole și subcapitole bugetare și la cheltuieli pe 

capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.  

Pe parcursul anului şcolar 2022-2023 au avut loc:  

• Doua închideri și raportări ale execuţiei bugetare:  

- execuţia trimestului III a anului bugetar 2022-2023; 

- execuţia trimestrului IV executia anuala a anului bugetar 2022-2023;  
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Compartimentul secretariat 

 Realizarea activităţilor:  

- tehnoredactare, înregistrare în regim special deciziile emise de directorul unităţii: decizii pentru 

examenele de corigenţă, admitere, comisii rechizite, burse şi alte comisii etc.  

- întocmirea lucrările privind începerea noului an şcolar, sfârşit de an şcolar (cantitate, calitate, timp).  

- întocmirea fişelor de încadrare a unităţii, baza de date cu titularii unităţii înscrişi în fişele de 

încadrare anuale ale unităţii şcolare, date privind vechimea, gradul didactic, statutul (titular, titular 

detașat; definitiv, suplinitor).  

- întocmirea la începutul anului şcolar ori de câte ori solicită Inspectoratul Școlar: normarea, Proiectul 

planului de școlarizare;  

- evidenţa strictă a mişcării elevilor făcând înregistrările aferente în documentele de evidenţă şcolară 

precum și operarea în SIIR   

- întocmirea, solicitarea şi transmiterea în timp util a situaţiei şcolare a elevilor transferaţi de sau la 

unitățile școlare;  

- întocmirea de dosare de echivalare studii către Inspectoratul Școlar pentru elevii audienţi veniţi din 

străinătate   

- întocmirea bazei de date cu elevii și personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic din unitate;  

- actualizarea bazelor de date în programul REVISAL - lunar;  

- raportarea la Inspectoratul Școlar, Primărie, DGASPC a absențelor nemotivate la sfârșitul anului.  

- raportarea la Primărie și DGASPC a copiilor cu părinți plecați în străinătate.  

- primirea dosarelor pentru acordarea de burse, dosare pentru bani de hrană a copiilor cu CES, alte 

ajutoare, rechizite;  

- asigurarea plății burselor școlare;  

- întocmirea diverselor situaţii necesare procesului instructiv- educativ şi activităţi de secretariat;  

- respectarea prevederilor RI –cod etică –norme deontologice;  

- respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă din unitate;  

  

Asigurarea, ordonarea și arhivarea documentelor unităţii și anume:  

 ordonarea  documentelor  din  serviciul  Secretariat  în  funcţie  de  Nomenclatorul Arhivistic;  

 stabilirea   conform  Nomenclatorului  unităţii  termenele  de  păstrare  a  documentelor şcolare;  

 ţinerea la zi a dosarelor personale ale cadrelor didactice, didactice auxiliare şi nedidactice;  

 ţinerea la zi a evidenţei  zilelor de concediu medical , concediu odihnă etc;  

 întocmirea pontajelor a angajaților, psihologului școlar și a profesorilor de sprijin a elevilor cu 

CES;  

 întocmirea dosarelor personale ale salariaţilor, elaborarea fişelor operaţionale ale postului, fişe de 

evaluare a personalului didactic auxiliar și nedidactic;  

 gestionarea, completarea şi eliberez actele de studii pentru absolvenţii şcolii (foi matricole, 

adeverinţe etc.) precum și adeverinţe de studii pentru elevii transferaţi la alte unităţi cât și pentru 

cei plecaţi în străinătate;  

 înmatricularea în registrul matricol a tuturor elevilor;  

 întocmirea registrelor de înscriere ale elevilor pentru şcoală şi actualizare permanent;  
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 alcatuirea procedurilor operaţionale specifice compartimentului Secretariat, actualizarea în funcţie 

de nevoile şcolii și aducerea la cunoştinţă directorului unităţii și comisiei CEAC  
  

 

 

 

 

Comunicare și relaționare  

- transmiterea tuturor situaţiilor solicitate de forurile superioare;  

- stabilirea compartimentului căruia i se adresează fiecare corespondenţă prin înscrierea în registrul de 

intrare – ieşire și aducerea la cunoştinţă de îndată directorului unităţii și compartimentului 

destinatar;  

- popularizarea împreună cu profesorul diriginte, directorul unităţii a tuturor normelor legislative 

auxiliar și nedidactic;  

- răspundere de termenele stabilite tuturor solicitărilor venite din partea personalului din şcoală cât și 

de la alţi parteneri cu care vine în contact unitatea şcolară;  

- aducere la cunoştinţă conducerii şcolii a tuturor situaţiilor şi problemelor serviciului Secretariat, 

periodic şi venire cu iniţiativă în rezolvarea acestora;  

- realizare de raport anual al activităţii serviciului Secretariat și aducere la cunoştinţă directorului 

unităţii;  

- aducere la cunoştinţă tuturor destinatarilor, deciziile elaborate în compartiment și aprobate de 

director precum şi toate notele de serviciu personalului din unitate;  

- întocmire periodic a inventarierii documentelor din compartimentul Secretariat conform 

Nomenclatorului Arhivistic;  

- relaţii principiale cu toţi salariaţii unităţii cu care venim în contact;  

- aducere la cunoştinţă beneficiarilor termenele de primire a solicitărilor şi dacă se încadrează în acest 

termene în vederea realizării situaţiilor;  

- comunicare cu tot personalul unităţii, elevi, părinţi cu privire la aria situaţiei neprevăzută, apărută;  

- transmitere a situațiilor pentru olimpiade, concursuri;  

- asigurarea legăturii unităţii şcolare cu Inspectoratul Școlar, alte unităţi de învăţământ etc. prin 

telefon , fax , e-mail.  

Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii şcolii  

- redactarea corespondenţei şcolii;  

- propunerea programului serviciului Secretariat spre aprobare conducerii şcolii și relaţionarea cu toți 

partenerii sociali, instituţionali;  

- utilizarea a tuturor mijloacelor de care dispunem în vederea promovării unităţii și contribuirea cu 

propuneri în vederea ofertei educaţionale;  

- asigurarea legăturii permanente a instituţiei cu comunităţile locale aducând la cunoştinţă conducerii 

unităţii toată corespondenţa desfăşurată și răspundem de asigurarea în termenele stabilite a 

feedback-ului cu aceşti factori externi;  

Compartimentul bibliotecă 

În anul școlar 2021-2022, compartimentul Bibliotecă al Școlii Gimnaziale „Al.I. Cuza” a activat 

în conformitate cu obiectivele prevăzute în Planul managerial. Prin intermediul bibliotecii s-au inițiat și 

desfășurat activități valoroase, care au promovat un învățământ atractiv, de calitate.  
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Compartimentul administrativ 
 

             Compartimentul administrativ a fost coordonat de către d-na administrator de patrimoniu 

Mihalache Anamaria care a preluat atribuțiile de administrator, și este alcătuit din personalul nedidactic 

al unității de învățământ, după cum urmează: 4 îngrijitori și 4 muncitori. 

             În anul școlar 2021-2022, compartimentul  administrativ  și-a  îndeplinit  obiectivele propuse 

prin Planul Managerial:  

• S-a elaborat planul de muncă pentru compartimentul administrativ, respectiv îngrijitori și muncitor; 

• S-au rezolvat, cu aprobarea directorului, toate problemele ce revin sectorului administrativ; 

• S-a predat la începutul fiecărui an şcolar, pe bază de proces verbal, învăţătorului /dirigintelui sala de 

clasă de care răspunde cu toate dotările și materialele didactice; 

• S-au întocmit graficele și pontajul pentru paznic, muncitor, îngrijitoare; 

• S-au întocmit graficele pentru agentul de pază al firmei RPG; 

• S-a colaborat permanent cu compartimentul Contabilitate; 

• S-au distribuit materialele de curăţenie şi întreţinere, întocmind bonuri de consum, către personalul 

unităţii, pe baza referatelor de necesitate aprobate de director; 

• S-au folosit resursele TIC şi abilităţile de operare PC în activitatea desfăşurată; 

• S-au urmărit aplicarea şi respectarea normelor de igienă; 

• S-au luat măsurile necesare pentru a se efectua reparaţii în clădirile şcolii și la mobilierul deteriorat; 

• S-au monitorizat şi coordonat lucrările de întreţinere, de curăţenie şi de igienizare a localului şcolii, 

pentru începutul de an şcolar; 

• S-a asigurat efectuarea în termenul legal a controlului de Medicina Muncii; 

• S-au planificat operaţiunile de ridicare a resturilor menajere și hârtie/maculatură de către firmele 

specializate; 

• S-au întocmit referate de necesitate, comenzi către firmele colaboratoare, note de recepţie a 

obiectelor de inventar şi a materialelor auxiliare intrate în şcoală, bonuri de consum pentru 

materialele de curăţenie şi întreţinere distribuite, am înregistrat datele în fişele de magazie; 

• S-au întreţinut relaţii de colaborare cu întreg personalul unităţii de învăţământ; 

• S-a utilizat un limbaj adecvat, cordial în relaţiile cu factorii ierarhici superiori, părinţii și partenerii 

economici și sociali ai şcolii; 

• S-a contribuit la promovarea imaginii școlii, împreună cu tot personalul. 
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Analiza SWOT 

 

Curriculum 

Puncte tari Puncte slabe 

 Desfășurarea activității comisiei de 

curriculum pe baza programului managerial 

propriu 

 abordări curriculare prin utilizarea 

metodelor activ-participative care 

facilitează implicarea afectivă a elevilor și 

stimularea interesului penrtu cunoașterea 

acestora 

 Respectarea planurilor cadru 

 Aplicarea unor strategii didactice centrate 

pe nevoile copilului și pe dezvoltarea 

deprinderilor, capacităților și a abilităților  

 Utilizarea metodelor moderne de predare, 

evaluar făcându-se prin îmbinarea 

armonioasă a metodelor clasice cu cele 

moderne 

 Proiectarea CDȘ -ului se realizează pornind 

de la nevoile identificate la elevi 

 Implicarea reală a elevilor în actul de 

decizie privitor la curriculum la decizia 

școlii 

 Realizarea orelor de pregătire suplimentară 

cu elevii claselor 2,4,6 și clasa a 8 a  la 

disciplinele pentru Evaluarea Națională 

 Eficientizarea controlului general asupra 

catedrelor prin asistenţe la ore 

 Funcționarea claselor cu predare în regim 

intensiv limba engleză 

 

 Interesul scăzut al elevilor pentru 

performanţă 

 Slaba implicare a cadrelor didactice în 

vederea participării la olimpiade şi 

concursuri şcolare 

 Cadre didactice care nu se implică suficient 

în pregătirea suplimentară a elevilor 

 Dificultăți în selectarea unor resurse 

digitale de calitate 

 Abordarea în mică măsură a demersului 

didactic prin raportare la experiențe 

cotidiene și la condițiile specifice formării 

gândirii critice 

 Insuficienta adaptare a curriculum-ului la 

particularităţile unor categorii speciale de 

elevi 

 Lipsa curriculumului diferențiat proiectat în 

urma aplicării probelor de evaluare 

 Frecvența redusă a sarcinilor de învățare 

care stimulează dezvoltarea creativității 

elevilor și a gândirii critice 

Oportunităţi Amenințări 

 Informarea părinţilor asupra situaţiei 

şcolare a elevilor cu probleme 

 Promovarea imaginii şcolii prin implicarea 

în diferite activităţi în colaborare cu ONG, 

instituţii, etc. 

 Existența politicilor educaționale care 

vizează prevenirea violenței în unitățile de 

învățământ preuniversitar și a abandonului 

școlar 

 Posibilitatea utilizării în mod gratuit a unor 

platforme educaționale online 

 Decalajul între formarea inițială a cadrelor 

didactice și cerințele actuale 

 Dezinteresul părinţilor faţă de situaţia 

şcolară a elevilor şi disponibilitatea scăzută 

pentru problemele propriilor copii 

 Promovarea mediocrităţii 

 Necorelarea manualelor cu programele 

şcolare, încă supraîncărcate 

 Starea fizică precară a unui număr de 

manuale, care se transmit generației 

următoare 
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 Reconfigurarea curriculumului, prin 

centrarea acestuia asupra procesului de 

formare și dezvoltare a competențelor cheie 

 Optimizarea procesului didactic din școală 

prin utilizarea mijloacelor moderne de 

predare – învățare și comunicare, a 

tehnologiilor informației și comunicării 

 Adaptarea mediului şcolar la necesităţile 

specifice ale copiilor cu cerinţe educaţionale 

speciale 

 Interesul elevilor pentru activitățile de 

consiliere individuală pe problematica 

orientării în carieră, dezvoltării socio-

emoționale, dezvoltării personale, 

managementului învățării 

 

Resurse umane 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 Încadrarea cu personal didactic și 

nedidactic 100% calificat 

 Realizarea planului de şcolarizare 100% 

 Interesul pentru obţinerea gradelor didactice 

și susţinerea inspecţiilor pentru obţinerea 

gradelor didactice 

 Implicarea constantă și responsabilă a 

majorității cadrelor didactice în optimizarea 

procesului educativ și disponibilitate de   

adaptare la schimbările din sistem 

 Predomină personalul didactic titular, 

calificat 100%, ceea ce asigură o anumită 

stabilitate şi continuitate 

 Existența unui consilier școlar care acordă 

sprijin privind orientarea școlară și 

profesională, care sugerează și îndrumă 

autocunoașterea, care întărește deciziile 

corecte 

 Relaţii interpersonale care favorizează 

crearea unui climat educaţional stimulativ 

 Buna colaborare în cadrul echipei 

manageriale, cu colectivul de cadre didactice 

dar și dintre serviciile secretariat, 

contabilitate și cadrele didactice 

 Rezistența la schimbare a unor cadre 

didactice în ceea ce privește digitalizarea 

 Existenţa cadrelor didactice cu norma 

dispersată în mai multe şcoli ceea ce duce 

la un ataşament mai slab faţă de şcoală și 

a slabei implicări în activitățile 

desfășurate 

 Slaba pregătire a cadrelor didactice 

pentru activitate cu elevii cu CES 

integrați în învățământul de masă 

 Fenomenul de 

bullying/cyberbullying/violență din ce în 

ce mai prezent printre elevi 

 absența unei preocupări constante privind 

implicarea părinților în viața școlară, în 

stabilirea obiectivelor, a ofertei 

educaționale dar și în derularea de 

activități extrașcolare 

 

Oportunităţi Amenințări 

 Creșterea numărului de elevi care au fost 

admiși la liceele de renume din Suceava și 

 Numărul mare de modificări în  

domeniul legislativ 
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din oraș 

 Oferta bogată de formare din partea agenţilor 

de formare 

 Posibilități multiple de a accede la informații 

științifice și metodice de ultimă oră 

 Preocuparea personalului din învăţământ 

pentru pentru publicarea de articole, 

participarea la simpozioane, sesiuni de 

comunicări şi schimburi de experienţă 

 Formarea continuă a cadrelor didactice 

pentru alternativa educațională step-by-step 

ceea ce atrage un număr mare de elevi pentru 

înscrierea la clasa pregătitoare 

 

 Costurile ridicate ale activităţilor 

de perfecţionare şi dezvoltare 

profesională 

 Supraîncarcarea programului de 

lucru al secretariatului 

 Creșterea numărului copiilor 

încredințați spre creștere și educație 

unor terțe persoane, în lipsa 

părinților plecați în străinătate 

 Comunicare deficitară între părinți 

și școală 

 Număr insuficient de săli de curs, 

consecință a creșterii numărului de 

clase (ca urmare a aplicării legii 

185/2022) 

 Diminuarea motivației școlare ca 

urmare a perturbărilor apărute în 

sisteul de valori ale societății 

 Aportul mass-mediei la creșerea 

violenței fizice șiverbale în rândul 

tinerilor 

 scăderea populației școlare și 

migrarea elevilor la debutul clasei a 

5-a spre colegiile din oraș 

 situarea școlii într-o zonă 

dezavantajată din punct de vedere 

socio-economic (într-un cartier cu 

populație preponderentă vârstei a 

3-a) 

 

 

Resurse materiale și financiare 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 Utilizarea corespunzătoare și eficientă a 

resurselor financiare, în acord cu politicile şi 

obiectivele școlii, cu interesele elevilor, cu 

respectarea prevederilor legale 

 Utilizarea PC şi programelor software în 

activitatea de secretariat şi cea administrativă 

 Conexiunea la Internet a tuturor 

compartimentelor funcționale și a tuturor 

sălilor de curs 

 Spaţii igienizate, grupuri sanitare refăcute 

 Dotarea cu fond de carte şi materiale sportive 

pentru sala de sport și existența a două 

 Deteriorarea mobilierului în unele spaţii de 

învăţământ 

 Deteriorarea grupurilor sanitare de la parter 

datorită supraaglomerării acestora în timpul 

pauzelor și a numărului insuficient de 

cabine 

 Funcționarea improprie a unor cabinete 

datorată transformării acestora în săli de 

curs din lipsă de spații școlare 

 Starea avansată de uzură a microbuzului 

școlar 

 Ineficiență energetică avansată  
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săli/două terenuri de sport 

 Burse sociale, burse de merit, rechizite, 

Programul pentru școli al României, Euro200 

 Existenţa bazei de date privind populaţia 

şcolară, cadrele didactice, normarea, mişcarea 

de personal, examene naţionale, documente şi 

acte normative 

  Existența unui mobilier adecvat vârstei 

elevilor și a unor spații pentru desfășurarea 

activităților 

 Existența a două corpuri de clădire ce 

facilitează funcționarea într-un singur schimb 

 Nedecontarea integrală a cheltuielilor de 

transport pentru elevii navetiști 

 Grad ridicat de deteriorare a gardului ce 

împrejmuiește școala 

Oportunităţi Amenințări 

 Oportunități de finanțare extrabugetară 

identificate de școală prin contracte de 

sponsorizări, dotări și parteneriate 

 Numărul mare de copii navetiști din zonele 

limitrofe 

 Sprijinirea elevilor provenind din medii 

sociale defavorizate, prin programe 

guvernamentale; 

 Existența unor ONG-uri, firme private care 

finanțează proiecte educaționale și care au 

pus la dispoziție școlii resurse digitale, în 

mod gratuit 

 Sprijinirea școlarizării elevilor și 

performanței în educație, prin acordarea de 

burse și alte facilități 

 Existența fondurilor extrabugetare care 

permit motivarea și premierea elevilor cu 

performanțe la concursurile și olimpiadele 

școlare 

 Oportunitatea includerii școlii într-un 

program de reabilitare totală, prin accesarea 

de fonduri europene  de către primărie 

 Gradul scăzut de implicare al cadrelor 

didactice şi elevilor în păstrarea bunurilor 

şcolii (mobilier, grupuri sanitare, calorifere) 

 Sistemul greoi de achiziție a mijloacelor 

didactice 

 Finanțare insuficientă a unităților de 

învățământ cu efective mici de elevi, ca 

urmare a aplicării costului standard per elev 

 

 

 

 

Relații comunitare și parteneriat 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 Implicarea consilierului educativ în 

activitatea educativă şcolară și extraşcolară 

 Buna colaborare între consilierul educativ cu 

cadrele didactice şi conducerea şcolii 

 Diversitatea activităţilor extraşcolare: școala 

de vară, activități de voluntariat, serbări 

 Slaba implicare a unor cadre didactice în 

participarea la programe educaţionale 

 Slaba implicare a părinţilor în viaţa şcolii 

 Slabe legături de parteneriat cu firme 

private 

 Număr insuficient de parteneriate reale cu 
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pentru marcarea evenimentelor culturale, 

istorice şi religioase, vizite la muzee, 

excursii, vizionări de spectacole 

 Colaborarea eficientă cu sindicatul, 

Inspectoratul Școlar, Primăria, Poliția 

 Colaborarea cu instituții și reprezentanți ai 

autorităților locale pentru organizarea unor 

activități formale/ informale 

 Încheierea de parteneriate cu: şcoli, agenţi 

economici și alte instituții 

 Colaborrea cu Centrul lingvistivc Twinkle, 

Iași 

agenţi economici din anumite domenii de 

pregătire 

 Lipsa sprijinului specializat pentru elevii 

cu nevoi speciale 

 Lipsa spațiilor de depozitare 

 

Oportunităţi Amenințări 

 Oferta de programe din partea comunităţii 

locale 

 Sprijinul Primăriei şi Consiliului local în 

desfăşurarea unor programe 

 Colaborarea cu Primăria şi pentru dotări, 

lucrări necesare, etc. 

 Oportunități de finanțare extrabugetară 

identificate de școală prin contracte de 

sponsorizări, dotări și parteneriate 

 Lipsa motivaţiei financiare a 

cadrelor didactice 

 Slabe iniţiative private sau de 

sprijin comunitar pentru 

dezvoltarea şi susţinerea actului 

educaţional 

 Interesul scăzut al părinților în 

cunoașterea și rezolvarea 

problemelor școlii 

 Situaţia socio-economică precară a 

familiilor din care provin unii copii 

 influența negativă a factorilor 

stradali asupra educației unor elevi 

și probleme legate de siguranța 

elevilor în afara școlii, care se pot 

transfera uneori și în școală 
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