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OFERTA EDUCAT IONALA  
 

 

,,Învăţătura trebuie să fie uneori un drum; întotdeauna un orizont.” 

 Nicolae Iorga  

 

 

Valorificând tradiţia educaţională în decursul celor 173 de ani, Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan 

Cuza” din Fălticeni  este orientată spre creşterea calităţii actului instructiv-educativ, în concordanţă cu 

normele europene, vizând formarea tinerilor sub semnul succesului.  

 

Misiunea şcolii se regăseşte în mesajul lui Dalai Lama care afirma: „Urmează cele trei R-uri: 

1. Respectă-te!;  

2. Respectă-i pe cei din jur!;  

3. Asumă-ţi responsabilitatea pentru toate acţiunile tale!” 

 

 Şcoala noastră asigură accesul la educaţie şi oferă  şanse egale de dezvoltare personală fiecărui 

elev, prin dobândirea competenţelor cheie, care vor permite tinerilor inserţia socială şi  învăţarea 

pe tot parcursul vieţii. 

 Mediul educaţional din şcoala noastră oferă fiecărui tânăr posibilitatea afirmării talentului, 

aptitudinilor şi aspiraţiilor în spiritul respectului pentru valori, într-o societate bazată pe 

cunoaştere. 

 Cadrele didactice ale şcolii noastre educă elevii pentru a fi buni cetăţeni şi pentru a avea un 

comportament ecologic prin diversitatea activităţilor şcolare şi extraşcolare. 

 Implementează prin metode active de predare şi metode alternative de evaluare un curriculum 

corespunzător, echilibrat şi realist, pliat pe necesităţile comunităţii locale. 

 Cultivă interesul pentru creşterea atitudinii şi abilităţii individului de a utiliza corespunzător 

tehnologia digitală şi instrumente de comunicare într-o limbă străină. 

 Dezvoltă dialogul cu comunitatea creând premisele unei colaborări şi a unei acceptări reciproce 

în vederea unei convieţuiri armonioase. 

 

Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” din Fălticeni îşi propune să pună la dispoziţia 

educabililor oportunităţi de instruire a elevilor, de formare a unor cetăţeni responsabili, care să manifeste 

disponibilitate pentru cunoaşterea şi rezolvarea problemelor comunităţii locale.  
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DATE DE IDENTIFICARE A UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Denumirea unităţii de învăţământ: Şcoala Gimnazială  „Alexandru Ioan Cuza” 

Unitate de învăţământ din sistemul de stat 

Localitate/judeţ: Fălticeni / Suceava 

Adresa: Str. Nicu Gane, nr. 4 

Telefon/Fax/E-mail: 0230/542828, fax 0230/540900,  

e-mail: alicuza@yahoo.com; website:www.alicuza.falticeni.ro 

Nivel de învăţământ: secundar inferior 

Limba de predare: Limba română 

Număr de clase: 22 (13 învăţământ primar, 9 învăţământ gimnazial) 

Număr de elevi: (la sfârşitul anului şcolar 2015-2016)  508 

Număr de elevi în anul școlar 2016-2017 : 531 

Număr posturi didactice: 31 

 

Resursa umană 

Situaţia personalului în anul şcolar 2016-2017: 

Personal Total Titulari Completare 

normă 

PCO 

Personal didactic de predare 31 25 4 2 

Personal didactic auxiliar 5 5 - - 

Personal nedidactic 8 8 - - 

  

Personal didactic de predare pe grade didatctice: 

- Gradul didactic I – 20  

- Gradul didactic II – 6 

- Definitivat – 4 

- Debutant – 1 

Personalul didactic auxiliar şi nedidactic cuprinde de la 1 septembrie 2016 următoarele categorii de 

personal:  

- 1 secretar, 1 contabil, 1 bibliotecar (1/2 normă), 1 administrator IT, 1 administrator patrimoniu,  

- 3 persoane pentru îngrijire,  2 muncitori de întreţinere, 1 fochist şi 2 paznici.  

- Şcoala dispune de asistentă medicală şi psiholog şcolar (1/2 de normă). 

Paza și siguranța școlii este asigurată de firmă de pază autorizată; terenul de sport al corpului A este 

împrejmuit cu gard de sârmă; terenul ce se află la corpul B, este deschis, deservind  și accesul angajaților 

de la Poliția comunitară; 

 

 

 

mailto:alicuza@zappmobile.ro
http://www.alicuza.falticeni.ro/


  

 

Comisiile Metodice: 

 

- Aria curriculară Limba si literatura română – prof. Păduraru Simona; 
Disciplinele care fac parte din această comisie sunt: limba și literatura română, limba engleză, limba 

franceză. Cadrele didactice ce intră în componența acestei comisii sunt: 

1. Prof. Păduraru Simona – responsabil;  

2. Prof. Crăciun Dana - membru; 

3. Prof. Pașcovici Elena - membru; 

4. Prof. Dascălu Ramona  – membru; 

5. Prof. Ciornei Alina - membru; 

6. Prof. Nisioi Brînduşa - membru; 

 

- Aria curriculară Matematică și științe        - prof. Tumuleanu Alexandra; 
Disciplinele care fac parte din această comisie sunt: matematică, bilogie, fizică, chimie, ed. 

Tehnologică, informatică. Cadrele didactice ce intră în componența acestei comisii sunt: 

1. Prof Tumuleanu Alexandra– responsabil; 
2. Prof. Balaci Gheorghița – membru; 

3. Prof. Irimia Valentina  – membru; 

4. Prof. Arcip Ana – membru; 

5. Prof. Tofan Marghioala– membru; 

 

 

- Aria curriculară Om și Societate, Arte, Ed. Fizică -  prof. Haidău Adelina; 
Disciplinele care fac parte din această comisie sunt istorie, geografie, religie, socio-umane, arte, ed. 

Fizică. În componența acestei comisii se regăsesc următoarele cadre didactice: 

1. Prof. Haidău Adelina – responsabil; 

2. Prof. Vieru Adrian – membru; 

3. Prof. Tocănel Alexandra – membru; 

4. Prof. Tanasă Ionuț – Bogdan – membru; 

5. Prof. Cepoi Oana– membru; 

6. Prof. Julei Spiridon Constantin – membru; 

 

 

- Comisia metodică  de la clasele  preg. ,III și  IV    - prof. Triși Alexandrina 

Cadrele didactice ce intră în componența acestei comisii sunt: 

1. prof. Triși Alexandrina – CPB – responsabil; 
2. prof. Ilincăi Daniela – 3A 

3. prof. Negre Simona – 3B; 

4. prof. Oșlobanu Mariana –3C; 

5. prof. Prisacariu Daria – clasa 4A; 

6. prof. Ștefan Florentina – clasa 4B; 

7. prof. Negre Adriana – clasa preg. A; 

8. prof. Pavel Luminiţa – clasa preg. C; 

 

- Comisia metodică de la clasele I  și II   - prof. Tofan Mioara 

Cadrele didactice ce intră în componența acestei comisii sunt: 

1. prof. Tofan Mioara – 1A-responsabil; 
2. prof. Clipa Dumitriţa clasa 1BB 

3. prof. Benke Carmen –  2A; 

4. prof. Vasilache Maria – 2 C; 

5. prof. Tofan Victor – 2 B; 

 

- Comisia ariei curriculare Consiliere și orintare și activități extrașcolare (Comisia 
metodică a diriginților); -  prof. Nisioi Brînduşa 



  

 

Situația statistică a efectivelor de elevi 

 

Pentru anul școlar 2016-2017 Proiectul planului de școlarizare prevede un număr de 508 elevi, 

dup cum urmează: 

 

 

În anul școlar 2016-2017, sunt integrați și 11 elevi cu cerințe educative speciale, cu certificate 

eliberate de CJRAE Suceava 

 

O parte din elevii școlii ce nu provin din circumscripția școlară fac naveta, regăsindu-se în tabelul 

următor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De unde face naveta Cu ce vine NR. ELEVI   

Preuteşti Maşină personală, transport în comun 13  

Boroaia Maşina personală 2  

Vadu Moldovei Maşina personală 3  

Hârtop Transport în comun 1  

Mihăieşti Transport în comun 1  

Podeni Maşina personală 1  

Rădăşeni Transport în comun, maşină personală 9  

Ţarna Mare, Petia Microbuzul școlii 23  

Buneşti Maşină personală 2  

Fălticeni, Șoldăneşti, Oprişeni Microbuzul școlii,transport în comun 10  

nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi

TOTAL (zi+fr) , din care: 13 326 2 58 3 69 3 65 2 48 3 86

învățământ de zi, din care: 13 326 2 58 3 69 3 65 2 48 3 86

învățământ simultan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

învățământ cu frecvență redusă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi

TOTAL (zi+fr) , din care: 13 303 3 65 2 56 3 69 3 65 2 48

învățământ de zi, din care: 13 303 3 65 2 56 3 69 3 65 2 48

învățământ simultan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

învățământ cu frecvență redusă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi

TOTAL (zi+fr), din care: 8 180 2 54 2 38 2 38 2 50

învățământ de zi, din care: 8 180 2 54 2 38 2 38 2 50

învățământ simultan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

învățământ cu frecvență redusă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi nr. clase nr. elevi

TOTAL (zi+fr), din care: 9 205 3 75 2 54 2 38 2 38

învățământ de zi, din care: 9 205 3 75 2 54 2 38 2 38

învățământ simultan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

învățământ cu frecvență redusă 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PROIECTUL 

PLANULUI  DE ȘCOLARIZARE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2016-2017

clasa a III-a clasa a IV-a

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

EXISTENT 2015-2016

TOTAL ÎNVĂȚĂMÂNT 

PRIMAR

clasa pregătitoare clasa I clasa a II-a

din care :

clasa a IV-a

clasa a VII-a clasa a VIII-a

din care :

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL

PROPUNERI 2016-2017

TOTAL ÎNVĂȚĂMÂNT 

PRIMAR clasa pregătitoare clasa I clasa a III-aclasa a II-a

TOTAL CLASE V-VIII

din care :

clasa a V-a clasa a VI-a clasa a VII-a clasa a VIII-a

PROPUNERI 2016-2017

EXISTENT 2015-2016

TOTAL CLASE V-VIII

din care :

clasa a V-a clasa a VI-a



  

Resursele curriculare 

Consiliul Profesoral al școlii elaborează oferta educaționala pornind în primul rând de la 

finalitățile și obiectivele nivelurilor de învățământ, care se concretizează pentru fiecare ciclu: 

Invățământul primar  

Asigurarea educației elementare pentru toți copiii;  

Formarea personalității copiilor în funcție de nivelul și ritmul lor de dezvoltare;  

Înzestrarea elevului cu cunoștințe, capacitate, abilități care să stimuleze raportarea efectivă și creativă la 

mediul social și natural, să permită continuarea educației.   

Învățământul gimnazial  

Formarea la elevi a capacității de a comunica eficient în situații reale;  

Formarea si dezvoltarea capacității de adaptare și integrare în comunitate;  

Formarea atitudinilor de toleranță, responsabilitate, solidaritate, prietenie etc;  

Asigurarea unei orientări școlare și profesionale optime, ținând cont de aspirațiile și aptitudinile elevilor; 

Formarea capacităților și a motivațiilor necesare învățării în condițiile unei societăți în schimbare.  

  Planurile cadru – aplicate in scoala noastra sunt cele avizate de catre MEN in conformitate cu 

ANEXA 1 si 2 la OMEN 3371/12.03.2013 ;ANEXA 1.1 si 1.2 la OMEC nr 5198/01.11.2014 si 

ANEXELE 1 si 2 la OMEC nr.3638/11.04.2001.  

Manualele scolare utilizate au avizul MEN.  

Schemele orare  - respecta intocmai prevederile planului cadru, programul desfășurându-se în 

intervalul orar 8:00-14:00. 

Pe lângă curriculumul nucleu, obligatoriu, elaborat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

Ştiinţifice şi având ca finalitate formarea competenţelor, în cadrul curriculumului la decizia şcolii, anual, 

sunt cuprinse discipline opţionale cu caracter umanist sau real, pentru dezvoltarea abilităţilor intelectuale 

sau cu caracter educativ, determinate de solicitările elevilor şi de posibilităţile şcolii, pliate pe nevoile şi 

realităţile sociale şi particulare ale comunităţii. Suntem interesați de elaborarea unei oferte educaţionale 

care să ne individualizeze, să ne personalizeze, să fie atrăgătoare pentru elevi, părinţi şi pliată pe 

realitățile comunității. 

Nr. 

crt. 
Denumirea opţionalului Clasa 

Nr. ore/ 

Săpt. 
Tip opţional 

Numele şi prenumele  

cadrului didactic 

1  English is fun II C 1 La nivelul disciplinei Ciornei Alina 

2  
Dezvoltarea abilităţilor 

pentru viaţă 
III C 1 La nivelul disciplinei Oşlobanu Mariana 

3  
Civilizaţie şi cultură 

britanică  
V A 1 

La nivelul disciplinei 

(intensiv-lb. engleză) 
Nisioi Brînduşa 

4  Tehnologia informaţiei V B 1 
La nivelul ariei 

curriculare 
Tumuleanu Alexandra 

5  
Educaţie pentru 

sănătate 
V C 1 La nivelul disciplinei Irimia Valentina 

6  
English through 

grammar 
VI A 1 

La nivelul disciplinei 

(intensiv-lb. engleză) 
Nisioi Brînduşa 

7  Improve your English VI B 1 La nivelul disciplinei Ciornei Alina 

8  
Teatrul, filmul şi 

literatura 
VII A 1 

La nivelul mai multor 

arii curriculare 
Păduraru Simona 

9  
Educație pentru 

sănătate 
VII B 1 La nivelul disciplinei Irimia Valentina 

10  Sinteze  matematice VIII A 1 La nivelul disciplinei Tumuleanu Alexandra 

11  Ştiinţa şi viaţa VIII B 1 
La nivelul ariei 

curriculare 
Arcip Ana 



  

 

Opţiunile manageriale privind dezvoltarea curriculum-ului la decizia şcolii impun: 

 Predarea disciplinelor opţionale pe baze atractive, utilizându-se strategii didactice noi şi metode de 

evaluare performante; 

 Dobândirea competenţelor de comunicare în limbi de circulaţie internaţională se asigură prin studiul 

a trei limbi străine (lb. engleză, lb. franceză, lb. germană); 

 Formarea unui absolvent compatibil cu societatea informatizată se realizează prin asigurarea 

cunoştinţelor de utilizare a tehnicii de calcul şi de accesare a internetului (oferta instituţiei include 

ore TIC la clasele din învăţământul gimnazial); 

Având sprijinul informaticianului, laboratorul AeL este utilizat frecvent pentru aplicarea 

programului S.E.I., dar şi pentru multe alte activităţi didactice în care sunt folosite calculatoarele.  

Au fost elaborate un mare număr de proiecte şi programe cu scop educativ şi în vederea  

dezvoltării relaţionale cu parteneri interni şi externi.  

Proiectele şi programele ce antrenează majoritatea elevilor şi a cadrelor didactice sunt: Eco-

Şcoala, proiectul pentru prevenirea şi combaterea violenţei ,,Să spunem NU violenţei !’’, Ziua Europei 

– My Europe, “Magia Mărţişorului”, Ziua porţilor deschise, “Şansa de a dărui” etc.  

 

Asociaţia Părinților „Artur Gorovei”, prin contribuţiile benevole ale părinţilor, sprijină în 

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

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

 

 

Resurse materiale 

 

Școala dispune de următoarea bază materială: 

- 24 săli de clasă – dotate cu table magnetice, laptop/calculator și videoproiector 

- Laborator chimie 

- Laborator Ael – dotat cu 23 de calculatoare, videoproiector, copiator  

- Cabinet arte plastice 

- Cabinet limbi moderne 

- Cabinet biologie 

- 2 terenuri sport  

- Bibliotecă cu peste 15000 de volume 

- Cabinet medical 

- Cabinet consiliere școlară și psihopedagogică 

- Microbuz școlar pentru transportul elevilor din Țarna Mare  

- 2 centrale termice pe gaz metan 

- Atelier administrativ 

 

În școală funcționează un sistem pozitiv de recompense și stimulente pentru elevi: 

o         Transport gratuit pentru participare la concursuri 

o         Cadouri cu ocazia sărbătorii Crăciunului 

o         Premii la sfârșitul fiecărui an școlar 

o         Excursie de o zi gratuită pentru elevii premianți 

o         Recompense si stimulente materiale: rechizite, burse de merit și sociale 

 

 


