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I. ASPECTE GENERALE 
 
 

I.1. Argumentul / Motivația (De ce acest raport?) 

Prezentul raport își propune să evidențieze principalele coordonate ale activității de 
asigurare a calității educației la nivelul unității școlare în anul școlar 2020-2021: autoevaluarea 
instituțională, analiza culturii organizaționale, evaluarea sistemică a așteptărilor educabililor, 
părinților și altor beneficiari relevanți, a satisfacției personalului didactic, implementarea unor 
proceduri de comunicare interna,decizie și raportare, identificarea și prevenirea perturbărilor 
majore în desfășurarea procesului instructiv-educativ,aplicarea unor proceduri de control al 
documentelor și înregistrărilor,precum și a unor proceduri de monitorizare, evaluare, revizuire 
și‚ îmbunătăţire a calității. Eficacitatea educațională la nivelul unității de învățământ s-a 
concretizat în îndeplinirea unor indicatori de performanță,precum: definirea și promovarea 
ofertei educaționale, existența unor parteneriate cu reprezentanți ai comunității, proiectarea și 
realizarea currículum - ului, evaluarea rezultatelor școlare și a activităților extracurriculare, 
activitatea științifică și metodică a cadrelor didactice și activitatea financiară. 

Fiecare an şcolar este o provocare pentru toţi, cu emoţii şi aşteptări de fiecare parte.  
Înţelegem că atingerea finalităţilor educaţionale presupune un efort comun din partea 

tuturor, cu responsabilitate, profesionalism, deontologie – din partea cadrelor didactice, cu 
apetenţă pentru studiu, dorința de cunoaștere şi înţelegere – din partea elevilor, cu sprijinul 
familiei şi al comunităţii locale.  

Astfel, dorim să contribuim decisiv la formarea şi educarea tinerei generații, prin raportare 
la individualitatea copilului și la potențialul uman și material al acestei școli, printr-un demers 
didactic inovativ conceput cu generozitate, prin valorizarea potențialului propriu al fiecărui elev, 
prin dezvoltarea și valorificarea bazei tehnico-materiale a școlii, fiind conştienţi că putem şi 
trebuie să reprezentăm repere de competență, corectitudine şi moralitate. 

În contextul unei societăţi democratice, ne propunem promovarea valorilor umane şi 
profesionale, fiind conştienţi că omul lipsit de educaţie nu ştie să se servească de libertatea 
sa. 

Școala este o parte vizibilă a societății, care în prezent suferă multiple transformări in 
acord cu transformările din sfera socio-economica. Ca spațiu perivilegiat al educației, școala 
trebuie însă să păstreze valorile perene în contextul inovărilor de ordin didactic, metodologic 
și tehnologic, rămânând un promotor al calității și performanței in folosul comunității. 

Considerăm că acest raport trebuie să devină un instrument de măsurare și o cale de 
conștientizare a reușitelor și nereușitelor, a oportunităților și a amenințărilor din anul școlar 
trecut, cât și o posibilitate de a identifica anumite căi și soluții pentru anul școlar în curs. 

 
 

I.2. Viziunea și misiunea școlii 

VIZIUNEA  

„Fiecare elev este o valoare în sine şi merită toată atenţia, tot efortul şi toată 
investiţia în perspectiva realizării lui ca om deplin.” 
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MISIUNEA 

„Împreună, lucrăm la formarea, modelarea şi dezvoltarea personalităţii elevilor noştri. 
Ne străduim să punem în valoare capacităţile personale şi să formăm competenţe pentru toată 
viaţa. Asigurăm şanse egale tuturor într-un mediu educaţional stimulativ şi concurenţial. 

Dezvoltăm o şcoală bine ancorată în realitatea prezentului, privind spre viitor. Îmbinăm 
tradiţionalul cu modernul, suntem deschişi la nou, dar fără a renunţa la principii şi la valori care 
au trecut testul timpului. Tot efortul este orientat către o educaţie de calitate prin dezvoltarea 
unor competenţe „cheie” pentru societatea de azi şi de mâine: comunicare deschisă, spirit 
inovator, iniţiativă şi responsabilitate, creativitate şi competitivitate. 

Asigurăm succesul bazându-ne pe trăsăturile distincte ale şcolii noastre: loialitatea, 
generozitatea şi performanţa.” 

VALORI 

Colaborare – colaborăm cu toţi factorii interesaţi de educaţie şi împărtăşim cunoştinţele 
dobândite pentru a ne îmbunătăţi activitatea 

Deschidere – suntem deschişi la nou şi ne încurajăm partenerii educaţionali să caute 
soluţii creative în folosul beneficiarilor noştri: elevi, părinţi, agenţi economici 

Eficienţă şi eficacitate – utilizarea raţională a resurselor pentru atingerea obiectivelor 
asumate. 

Integrare – armonizarea tradiţionalului cu modernul 

Inovaţie – ne străduim să fim pro-activi, să facem lucrurile altfel dar mai bine 

Implicare – asigurăm realizarea proiectelor noastreprin inovaţie şi leadership 

Excelenţă – suntem hotărâţi să depăşim aşteptările celorlalţi prin profesionalism şi 
eficienţă. 

Responsabilitate – ne asumăm întreaga responsabilitate pentru dezvoltarea 
învăţământului la nivelul Scolii „Elena Cuza”, urmărind continuu interesul beneficiarilor noştri 
şi dovedind respect pentru lege, cultură şi pentru comunitatea în care trăim. 

I.3. Documentele care au stat la baza raportului: 
 - Planul de Dezvoltare Instituțională, perioada 2017 – 2021 și perioada 2021-2025; 
 - Planul Managerial pentru anul școlar 2021-2022; 
     - Planuri operaționale; 
 - Documente manageriale și planuri de activități de la nivelul compartimentelor; 
 - Rapoarte ale compartimentelor și comisiilor metodice; 
 - Date statistice; 
 - Documente legislative; 
 - Programe de dezvoltare la nivel național, regional, județean și local 
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I.4. Nivelul proiectiv pe domenii de activitate și compartimente 
funcționale 

 I.4.1. Domenii de activitate 
Activitatea în cadrul şcolii a fost organizată pe cele 4 domenii de bază: 

- Curriculum și asigurarea calității; 
- Resurse umane și materiale; 
- Relații comunitare; 
- Management instituțional. 

 

I.4.1.1.CURRICULUM ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII 

OBIECTIVE  
1. Optimizarea calităţii şi eficienţei educaţiei în perspectiva pregătirii pentru o societate 

bazată pe cunoaştere şi promovarea unei dezvoltări durabile; îmbunătăţirea calităţii predării-
învăţării-evaluării astfel încât să se asigure şanse egale tuturor elevilor. 

2. Cunoaşterea şi aplicarea noilor documente de politică educaţională, a programelor 
şcolare şi planurilor cadru la nivelul unităţilor de învăţământ. 

3. Stabilirea ofertei curriculare personalizate la nivel instituţional în funcţie de nevoile 
specifice ale elevilor şi ale comunităţii. 
Factori de risc: Stabilirea ofertei curriculare în funcţie de nevoile de încadrare a profesorilor 

4. Monitorizarea şi evaluarea programelor pentru educaţie, pe baza unor indicatori 
specifici (rată de participare, grad de cuprindere, rată de abandon, etc). 
Factori de risc: Utilizarea indicatorilor cantitativi şi ignorarea celor calitativi 

5. Analiza strategiilor de evaluare şi a concordanţei între standardele de evaluare la clasă 
și standardele specifice evaluării naționale. 

Factori de risc: Tendința reducerii exigenței în evaluarea la clasă în raport cu 
exigenețele de la evaluarea națională. 
6. Implementarea, susținerea și promovarea strategiilor bazate pe inovarea didactică și 

managerială. 
 Factori de risc: Limitarea la abordări superficiale și ocazionale în inovarea didactică și 
managerială. 

 
• Curriculumul Naţional a fost respectat şi implementat de toţi membrii catedrelor în     
conformitate cu programele şcolare; 
• Există concordanţă între curriculumul parcurs şi cel planificat; 
• Evaluarea rezultatelor învăţării s-a axat pe strategii criteriale prin obiective,  realizându-
se evaluări iniţiale, formative şi sumative. S-au utilizat instrumente de evaluare tradiţionale şi 
alternative adecvate disciplinelor de studiu: probe scrise, orale şi practice, proiecte, referate, 
portofolii. 
 

I.4.1.2. RESURSE UMANE ȘI MATERIALE IMPLICATE 
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OBIECTIVE 
1. Analiza resurselor materiale şi de patrimoniu existente şi realizarea unei prognoze 
realiste privind evoluţia populaţiei şcolare în vederea stabilirii planului de școlarizare și 
proiectului de încadrare; 
Factori de risc: neconcordanță între cifrele estimate și cele reale privind planul de școlarizare. 
2. Optimizarea activităților manageriale și administrative în vederea eficientizării  
cheltuielilor de întreţinere şi eliminarea cheltuielilor inutile sau lipsite de perspectivă; 
Factori de risc: blocaje de ordin administrativ și financiar-contabil. 
3.  Stabilirea priorităţilor privind necesarul de investiţii pentru realizarea unor lucrări de 
reabilitare şi dotări cu încadrarea în resursele financiare, atâtea câte sunt, să fie utilizate cu 
maximum de eficienţă şi eficacitate; 
Factori de risc: Supradimensionarea priorităților în raport cu resursele disponibile. 
4. Monitorizarea dezvoltării şi valorificării resurselor materiale şi de patrimoniu; 
Factori de risc: Încetinirea procesului de transfer al inventarului către noul administrator de 
patrimoniu; 
5.Monitorizarea periodică a activității didactice și a nivelului de performanță profesională 
pentru personalul didactic de predare; 
Factori de risc: Rutinarea activității de control și îndrumare metodică; Demotivarea unor cadre 
didactice în privința performanței; 
6.Armonizarea ofertei de formare cu nevoile identificate în instituţiile şcolare; 
Factori de risc: oferta centrelor de formare este insuficient racordată la nevoile reale ale 
cadrelor didactice. 
7.Consilierea cadrelor didactice în vederea participării acestora la Proiectul ERASMUS+ și la 
Programul CRED. 
8.Diversificarea parteneriatelor educaţionale dintre şcoală şi alte instituții publice în domeniul 
combaterii eșecului școlar; 
9.Dezvoltarea resurselor informaţionale (reţea de informare, de formare, monitorizare şi 
comunicare la nivelul unităţii şcolare şi învăţarea colaborativă)  la nivel local, judeţean, 
naţional. 
 

I.4.1.3. RELAŢII COMUNITARE 

OBIECTIVE 
1. Asigurarea accesului tuturor cadrelor didactice pentru informare, implicarea și 
participarea la Proiectul ERASMUS+ finanţat din fonduri europene.  
2. Asigurarea accesului la formare pentru cât mai multe cadre didactice din echipa de 
proiect ERASMUS+ prin participarea la vizite de proiect.   
3. Asigurarea participării unui număr cât mai mare de cadre didactice la Programul CRED. 
4. Asigurarea diseminării experienței acumulate și a exemplelor de bune practici 
dobândite în cadrul participării la diverse proiecte și programe. 
5. Consolidarea dimensiunii europene a educaţiei la nivelul unității școlare prin aplicarea 
strategiilor, metodelor didactice și ideilor inovatoare la nivel instituțional. 
6. Asigurarea unui cadru al calităţii implementării modelelor inovatoare și exemplelor de 
bune practici dobândite în cadrul schimbului european pentru inovare didactică și managerială.  
7. Susţinerea inovaţiei şi a creativităţii la nivelul unității școlare prin păstrarea deschiderii 
și comunicării la nivel european.  
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8. Asigurarea unui cadru optim pentru transmiterea modelelor inovatoare și a exemplelor 
de bune practici către alte unități școlare prin activități de diseminare. 
9. Dezvoltarea parteneriatului cu Asociația Părinților și prospectarea parteneriatului public-
privat. 
10. Creşterea şi promovarea imaginii instituţiei la nivelul comunităţii, la nivel județean, 
naţional şi internaţional. 
 

I.4.1.4. MANAGEMENT INSTITUŢIONAL  

1. Coerenţa managerială prin diagnoză, proiectare, implementare, evaluare/autoevaluare 
în vederea realizării unui management dinamic; 
Factori de risc: realizarea unor documente formale prea puţin utilizate în organizarea activităţii 
din şcoală 
2. Monitorizarea activităţii manageriale și organizarea controlului managerial intern; 
Factori de risc: Lipsa unor intrumente și proceduri necesare pentru exercitarea monitorizării 
manageriale și exercitării optime a controlului managerial intern. 
3.Eficientizarea activităţii şi creşterea performanţelor instituţiei școlare; 
4.Dezvoltarea cadrului funcțional pentru asigurarea accesului şi a echităţii în educaţie; 
Factori de risc: Tendinţa de a tolera anumite atitudini şi comportamente neconforme cu statutul 
elevului/cadrului didactic invocând democratizarea sistemului educaţional 
5.Optimizarea activității financiar – contabile la nivelul instituției. 
Factori de risc: Persistența unui comportament rutinat și deficient; 
6.Stimularea inovaţiei, a responsabilităţii profesionale şi a răspunderii publice; 
7.Dezvoltarea condiţiilor optime de siguranţă şi securitate instituţională; 
8.Asigurarea transparenţei în luarea deciziilor şi în gestionarea fondurilor publice destinate 
educaţiei; 
9.Consilierea în vederea facilitării schimbului de informaţii. 
 

I.5. Ținte strategice urmărite  

În opinia noastră, opţiunile strategice contextualizează următoarele ţinte 
strategice: 

1. Realizarea unui management strategic şi operaţional inovator la nivelul şcolii 
2. Utilizarea proiectelor comunitare în dezvoltarea şcolii 
3. Lărgirea şi diversificarea ofertei educaţionale a şcolii 
4.Stimularea competenţei şi performanţei profesionale pentru întregul personal 

didactic şi gestionarea carierei 
5. Ridicarea continuă a nivelului de performanţă şcolară şi pregătirea elevilor 

pentru viaţa practică 
6. Dezvoltarea continuă a bazei tehnico-materiale pentru susţinerea unui         

învăţământ de calitate 
7.Dezvoltarea noului brand educaţional al şcolii şi optimizarea mediatizării şi 

comunicării la nivelul comunităţii 
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Cele şapte ţinte strategice se suprapun peste cele şapte domenii fundamentale ale şcolii 
noastre: management, proiecte de dezvoltare, ofertă curriculară, performanţă didactică şi 
performanţă şcolară, baza tehnico-materială, comunicare externă şi promovarea şcolii la 
nivelul comunităţii, ca şi domenii de interes instituţional şi prioritare din perspectiva unei 
dezvoltări instituţionale echilibrate şi armonioase. Considerăm că acestea au fost formulate 
cât se poate de clar şi realist pentru a fi pe înţelesul tuturor grupurilor de interes (cadre 
didactice, elevi, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii, etc.) şi a fi asumate cu uşurinţă.   
 Cele şapte ţinte strategice se transpun apoi în direcţii prioritare de acţiune care necesită 
mobilizarea mai multor categorii de resurse în funcţie de opţiunile strategice stabilite. Astfel, 
au fost stabilite cele patru domenii prioritare: curriculare, materiale şi financiare, umane şi relaţii 
comunitare drept căi privilegiate de acţiune, în funcţie de categoriile mari de resurse implicate  
în realizarea ţintelor strategice (resurse curriculare, resurse materiale şi financiare, resurse 
umane, resurse relaţionale). La cele patru categorii de resurse enumerate se adaugă a cincea 
resursă, resursa timp, care se exprimă prin intermediul termenelor şi etapelor specifice fiecărei 
acţiuni planificate. Fiecare ţintă în parte este abordată mai întâi din perspectiva celor patru 
opţiuni strategice, prefigurându-se o serie de acţiuni prioritare specifice prin care se 
proiectează nişte rezultate aşteptate, apoi se procedează la defalcarea ţintei pe obiective 
operaţionale şi activităţi concrete, precizându-se, categoriile de resurse mobilizate, termene 
de realizare, responsabilităţi şi se formulează indicatorii de performanţă.  

 

I.6. Obiective și priorități asumate (din Planul operațional și din Planul 
Managerial 2021-2022) 

 Asigurarea calităţii în procesul instructiv-educativ, creşterea capacităţii instituţionale 
pentru elaborarea şi gestionarea de proiecte; 

 Coordonarea prin departamentele funcţionale de intervenţie managerială 
(implementarea descentralizării instituţionale, dezvoltarea şi managementul resursei 
umane, monitorizarea curriculumului descentralizat, reţea şcolară, proiecte 
educaţionale); 

 Dezvoltarea unui curriculum la decizia şcolii bazat pe formarea competenţelor legate de 
viața practică; 

 Asigurarea accesului şi a echităţii în educaţie; 

 Derularea unor campanii de informare a publicului cu privire la programele 
guvernamentale, MEN şi ISJ Neamţ;  

 Asigurarea securităţii elevilor în şcoală  şi combaterea violenţei; 

 Colaborare eficientă cu instituţiile conexe (CCD, CJRAE, DGASPC); 

 Fundamentarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2022-2023 pe principii de 
eficienţă economică împreună cu partenerii sociali, pe baza analizei de nevoi 
educaţionale ale elevilor şi intereselor părinţilor acestora; 

 Elaborarea algoritmilor de implementare/derulare/creare a structurilor organizaţionale 
pentru programele şi proiectele  prioritare în anul şcolar 2021-2022 (Proiectul strategiei 
de descentralizare a învăţământului preuniversitar) 

 Dezvoltarea parteneriatului cu Asociația Părinților și colaborarea în proiecte concrete 
de dezvoltare a bazei tehnico-materiale; 
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 Dezvoltarea de parteneriate cu agenţii economici pentru dezvoltarea bazei tehnico-
materiale; 

 Organizarea, monitorizarea şi evaluarea rezultatelor la examenele naţionale, la  
concursuri și olimpiade școlare; 

 Formarea şi dezvoltarea resurselor umane; 

 Managementul şcolar şi evaluarea instituţională; 
 
 

I.7. Compartimente funcționale și relații instituționale 
Compartimentele funcționale din instituția școlară sunt: 
1. Compartimentul management, care cuprinde: 

a. Funcția decizională: Consiliu de administrație 
b. Funcția executivă: director și director adjunct 

2. Compartimentul didactic: 
a. Funcție de reprezentare: Consiliul profesoral 
b. Funcție de coordonare: Coordonatori structuri, comisii metodice, consilier 

educativ 
c. Funcție de evaluare: CEAC 

3. Compartimentul secretariat și informatizare 
4. Compartimentul financiar-contabil 
5. Compartimentul administrativ 

 
 

ORGANIGRAMA  ŞCOLII  GIMNAZIALE „ELENA CUZA” PIATRA - NEAMȚ 

          AN ŞCOLAR 2021 – 2022                              

Nr. 3469 din 03.09.2021 
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II.Resursele umane implicate în procesul educativ 

II.1. Date statistice privind personalul angajat 

 Număr de norme   2020-2021   2021-2022 

Număr norme didactice de predare:      65,89    67.42 

Număr norme didactice auxiliare:        7,5      7 

Număr norme nedidactice:        22     22 

TOTAL NORME:          95,9     96,42 
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Scurtă analiză asupra resurselor umane 
 
PUNCTE TARI  

 personal didactic calificat în proporţie de  100%; 

 ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul didactic I  este de 65%; 

 ponderea cadrelor didactice cu performanţe în activitatea didactică este de cca. 80%, 
având în vedere rezultatele de excepție obținute la clasă și în activități extrașcolare; 

 relaţiile interpersonale (profesor – elev, conducere – subalterni, profesori – părinţi, 
profesori – profesori etc.) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, 
stimulativ; 

 participarea masivă la cursul de formare CRED; 

 există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice în cadrul comisiilor din 
școală; 

 ameliorarea relaţiei profesor – elev; 

 existenţa specialistului logoped; 

 existența specialistului de consiliere psihopedagogică; 

 existența profesorului de sprijin. 
 

PUNCTE SLABE 

 nivel modest de utilizare a strategiilor didactice centrate pe elev; 

 relativ slaba motivare morală a unei părți din personal deși factorul material nu mai 
constituie o cauză; 

 inerția şi rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice; 

 conservatorismul unor cadre didactice privind aspecte precum: organizarea şi 
desfăşurarea lecţiilor demonstrative, centrarea activităţii didactice pe nevoile elevului, 
informatizarea procesului didactic, inovarea didactică, etc. 
 
OPORTUNITĂŢI  

 numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs 
favorizează împărtăşirea experienţei, creşterea coeziunii grupului, o comunicare mai bună; 
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 participarea în proiectul ERASMUS favorizează schimbul de experiență și schimbul de 
bune practici; 

 varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de CCD, O.N.G, 
universităţi; 

 întinerirea colectivului profesoral poate aduce un suflu nou la nivelul școlii; 

 atractivitatea școlii pentru venirea unor cadre didactice deja consacrate; 

 întâlnirile frecvente de câte ori este cazul între cadrele didactice şi părinţii elevilor 
(şedinţele cu părinţii la nivelul clasei/ şcolii, consultaţiile); 

 stimularea potenţialului creator al personalului didactic în găsirea de soluţii inovatoare; 
 
AMENINŢĂRI 

 Migrarea unor elevi la sfârşitul ciclului primar către colegii şi implicit scăderea numărului 
de elevi la gimnaziu; 

 scăderea motivaţiei şi interesului unor cadre didactice pentru pregătire profesională de 
excepţie şi performanţă; 

 scăderea motivării pentru implicarea intensă în viaţa şcolii (colaborare cu părinţii, 
activităţile extracurriculare, participarea la proiecte, confecţionarea materialelor didactice, etc.) 

 scăderea prestigiului corpului profesoral în urma pensionării unor profesori recunoscuţi 
pe plan local și județean 

 criza de timp a părinţilor datorată actualei situaţii economice care reduce implicarea 
familiei în viaţa şcolară, lucru care se reflectă atât în relaţia profesor – elev cât şi în performanţa 
şcolară a elevilor. 
 

II.2. Date statistice privind efectivele de elevi în anul școlar 2020-2021 
 II.2.1. Nivel preșcolar 
 

 II.2.1.2. Formațiuni de studiu la nivel preșcolar 
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II.2.2.1. Efectivele de elevi la nivel primar în anul școlar 2021-2022 

 

Efective de elevi la nivel primar 
Formațiuni de 
studiu 

Nr. clase Nr. elevi la început 
de an școlar 

Nr. elevi la sfârșit 
de an școlar 

Clasa 
pregătitoare 

4 85 89 

Clasa I 4 96 94 

Clasa a II-a 3 92 91 

Clasa a III-a 3 96 95 

Clasa a IV-a 3 80 80 

Total 17 449 449 
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Histogramă comparativă dintre numărul de elevi care finalizează 
clasa a IV-a și numărul de elevi înscriși în clasa a V-a 
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 II.2.3. Nivel gimnazial 

Efective de elevi la nivel gimnazial în anul școlar 2021-2022 

Formațiuni de 
studiu 

Nr. clase Nr. elevi la început 
de an școlar 

Nr. elevi la sfârșit 
de an școlar 

Clasa a V-a 4 99 96 

Clasa a VI-a 4 115 112 

Clasa a VII-a 3 76 77 

Clasa a VIII-a 3 76 75 

Total 14 366 365 
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III.Resurse tehnico-materiale implicate 

III.1. Resurse existente la început de an școlar; 

Şcoala Gimnazială „Elena Cuza” împreună cu structurile arondate dispun de clădiri 

moderne, cu săli de clasă spaţioase, luminoase, cu laboratoare dotate cu mobilier şi aparatură 

specifică, sală de sport, vestiare, grupuri sanitare moderne la fiecare etaj. Şcoala este 

autorizată din punct de vedere sanitar, are încălzire centrală proprie, conexiune la apă curentă 

şi canalizare, electricitate, telefonie şi internet. Condiţiile sunt optime pentru desfăşurarea 

cursurilor atât în program normal cât și în program prelungit precum cel de la Grădiniţa 

„Veronica Filip”. 

Principalele elemente de dotare: 

- 44 săli de clasă, din care 31 săli de clasă în clădirea principală, 10 săli de clasă la 
Grădiniţa „Veronica Filip” şi 4 săli de clasă la Grădiniţa Nr. 13, din care 3 ocupate; 
- 1 laborator de fizică ocupat de o sală de clasă; 
- 1 cabinet de informatică în curs de reabilitare; 
- 1 cabinet metodic; 
- 1 cabinet de logopedie; 
- 1 cabinet de psihopedagogie; 
- 1 sală de sport şi 2 terenuri de sport; 

- 1 bibliotecă cu 20168 volume; 

- 1 cabinet medical; 

- 1 cabinet stomatologic; 

- 1 cancelarie; 

- spaţii special amenajate pentru: depozitare hărţi; depozitare lapte şi corn; depozitare 

manuale şcolare; depozitare arhivă; 

- 1 staţie de amplificare. 

  Terenurile şi clădirile aparţin domeniului public local şi ne sunt date în administrare 

conform legii. 

III.2. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale; 

INVESTIȚII  PENTRU  DEZVOLTAREA  BAZEI  TEHNICO – MATERIALE 
 

Nr. 
crt. 

Proiecte de investiții realizate Sume 
investite 

Surse de finanțare 

1 Înlocuire tablou electric Grădinița 
”Veronica Filip” 

9.910 lei Buget Local 

2 Dotare cabinet medical cu dulap metalic 1.155 lei Buget Local 

3 Achiziție coșuri colectare selectivă 8.729 lei Buget Școală 

4 Achiziție mobilier sală de grupă la 
Grădinița ”Veronica Filip” 

4.243 lei Buget Local 

5 Renovare și igienizare hol Grădinița Nr. 13 28.921 lei Buget Local 
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6 Achiziție 1 videoproiector 1.500 lei Buget Local 

7 Achiziție suport de biciclete 328 lei Buget Local 

8 Reabilitare gard împrejmuire Grădinița 
”Veronica Filip” 

49.992 lei Buget Local 

10 Reabilitare și dotare cabinet de 
informatică 

85.000 lei Buget Școală 

 TOTAL 189.780 lei Buget Local + Școală 

 

IV.Analiza activității pe domenii și compartimente funcționale 

IV. 1. CURRICULUM ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII 

IV.1.1. Obiective urmărite în activitatea Comisiei pentru curriculum 

- Utilizarea și aplicarea curriculumului național pentru fiecare nivel de școlarizare; 

- Procurarea și respectarea documentelor curriculare oficiale (planuri-cadru, programe 

școlare); 

- Respectarea notelor de fundamentare, a metodologiilor, instrucţiunilor, ghidurilor metodice 

emise de minister privind aplicarea curriculumului naţional, pentru învăţământul preșcolar, 

primar și gimnazial;  

- Adecvarea curriculumului la decizia şcolii la structura populaţiei şcolare şi la cerinţele 

educaţiei interculturale/pentru diversitate; 

- Respectarea planurilor-cadru de învățământ pentru elaborarea ofertei educaționale a școlii; 

- Elaborarea ofertei educaționale de curriculum pe baza experienței și ținând cont de 

resursele umane și materiale ale școlii, interesul elevilor și specificul comunitar;  

- Asigurarea bazei logistice pentru realizarea activităților curriculare și extracurriculare; 

- Organizarea și desfășurarea evaluărilor naționale și a simulărilor la clasa a VIII-a; 

- Organizarea și desfășurarea evaluărilor naționale la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a; 

- Consultanța cadrelor didactice în domeniul curricular; 

- Asigurarea coerenței între curriculumul național și dezvoltarea locală, coordonarea dintre 

diferitele discipline și rezolvarea conflictelor de prioritate dintre profesori și discipline în 

interesul elevilor și al unității școlare. 

 

IV.1.2. Activități prin care s-au realizat obiectivele - activități interactive privind: 

- Elaborarea planului managerial anual și stabilirea atribuțiilor membrilor Comisiei pentru 
curriculum ;  

- Aplicarea planurilor-cadru, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea 
rezultatelor şcolare;  

- Avizarea documentelor de proiectare curriculară - realizate la începutul anului  
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școlar/semestrului;  

- Stabilirea programului de lucru al şcolii în două variante/scenarii: verde (format fizic), 
respectiv galben (format hibrid), program aplicabil în funcție de incidența cazurilor de SARS-
COV2 la nivelul municipiului Piatra Neamț;  

- Verificarea realizării orarului şcolii în funcţie de planurile cadru, planurile de învăţământ, 
curba de efort intelectual a elevilor, numărul de cadre didactice;  

- Elaborarea proiectului de curriculum al şcolii (CDŞ) realizat în urma analizei de  

nevoi/oportunităţi educaţionale la nivelul educabililor;  

- Realizarea ofertei educaţionale - conform procedurii interne/ISJ; 

- Derularea procedurii de selecţie a ofertei CDŞ; 

- Actualizarea informaţiilor despre curriculum, în concordanţă cu specificul unităţii şcolare;  

- Elaborarea proiectului activităţii extraşcolare şi a concursurilor şcolare;  

- Organizarea și desfășurarea activităţilor extracurriculare;  

- Evaluarea prestaţiei profesionale a cadrelor didactice, ca urmare a asistenţelor la ore şi a 
rapoartelor primite de la membrii subcomisiilor pentru curriculum;  

- Realizarea documentaţiei solicitate de ISJ/ME sau de autorităţile locale; 

- Asigurarea consultanţei în problemele de curriculum pentru cadrele didactice privind: 
procurarea și utilizarea/respectarea documentelor curriculare, procurarea 
legilor/ordinelor/metodologiilor/procedurilor emise de Guvern/ME/IŞJ;  

- Elaborarea instrumentelor interne de lucru (portofoliul cadrului didactic, fişe de evaluare, 
etc.); 

- Asigurarea organizării și desfășurării examenelor de evaluare națională pentru elevii 
claselor a II-a, a IV-a și a VI-a; 

- Utilizarea testelor de antrenament de către profesorii de limba română și matematică în 
vederea pregătirii elevilor pentru examenele naționale conform noilor structuri de subiecte;  

- Asigurarea organizării și desfășurării simulării și examenelor de evaluare națională pentru 
elevii clasei a VIII-a. 

VI.1.3. Analiza SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Structura organizatorică a comisiei pentru 
curriculum este corespunzătoare; 

- Minime competențe  digitale ale unor 
cadre didactice și lipsa de interes pentru 
dezvoltarea acestor competențe; 
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- Comunicarea se realizează pe toate 
planurile, cu toate compartimentele 
educaționale; 
- Proiectarea didactică a respectat cerințele 
curriculumului național; 
- Asigurarea manualelor școlare de către 
școală, dar și a unor auxiliare didactice (cu 
sprijinul părinților); 
- Existența unei oferte de discipline și ore 
opționale care să asigure facilitarea 
dezvoltării de competențe din toate ariile 
curriculare, precum și pregătirea temeinică 
pentru examenele naționale;  
- Ore suplimentare pentru pregătirea elevilor 
în vederea participării la concursuri școlare, 
dar si pentru Evaluarea Natională;   
- Existența platformei e-learning G-Suite a 
școlii; 
- Acordarea de tablete elevilor pentru 
desfășurarea procesului instructiv-educativ 
în mediul online, în funcție de necesități; 
- Dotarea cu tehnologie informațională 
corespunzătoare și internet de mare viteză 
la nivelul școlii; 
- Participarea cadrelor didactice la 
programe de formare pentru dezvoltarea 
competențelor digitale; 
- Participarea cadrelor didactice la 
programul național de formare în domeniul 
curriculumului "CRED- Curriculum relevant, 
educație deschisă pentru toți";  
- Existența unor parteneriate cu diverse 
instituții (DGASPC, Primăria Piatra Neamț-
DAS, Poliția Mun. Piatra Neamț, ONG-uri, 
etc.) care facilitează dezvoltarea de 
competențe cu accent pe prevenirea 
comportamentelor indezirabile și integrarea 
în societate; 
- Gestionarea eficientă a resurselor alocate; 
- Încadrarea cu personal didactic calificat în 
proporție de 100%; 
- Existența unor spații recent renovate 
pentru săli de clasă, luminoase, cu 
asigurarea unui regim termic de confort, 

- Utilizarea unor  metode și instrumente de 
către cadrele didactice la oră, fără 
adaptarea acestora la particularitățile 
efectivelor de elevi;   
- Atragerea dificilă și implicare minimă a 
unor elevi în procesul educațional;  
- Implicarea redusă a unor părinți în 
activitățile școlii, din cauza lipsei de interes 
sau a plecării în străinătate; 
- Lipsa de interes a unor elevi (sau părinți 
ai acestora) pentru desfășurarea activității 
în mediul online; 
- Interes din ce în ce mai scăzut al elevilor 
pentru activitatea de performanță; 
- Lipsa unei săli de lectură; 
- Lipsa unui CDI la standarde moderne; 
- Lipsa cabinetului de informatică; 
- Închiderea temporară a laboratorului 
multimedia, ceea ce împiedică 
desfășurarea corespunzătoare a unor ore 
de curs (Informatică și TIC, cursuri 
opționale); 
- Interesul redus al cadrelor didactice 
pentru  formarea în domeniul 
managementului educațional și implicarea 
în actul managerial; 
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ccea ce conduce la condiții foarte bune de 
desfășurare a procesului instructiv-educativ; 
- Existența bibliotecii școlare şi a volumelor 
de literatură şi de specialitate; 
- Existența profesorului de sprijin, a 
cabinetului psihologic, cabinet logopedic; 
- Participarea la proiecte locale, regionale, 
naționale și internaționale;   
- Receptivitate a elevilor, cât și a părinților 
față de programele și proiectele 
implementate la nivel de școală. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Training specializat al cadrelor didactice în 
vederea modernizării actului educațional; 
- Îmbunătățirea actului didactic prin 
participarea la astfel de traininguri sau 
schimburi de experiență; 
- Accesarea de proiecte cu finanțare 
europeană de tip Erasmus+ sau altele; 
- Atragerea de sponsori și implicarea 
părinților în modernizarea actului 
educațional; 
- Surse de informare variate, posibilitatea 
accesării permanente a informațiilor noi și 
relevante pentru domeniul educațional; 
- Resurse educaționale diverse care pot fi 
utilizate în activitatea didactică; 
- Realizarea de resurse educaționale 
deschise, ca modele de bună practică;  
- Parteneriat activ cu comunitatea; 
- Diversificarea activităților școlare prin 
implicarea elevilor în activități de socializare 
(Săptămâna altfel, Ziua Copilului, activități 
diverse de voluntariat, activități cu 
învățătorul/dirigintele); 
- Conștientizarea importanței pentru profilul 
de formare al absolventului a "Dezvoltării 
personale"/"Consilierii și dezvoltării 
personale" în programul școlar al elevilor și 
conceperea de activități care să conducă la 
dezvoltarea profilului de formare; 
- Dezvoltarea și implementarea unei 
strategii de predare și integrare pentru copiii 
cu deficiențe ușoare sau moderate de 

  - Cursurile desfășurate exclusiv online, 
reduc controlul asupra activităților de 
învățare desfășurate de către elevi; 
- Lipsa motivației pe termen lung a elevilor 
sau manifestarea dezinteresului față de 
procesul instructiv-educativ;  
- Împiedicarea dezvoltării competențelor 
digitale din cauza  uzurii morale a 
dispozitivelor actuale (chiar dacă au fost 
achiziționate câteva laptopuri noi), în 
special la ciclul gimnazial, prin întârzierea 
dării în folosință a cabinetului multimedia;  
- Scăderea interesului cadrelor didactice 
pentru cunoașterea problematicii 
documentelor de strategie educațională, 
privind asigurarea calității în educație; 
- Schimbarea frecventă a scenariilor 
didactice cauzată de creșterea ratei de 
infectare cu virusul SARS COV-2, ceea ce 
disturbă continuitatea procesului didactic.  
. 
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învățare și pentru cei veniți din străinătate, 
prin colaborare cu profesorul de sprijin; 
- Schimburi de experiență cu alte unități de 
învățământ în cadrul unor proiecte județene, 
naționale sau internaționale. 

 

IV.1.4. Mijloace de remediere a disfuncționalităților constatate 

- O implicare mai activă a tuturor membrilor comisiei/subcomisii, precum și a tuturor cadrelor 
didactice; 

- Respectarea sarcinilor specifice de către fiecare membru din cadrul comisiei, precum și a 
termenelor de realizare a activităților; 

- Realizarea unui număr mai mare de asistențe și interasistențe; 

- Adaptarea strategiei didactice la particularitățile efectivelor de elevi; 

- Punerea unui accent mai mare pe evaluarea formativă; 

- Urmărirea evoluției fiecărui elev și încurajarea progresului individual; 

- Alternarea formelor de activitate și utilizarea eficientă a metodelor inovative de predare-
învățare-evaluare; 

- Monitorizarea fermă a elevilor cu probleme de absenteism, a celor cu dificultăți de învățare 
sau a celor cu probleme de indisciplină;  

- Informarea permanentă a părinților privind situația școlară a elevilor și a problemelor de 
comportament; 

- Susținerea accesului la activități de perfecționare a cadrelor didactice. 

 
IV.1.5. Calitatea curriculumului predat/aplicat  

  Curriculum predat/aplicat la toate cele trei niveluri de învățământ, respectiv preșcolar, 
primar și gimnazial, este cel prevăzut de programele școlare în vigoare și este adaptat, în 
cele mai multe situații, în funcție de nevoile elevilor;  

  Cadrele didactice au documente de planificare şi de proiectare, în marea majoritate, de 
bună calitate, respectând specificul predării–învăţării centrate pe elev;  

  Planificările calendaristice respectă structura dată de către inspectorii școlari în cadrul 
consfătuirilor ori prin scrisori metodice sau alte modalități; 

  Planificările unităților de învățare cuprind resursele folosite în cadrul lecției (de timp, 
materiale), printre care și resurse digitale; 
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  În planificările pe unități de învățare se regăsesc și strategiile didactice utilizate (metodele 
instrucționale din cadrul activităților de învățare și de evaluare propuse de cadrele didactice); 

  Documentele proiective beneficiază de creativitate în ceea ce privește selectarea 
diferitelor categorii de resurse educaționale, fapt ce determină eficiența, calitatea și 
eficacitatea acestora în construirea demersului didactic;  

  Lecțiile asistate de către director, director adjunct sau membrii subcomisiilor pentru 
curriculum, au fost organizate pornind de la principiul comunicării eficiente profesor — elev, 
iar profesorii și elevii asistați au demonstrat concret calitatea și eficiența predării-învățării-
evaluării la nivelul diferitelor discipline de studiu;  

  Cadrele didactice au competențe metodice și științifice, adecvate la ritmul de concentrare 
al elevilor instruiți, precum și la formele de desfășurare a activității didactice (fizic, hibrid, 
online), iar achizițiile în specialitate, sunt constant actualizate prin participarea la cursuri de 
formare continuă organizate de CCD sau alte instituții furnizoare de programe de formare;  

  Cadrele didactice au manifestat interes pentru abilitarea curriculară prin programul de 
formare CRED;  

  Portofoliile cadrelor didactice din învățamântul preșcolar și primar, sunt, în general, bine 
organizate şi compartimentate;  

  Marea majoritate a învăţătorilor au urmat cursuri de formare privind abordarea integrată a 
predării-învăţării la ciclul primar;  

  Cadrele didactice de la toate nivelurile de învățământ au urmat programe de formare 
online pentru dezvoltarea competențelor digitale sau a altor competențe;  

  Formele de evaluare au fost corespunzătoare segmentelor de vârstă pentru care au fost 
aplicate și s-a acordat atenţia cuvenită aprecierilor verbale şi creşterii stimei de sine;  

  Utilizarea de către cadrele didactice a manualelor digitale, precum și a unor platforme 
educaționale sau aplicații, au sporit atractivitatea şi calitatea actului didactic;  

  Sălile de clasă au fost amenajate/utilate corespunzător pentru toate formele de 
desfășurare a activității instructiv-educative (fizic, hibrid sau online); 
 

IV.1.6. Calitatea demersului didactic  

Aspecte pozitive  

  Majoritatea cadrelor didactice dovedesc o bună pregătire metodică şi de specialitate, 
utilizează metode activ-participative eficiente, creează situaţii de învăţare care facilitează 
implicarea elevilor în procesul propriei formări;  

  În general, activitățile didactice sunt centrate pe formarea de competențe, fără a se neglija 
conținuturile. Profesorii concep demersuri didactice incluzând componente ludice, cu 
referințe interdisciplinare.  
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 Demersul didactic a fost bine proiectat şi realizat, cu atenţie acordată, atât aspectului 
informaţional, cât şi a celui formativ educativ. Elevii sunt angajaţi activ în propria formare, 
atât prin metode şi strategii tradiţionale, cât şi moderne/alternative. Se pune accent pe 
dezvoltarea gândirii critice şi a autonomiei gândirii;  

  Strategiile, metodele şi tehnicile utilizate la clasă de către majoritatea cadrelor didactice 
sunt conforme cu tipul activităţii, cu conţinuturile predate şi cu competenţele specifice 
urmărite. Ele sunt stimulative şi atractive şi angajează elevii în rezolvarea sarcinilor de 
învăţare propuse;  

  Contextul cauzat de pandemie a determinat reconstruirea actului didactic, ținând cont de 
specificul activitățiilor online. Majoritatea profesorilor care au predat la online pe platforma 
școlii, şi-a regândit strategiile didactice şi instrumentele de evaluare (sarcini de lucru în clasă, 
teme, teste, etc.);  

  Evaluare formativă/sumativă a fost concretizată prin observarea sistematică a rezultatelor 
activităților de învățare frontale/individuale/de grup, prin calificativ evaluativ/notare ritmică, 
prin utilizarea/aplicarea unor instrumente de evaluare diverse: observarea progresului 
individual al elevilor, evaluarea prin fișe de lucru, evaluare orală, scrisă, portofolii, referate, 
etc. Cadrele didactice folosesc autoevaluarea și interevaluarea, ca mijloace de optimizare a 
activităților de învățare;  

  Au fost concepute planuri de recapitulare a materiei studiate în anul școlar precedent 
pentru toate clasele și toate disciplinele; După aplicarea testelor inițiale și analiza rezultatelor 
înregistrate, au fost întocmite programe de remediere/recuperare, acolo unde a fost cazul;  

  Cadrele didactice de la catedrele de Matematică și Limba română care au predat la 
clasele terminale au stabilit planuri de recapitulare în vederea pregătirii Evaluării Naționale 

  - Au fost organizate și desfășurate în bune condiții Simularea Evaluării Naționale pentru 
elevii de clasa a VIII-a,  Evaluarea  națională la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a, respectiv 
Evaluarea națională la clasa a VIII-a; 

  Cadrele didactice utilizează, în marea majoritate, resurse educaționale diverse și 
relevante şi mijloace de învăţământ moderne care conduc către  eficientizarea rezultatelor 
învățării.  

Aspecte care trebuie îmbunătățite 

  Clarificarea unor aspecte legate de specificul unor metode de predare-învăţare-evaluare şi 
de utilizarea acestora pe secvenţe de activitate didactică;  

  Adaptarea strategiilor și a tehnicilor de învățare în funcție de calitățile personale ale 
elevilor, de aptitudinile și abilitățile fiecăruia;  

  Utilizarea în demersul didactic a muncii diferențiate, în cadrul aceleiași clase, în funcție 
de nivelul și/sau potențialul cognitiv al elevilor - remediere și/sau performanță;  
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 Un aspect vulnerabil este evaluarea fără furnizarea feedback-ului către elev, fapt ce 
diminuează caracterul formativ al evaluării curente (de exemplu, lipsa baremului de evaluare 
a răspunsului oral); 

  Elemente de strategie şi demers didactic: învăţarea centrată pe elev, metode active de 
învăţare, învăţare diferenţiată, sprijinirea performanţei individuale, modalităţi de evaluare 
formativă;  

  Gestionarea eficientă a timpului didactic; dozarea optimă în ceea ce priveşte alternarea 
activităţii frontale cu activitatea independentă la clase.  

 Pregătirea cadrelor didactice în ceea ce priveşte gestionarea situaţiilor de criză, 
generate de copiii/elevii cu CES;  
 

IV.1.7. ACTIVITATI METODICE ȘI DE PERFECȚIONARE  

- Toate cadrele didactice au participat la Cercurile pedagogice pe discipline și au fost 

susținute diverse referate metodice și științifice. La nivelul unității școlare au fost organizate 

și desfășurate cercuri pedagogice în format online, la nivelul preșcolar (grupele mici, 

respectiv grupele mari) precum și la nivelul gimnazial la disciplinele matematică, geografie, 

educație tehnologică și aplicații practice: 

 Grădinița cu Program Prelungit "Veronica Filip" 

Tema: Dezvoltarea cognitivă, socială, fizică și emoțională a preșcolarilor prin intermediul 
activităților outdoor 

 Școala Gimnazială "Elena Cuza" - Primar 
Tema: Dezvoltarea inteligenței emoționale – premisă a creșterii performanței școlare 
 

 Școala Gimnazială "Elena Cuza" – Gimnaziu, disciplina biologie 
Tema: Reusele Educaționale Deschise 

 
Activități de perfecționare/formare continuă: 
 

 Un număr însemnat de cadre didactice au participat la programele de formare pe 
discipline în cadrul proiectului CRED- "Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți". 
De asemenea, cadrele didactice de la toate cele trei niveluri de învățământ au participat 
online la un număr mare de cursuri de formare pentru dezvoltarea competențelor 
profesionale.  
 

IV.2. OFERTA EDUCAȚIONALĂ 

IV.2.1. LISTĂ DISCIPLINE OPȚIONALE LA NIVEL DE UNITATE APROBATE PENTRU 

ANUL ȘCOLAR 2021-2022 



26 
 
 

 La nivelul unității de învățământ sunt organizate în total 28 de discipline 

opționale, după cum urmează: 6 discipline opționale pentru ciclul preșcolar, 5 

discipline opționale pentru ciclul primar și 17 discipline opționale pentru ciclul 

gimnazial.   

LISTA OPȚIONALELOR DERULATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

Avizat în ședința CP și aprobat în ședința CA din 11.01.2021 

CLASA/ 

GRUPA 

CADRE DIDACTICE TIPUL OPȚIONALULUI TITLU OPȚIONAL 

MIJLOCIE D Lazăr Nicoleta, Nechita 

Elena  

Opțional ca disciplină nouă „Muzică și mișcare” 

MIJLOCIE B Alungulesei Cristina, 

Matei Maria 

Opțional ca disciplină nouă „Micul antreprenor” 

MARE A  Mihai Mariana, Bernad 

Claudia 

Opțional ca disciplină nouă „Să creștem sănătos” 

MARE B Iacob Alexandra, Russa 

Elena Alina 

Opțional ca disciplină nouă „Suntem meșteri iscusiți” 

MARE C Ioniță Ludovica,  

Văideanu Andreea 

Opțional ca disciplină nouă „Micii actori” 

MARE GR. 

13 

Savin Ioana Opțional ca disciplină nouă „A fost odată ....” 

a III-a B Rîpanu Elena Opțional ca disciplină nouă „Călătorie în lumea cunoașterii” 

a III-a C Antonovici Ioana  Opțional ca disciplină nouă „Educație prin șah” 

a IV- a A Istrate Brîndușa Opțional ca disciplină nouă „Zoomatica” 

a IV-a B Mihai Monica Opțional ca disciplină nouă „Stil și compoziție” 

a IV- a C Șteoboranu Ioana Opțional ca disciplină nouă „Micul informatician” 

a V-a A Letos Dumitru Opțional integrat „Procese și fenomene geografice pe glob  

a V-a B Văideanu Claudia Opțional ca disciplină nouă „Tehnici de instalare și utilizare a 

componentelor hardware și software” 

a V-a C Mancaș Adriana Opțional integrat „Deutsch Kultur/ English Culture” 

a V-a D Letos Dumitru Opțional integrat „Procese și fenomene geografice pe glob  

a VI-a A Văideanu Claudia Opțional ca disciplină nouă „Informatică aplicată” 

a VI-a B Văideanu Claudia Opțional ca disciplină nouă „Informatică aplicată” 

a VI-a C Văideanu Claudia Opțional ca disciplină nouă „Informatică aplicată” 

a VI-a D Mariana Popescu Opțional integrat „Educație pentru sănătate” 

a VII-a A Văideanu Claudia Opțional ca disciplină nouă „Proiectarea și gestionarea bazelor de date” 

a VII-a B Vlad Delia Opțional ca disciplină nouă „Măsurare și măsură” 

a VII-a C Smaranda Camelia Opțional integrat „Studiul elementelor și substanțelor chimice 

esențiale vieții” 

a VIII-a A Rizescu Elena Doina Opțional ca disciplină nouă „Tipare textuale de structurare a ideilor” 

a VIII-a A Șerban Mădălina Opțional ca disciplină nouă „Sinteze matematice” 

a VIII-a B Sava Anca Opțional ca disciplină nouă „Lectura și abilitățile de viață” 

a VIII-a B Șerban Mădălina Opțional ca disciplină nouă „Sinteze matematice” 

a VIII-a C Rizescu Elena Doina Opțional ca disciplină nouă „Tipare textuale de structurare a ideilor” 

a VIII-a C Tărâță Irina Daniela Opțional ca disciplină nouă „Sinteze matematice” 

 

LISTA DISCIPLINELOR OPȚIONALE APROBATE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023 

Nr. 4839 din 26.11.2021 
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NR. 

CR

T. 

CLASA/ 

GRUPA 

CADRE 

DIDACTICE 

TIPUL OPȚIONALULUI TITLU OPȚIONAL 

     

1. MIJLOCIE B BÎRSANU IOANA 

FLOREA MARA 

Opțional ca disciplină nouă CĂLĂTORIE ÎN LUMEA 

POVEȘTILOR  

2. MIJLOCIE C FOTEA ELENA 

GLIGA ELENA 

Opțional ca disciplină nouă POEZIE, CÂNTEC ȘI CULOARE 

3. MARE A  ALEXANDRU 

STELUȚA-TEZI 

CIOCÂRLAN MARIA 

Opțional ca disciplină nouă CUTIUȚA CU POVEȘTI 

TERAPEUTICE 

4. MARE B ALUNGULESEI 

CRISTINA-ELENA 

MATEI MARIA 

Opțional ca disciplină nouă  ÎN LUMEA POVEȘTILOR 

5. MARE C FLORICEL OANA 

NISTOROAIA 

MIRELA 

Opțional ca disciplină nouă TRĂISTUȚA CU POVEȘTI 

5. MARE D LAZĂR-ANDREI 

NICOLETA  

DEGETAR IRINA 

ELENA 

Opțional ca disciplină nouă EDUCAȚIE RUTIERĂ 

6. MARE GR. 

13 

AFLOAREI ELENA Opțional ca disciplină nouă MICII ECOLOGIȘTI 

  

7. I A GHEȚI ANIȚA Opțional integrat 

 

TRĂISTUȚA CU POVEȘTI 

8. I C BÂRSAN IRINA 

 

Opțional de aprofundare CĂLĂTORIE ÎN LUMEA 

EMOȚIILOR 

9. I D MACOVEI 

ADRIANA 

 

Opțional integrat CLUBUL DE LECTURĂ ȘI TEATRU 

10. a III-a B ARMENE 

NICOLETA 

 

Opțional integrat CĂLĂTORIE PRINTRE 

ANOTIMPURI 

11. a III-a C APETREI LUCIA Opțional integrat 

 

MICII REDACTORI 

12. a IV-a A ANGHELINA 

MANUELA 

Opțional integrat BANII PE ÎNȚELESUL COPIILOR 

 

13. a IV-a B RÎPANU ELENA Opțional integrat 

 

CĂLĂTORIE ÎN TIMP ȘI SPAȚIU 

14. a IV-a C IOSUB LILIANA Opțional integrat BANII PE ÎNȚELESUL COPIILOR 

 

  

15. a V-a A POPESCU MARIANA Opțional ca disciplină nouă 

 

EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE 

16. a V-a B MANCAȘ ADRIANA Opțional integrat DEUTSCH KULTUR/ ENGLISH 

CULTURE 

17. a V-a C LETOS DUMITRU Opțional integrat PROCESE ȘI FENOMENE 

GEOGRAFICE PE GLOB 

”PROCESSES AND PHENOMENA 

ON THE GLOB” 
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 În stabilirea ofertei educaționale se are în vedere: 

- Nevoia educațională stabilită prin colectarea opțiunilor de la elevi și 

părinți; 

- Resursa umană din școală și posibilitățile de diversificare; 

- Lista de propuneri din partea cadrelor didactice; 

- Baza tehnico-materială de care dispune școala. 

 

IV.3 PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE 

 Pentru anul școlar 2021-2022, au fost propuse și s-au desfășurat, cu participarea și 

implicarea activă a tuturor cadrelor didactice, o varietate de activități, proiecte și programe 

educative în care au fost implicați motivațional și conștient toți preșcolarii/elevii, iar în măsura 

18. a VI-a A LETOS DUMITRU Opțional integrat PEISAJE PE GLOB 

”LANDSCAPES ON THE GLOB” 

19. a VI-a B ANTONOVICI 

IOANA 

Opțional integrat ALEGE SĂ TRĂIEȘTI FRUMOS ȘI 

SĂNĂTOS 

20. a VI-a C VASILOAEI OANA Opțional integrat 

 

MATEMATICĂ ȘI ALTFEL 

21. a VI-a D LETOS DUMITRU Opțional integrat PEISAJE PE GLOB 

”LANDSCAPES ON THE GLOB” 

22. a VII-a A LETOS DUMITRU Opțional integrat SĂ REDESCOPERIM PLANETA 

”TO REDISCOVER THE PLANET” 

23. a VII-a B VLAD DELIA Opțional de aprofundare 

 

MATEMATICĂ 

24. a VII-a C  SAVA ANCA  

 

Opțional de aprofundare LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

25. a VII-a D ILISEI MIHAELA  Opțional ca disciplină nouă 

 

ITINERARII TURISTICE PE GLOB 

26. a VIII-a A RIZESCU ELENA 

DOINA 

 

Opțional de aprofundare LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

27. a VIII-a A ȘERBAN 

MĂDĂLINA 

Opțional de aprofundare 

 

MATEMATICĂ 

28. a VIII-a B SÂRGHIE 

MARILENA 

 

Opțional de aprofundare LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

29. a VIII-a B VLAD DELIA Opțional de aprofundare 

 

MATEMATICĂ 

30. a VIII-a C RIZESCU ELENA 

DOINA 

 

Opțional de aprofundare LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

31. a VIII-a C VASILOAEI OANA  Opțional de aprofundare 

 

MATEMATICĂ 
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posibilităților, și alți parteneri implicați în educație (familia, cabinetul medical al școlii, 

biblioteca, biserica, autorități locale, poliția, alte instituții, etc.). 

 Activitatea educativă școlară a fost una complexă, ținând cont de contextul generat de 

starea de alertă prelungită la nivel național din cauza pandemiei cauzate de virusul SARS-

CoV-2. Având la bază o bună comunicare, activitățile s-au desfășurat atât în format fizic cât 

și online și au implicat un număr mare de cadre didactice, preșcolari și elevi din ciclurile 

primar și gimnazial, dar și părinți și reprezentanți ai comunității locale. Activitățile s-au 

desfășurat atât în cadrul orelor de dezvoltare personală/dirigenție, precum și în afara 

programului școlar. 

IV.3.1. Obiective urmărite prin derularea activităților educative stabilite: 

- Necesitatea recunoașterii activității educative școlare și extracurriculare, ca parte 
importantă, chiar esențială, a educației obligatorii; 

- Promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare creșterii 
standardelor calității procesului educațional; 

- Oportunitatea oferită de activitatea educativă școlară și extrașcolară pentru crearea 
condițiilor egale/echitabile de acces la educație; 

- Diversificarea activităților și promovarea potențialului creativ prin intermediul acestora în 
Săptămâna "Școala altfel"; 

- Diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare din cauza absențelor sau a 
actelor de indisciplină; 

- Creșterea procentului de promovabilitate la Evaluările Naționale; 

- Cunoașterea opțiunilor elevilor cu privire la pretrecerea timpului liber; 

- Diversificarea activităților curriculare și extracurriculare; 

- Conectarea și colaborarea școlii la programe și proiecte educaționale la nivel local, 
județean, național și internațional; 

- Creșterea calității acțiunilor educative din cadrul școlii; 

- Atragerea și implicarea unui număr cât mai mare de elevi în cadrul activităților educative; 

- Colaborarea eficientă cu alte instituții implicate în buna funcționare a societății; 

- Optimizarea comunicării și relaționării la nivelul tuturor compartimentelor din cadrul 
instituției de învățământ; 

IV.3.2. ANALIZA SWOT 
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PUNCTE TARI :  
• majoritatea cadrelor didactice au experienţa profesională, sunt bine pregătite din punct de 
vedere ştiinţific, deschise la nou şi pregătite pentru centrarea actului educaţional pe 
competenţe şi calitate ; 
 • certitudinea unui climat destins, de colaborare, între cadrele didactice ;  
• colaborare foarte bună a şcolii cu comunitatea locală ;  
• disponibilitatea şi interesul crescut al elevilor pentru activităţile extracurriculare ; 
• existenţa unei viziuni ordonatoare unitare asupra activităţilor educative şcolare şi 
extraşcolare, comunicată de către inspectorul şcolar educativ apoi implementarea de către 
aceştia la nivelul fiecăreia dintre unităţile de învăţământ;  
• realizarea la timp a documentelor specifice activităţii de planificare a activităţii educative: 
Planul managerial, Programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, Graficul 
desfăşurării acestor activităţi:  
• s-a constituit comisia educativă, s-a elaborat programul de activitate ale acesteia, s-au stabilit 
responsabilităţile, graficul de desfăşurare şi modul în care se face evaluarea/feed-back-ul; 
 • folosirea modelelor unitare de elaborare a documentelor din portofoliul dirigintelui;  
• s-au identificat priorităţile activităţii educative, în funcţie de specificul şcolii 
 • implicarea în concursuri şcolare; 
 • perfecţionarea constanta a întregului personal; 
 • experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;  
• personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor 
educative;  
• diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de învăţământ.  
 
PUNCTE SLABE :  
 • lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanți la activitățile educative 
extracurriculare și extrașcolare ; 
 • slaba motivaţie extraşcolară a unor elevi ; 
 • lipsa de interes a unor aparţinători; neimplicarea acestora în viaţa şcolii ; 
 • dezinteresul unor profesori în implicarea în activităţile extraşcolare, pe motivul 
supraaglomerării plajei orare;  
 
 OPORTUNITĂŢI :  
• disponibilitatea autorităţilor locale ( Primăria, Biserica, Poliţia, Casa de Cultură, Biblioteca) 
de a se implica în viaţa şcolii ;  
• posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale prin programele existente la nivel local;  
• varietatea cursurilor de perfecţionare si formare continuă oferite de C.C.D. şi de universităţi 
vizând activităţile extracurriculare ; 
 • disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi de experienţă şi pentru activităţi organizate în 
parteneriat, în interes reciproc ;  
• postarea pe Internet a tot mai multor activităţi educative privind activităţile extracurriculare 
ale elevilor, fapt ce vine în sprijinul lor, dar şi al întregii şcoli, de exemplu, vizionarea unor 
spectacole de teatru etc.; 
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 • organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane 
strânse.  
 
AMENINŢĂRI :  
• lipsa motivării elevilor si atitudinea pasivă în privinţa viitorului ;  
• sistemul legislativ complicat, adesea confuz, restrictiv şi în veşnică transformare ;  
• impactul nefast al mass-mediei ; 
 • programele şcolare încărcate ;  
• scăderea numărului de elevi; 
 • slaba motivaţie a personalului din învăţământ, neimplicarea în realizarea activităţilor a tuturor 
cadrelor didactice ; 
 • criza de timp a părinţilor, datorată situaţiei economice, conduce la o slabă supraveghere a 
copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii.  
 
NEVOI IDENTIFICATE : 
 • promovarea unor exigenţe ridicate în actul managerial în cazul reticenţei faţă de nou şi de 
schimbare ; 
 • adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să răspundă 
intereselor de formare pe termen scurt, mediu si lung ;  
• promovarea unor programe pentru “educarea” părinţilor, în scopul unei participări 
active/conştiente la viaţa şcolii;  
• sprijinirea elevilor talentaţi/care pot face performanţă, precum şi a elevilor cu nevoi speciale  
 • împărţirea elevilor şcolii pe grupe de aptitudini şi atragerea lor în programe educaţionale 
care să îi pună în valoare, să îi implice activ în viaţa comunităţii, responsabilizându-i. 
 

IV.3.3. ACTIVITĂȚI EDUCATIVE ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE 

Nr.  

Ctr. 

Denumirea și tipul 

activității 

Data/ 

perioada 

Locul de 

desfățurare 

Responsabili Participanți 

1. Ziua Educației 

Educație între formal și 

nonformal 

4 octombrie2021 Săli de clasă Director 

Consilier educativ 

Cadre didactice 

Elevi  

 

2. Planeta în mâini de copil 

Proiect educațional la nivel 

local de educație ecologică 

și protecția mediului 

Octombrie 2021-

iunie2022 

Școala 

Gimnazială 

”Elena Cuza” 

Locațiile stabilite 

în proiect 

Directori 

Echipa de proiect 

Profesori 

Elevi 

Reprezentanți 

ai comunității 

locale 

3. Ziua României 

Activitate în parteneriat 

cu Centrul Militar Piatra 

Neamț 

3decembrie2021 Clasa a IV-a C Prof. înv.primar 

Șteoboreanu 

Ioana 

Elevii  

Invitați de la 

CM 

4. 1 Decembrie1918-

Sărbătorim împreună! 

Proiect cultural-artistic în 

parteneriat cu Școala 

Gimnazială Vaduri și 

ISJ Neamț 

17 decembrie2021 Platforma Google 

Classrom 

Prof. Istrate Alina 

Prof. înv. primar 

Istrate Brândușa 

Profesori 

Elevi 

Reprezentanți 

ISJ Neamț 
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5. S.O.S.-Cutia poștală 

Proiect în parteneriat cu 

Colegiul Tehnologic ”Spiru  

Haret” din Piatra Neamț 

Noiembrie2021-

iunie2022 

Sălile de clasă 

Parcul central 

Piatra Neamț 

Prof. înv. primar 

Apetrei Lucia 

Mihaela 

Elevii celor 

două clase 

Învățătoarele 

Părinți ai 

elevilor 

6. ABC-ul emoțiilor 

Proiect național inițiat de 

Ministerul Afacerilor 

Interne și Agenția Antidrog 

Noiembrie2021-

iunie2022 

Săli de clasă Prof. Antonovici 

Ioana 

Învățătorii 

claselor I-III 

Elevi 

7. Cum să creștem sănătoși Noiembrie2021-

iunie2022 

Săli de clasă Prof. Antonovici 

Ioana 

Învățătorii 

claselor 

pregătitoare și 

elevi 

8. Ziua Culturii Naționale 

Ziua Eminescu 

 

15ianuarie2022 Săli de clasă Bibliotecar Darie 

Liliana 

Elevi 

Profesori 

Personal 

auxiliar  

9. Mica Unire 

Eveniment desfășurat la 

Grădinița ”Veronica 

Filip” 

22ianuarie2022 Curtea grădiniței Floricel Oana 

Nistoroaia Mirela 

 

 

 

10. Școlile ”Elena Cuza” SUB 

SEMNUL UNIRII! 

Proiect cultural artistic  

Proiect educativ în 

parteneriat cu școlile  

Școala Gimnazială ”Elena 

Cuza” Iași 

Școala Gimnazială ”Elena 

Cuza” Galați 

21ianuarie2022 

20 mai 2022 

Platforma Google 

Classroom  

Prof. Alina Istrate Profesori 

Elevi 

Reprezentanți 

ai comunităților 

locale 

11. Programul Național de 

Suport pentru copii în 

contextul pandemiei de 

COVID-19 ”Din grijă 

pentru copii” 

 

Ianuarie2022 Săli de clasă Director Elevi 

Profesori 

Comunitatea 

locală 

12. Ziua Națională a Lecturii 

Activități de încurajare a 

lecturii 

14februarie2022 Biblioteca școlii 

Săli de clasă 

Grădinițele 

arondate 

Biblioteca 

Județeană 

G.T.Kirileanu  

Bibliotecar Darie 

Liliana 

Elevi 

Profesori 

Părinți 

Reprezentanți 

ai comunității 

locale 

13. Șoaptele cărților 

Ziua internațională a 

cititului împreună 

Braț la braț cu personajul 

preferat 

3februarie2022 Grădinița cu P.P. 

”Veronica Filip” 

Alexandru Steluța 

Tezi 

Ciocârlan 

Carmen Maria 

Floricel Oana 

Nistoroaia Mirela 

 

Copii  

Educatoare  

Părinți 

Reprezentanți 

ai comunității 

locale 

14. S.O.S. – Plânge pământul Martie-iunie2022 Grădinița cu P.P. 

”Veronica Filip” 

 Copii 

Educatoare 

Părinți 
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Reprezentanți 

ai comunității 

locale 

15. Mărțișoare, mărțișoare! 

Realizare de simboluri 

românești 

Martie2022 Grădinița cu P.P. 

”Veronica Filip” 

Floricel Oana 

Nistoroaia Mirela 

Artist plastic 

Gogu Craiu 

Copii 

educatoare 

16. Mărțișorul literaturii 

românești 

Creangă-meșterul de 

povești 

Vizită la Biblioteca 

G.T.Kirileanu din Piatra 

Neamț 

Lectură din poveștile lui 

Creangă 

Martie2022 Școala 

Grădinițele  

 

  

17. Ziua albastră 

Rolul apei în univers 

23martie2022 Grădinița 

”Veronica Filip” 

Alexandru Steluța 

Tezi 

Ciocârlan 

Carmen Maria 

Copii 

Educatoare  

18. Ziua Porților Deschise la 

Elena Cuza 

Prezentarea ofertei 

educaționale a școlii 

pentru anul școlar 2022-

2023 

23martie2022 Școala 

Gimnazială 

”Elena Cuza” 

Directorii Copii  

educatoare 

Părinți 

Reprezentanți 

ai comunității 

locale 

 

19. Ziua Poliției Române 

Activități în parteneriat 

cu Inspectoratul de 

Poliție Neamț  

25martie2022 Grădinița 

”Veronica Filip” 

Educ. Vrânceanu 

Nicoleta 

Copii 

Educatoare  

Polițiști 

20. Clubul de lectură ”Herry 

Potter” 

Șoaptele cărții 

Rolul lecturii în viața de 

elev 

29martie2022 Biblioteca școlii Prof. înv. primar 

Rîpanu Elena 

Prof. înv. primar 

Onofrei Ana 

Maria 

Elevii  

21. Școala Generației 

Unificate 

Proiect educativ de 

implicare în societate a 

copiilor cu dizabilități în 

colaborare cu Fundația 

”Special Olympics” 

 

21 martie2022 

 

Săli de clasă Prof. Antonovici 

Ioana 

Prof. Popescu 

Mariana 

Elevi și 

profesori 

22. Vrem Pace în lume! 

În pas cu timpurile 

2aprilie2022 Clasa I C Prof. înv.primar 

Miron Ana 

Elevii  

23.      

24. Violența naște violența 

Activități de 

conștientizare a 

consecințelor violenței 

5aprilie2022 Clasa a VI-a D Prof. Popescu 

Mariana 

Elevii  

25. Ursulețul călător 

Întâlnire online –Parada 

costumelor ECO 

11aprilier2022 Săli de grupă Prof. înv. 

preșcolar Savin 

Ioana 

Copii  

educatoare 

Părinți 
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Proiect internațional de 

educație ecologică a 

preșcolarilor din România 

și Republica Moldova 

Educ. Sîrbu 

Elena(Grădinița 

Romanița) 

Reprezentanți 

ai comunității 

locale 

 

26. Portret de Înviere 

Cu Hristos spre Înviere 

În așteptarea Învierii 

Activități cu tema Învierea 

–simbol al creștinătății 

Aprilie2022 Săli de clasă Prof. Vatră 

Raluca 

Elevi 

Profesori 

Părinți 

Reprezentanți 

ai comunității 

locale 

27. Tradiții și obiceiuri de 

Paști 

Aprilie2022 Grădinița 

”Veronica Filip” 

Ed. Alexandru 

Steluța Tezi 

Oana Floricel 

Mirela Nistoroaia 

Copii  

educatoare 

Părinți 

Reprezentanți 

ai comunității 

locale 

Prof. Gogu 

Lucian 

28. Campania Zâmbește 

pentru viitor 

Activitate de voluntariat 

desfășurată în parteneriat 

Crucea Roșie România cu 

suport Colgate Palmolive, 

parte din Programul Școlar 

global ”Bright Smiles, 

Bright Futures” 

11 mai2022 Săli de clasă Apetrei Lucia 

Mihaela 

Rîpanu Elena 

Elevii claselor 

primare 

29. Zilele Școlii Gimnaziale 

”Elena Cuza” din Piatra 

Neamț 

23-27 mai 2022 Școala 

Gimnazială 

”Elena Cuza” 

Directori 

Consilier educativ 

Elevi 

Profesori 

Părinți 

Reprezentanți 

ai comunității 

locale 

30. Călători prin anotimpuri 

Proiect educațional de 

cultură generală 

Mai 2022 Grădinița Nr. 13 Ed. Bernad 

Claudia 

Sala de grupă 

Terenul de 

sport al școlii 

31. ȘCOALA MEA 

Ultimul număr al revistei 

școlare 

 

Mai2022 Biblioteca școlii Bibliotecar Darie 

Liliana 

Prof. Sava Anca 

Elevi 

Profesori 

Personal 

auxiliar 

32. Micii pompieri 

Activități concurs 

educație pentru siguranță 

ISJ Neamț în colaborare 

cu ISU Neamț 

20mai2022 Grădinița 

”Veronica Filip” 

Prof. Floricel 

Oana 

Copii 

Profesori 

Educatoare  

Pompieri  

Părinți 

Reprezentanți 

ai comunității 

locale 

33. Țările lumii la limba 

engleză 

Mai2022 Clasa a IV-aC  Elevii clasei a 

IV-a C 

Profesor 

engleză 

34. Regele mincinoșilor 20 mai2022 Casa de Cultură 

din Piatra Neamț/ 

Învățătorii Elevii 
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Teatrul 

municipal”Bacovia”/ 

secția animație 

Clasele primare 

35. Consilil Elevilor 25mai2022 Sala de clasă Consilier educativ 

Apetrei Lucia-

Mihaela 

Reprezentanții 

elevilor 

36. 1 Iunie –Felia de copilărie 

Să dăm copiilor ce este al 

copiilor! 

Mai-iunie2022 Teatru /săli de 

clasă/ spații libere 

Profesorii/ 

învățătorii/ 

educatoarele 

Elevi 

Profesori 

Părinți 

Reprezentanți 

ai comunității 

locale 

37. Excursii  Iunie2022 Planurile 

aprobate ale 

excursiilor se află 

la dosarul 

consilierului 

educativ 

Profesorii/ 

învățătorii/ 

educatoarele 

Profesori 

Învățători 

Educatoare 

38. Citim împreună 

Rolul poveștilor și al 

oamenilor de poveste 

2 iunie2022 Grădinița 

P.P.”Veronica 

Filip” 

Alexandru Steluța 

Tezi 

Copii 

Educatoare 

Personal 

auxiliar 

d-na Cerbu 

Mihaela 

39. Festivitatea de închidere 

a anului școlar 2021-2022 

Bucuria de a recompensa 

meritele elevilor noștri 

17iunie2022 Curtea școlii Director Dr. Prof. 

Letos Dumitru 

Elevi 

Profesori 

Părinți 

Reprezentanți 

ai comunității 

locale 

 

IV.3.4  PROIECTE ZONALE ȘI INTERNAȚIONALE 

-   Un alt proiect internațional a fost "Lumea copilăriei", desfășurat în parteneriat cu alte trei 
unități de învățământ din Republica Moldova. În cadrul acestui proiect s-a desfășurat un 
concurs online, structurat pe patru secțiuni: creație literară, creație plastică, poster și recital. 
În cadrul proiectului au fost implicați elevi și cadre didactice de la ciclul primar și gimnazial. 
Au fost obținute 38 de premii I, 20 de premii II, 5 premii III și 5 mențiuni. 

- Proiectul de parteneriat cu școli gimnaziale ”Elena Cuza” din Iași și Vaslui, inițiat de 
doamna profesor Istrate Alina.    

IV.3.5   Rezultate înregistrate:       

 

  Activitățile realizate au venit în sprijinul intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor 

și au condus la afirmarea liberă a personalității acestora, au stimulat participarea elevilor la 

acțiuni  variate, au contribuit la creșterea respectului pentru valorile culturale, științifice și 

sportive. Au încercat să consolideze relațiile familiale și să asigure un climat cât mai sigur și 

relaxant pentru această perioadă dificilă pe care o traversăm. Elevii au dovedit un viu interes 
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pentru activitățile propuse și s-au implicat activ. Au intrat în contact fizic sau online cu colegii, 

și-au pus în valoare spiritul competițional. Unele dintre activități s-au finalizat cu expoziții, 

albume foto și filmulețe. 

Consiliul elevilor  
        Consiliul Elevilor pe şcoală, sub îndrumarea consilierului educativ, s-a implicat în 
atragerea cât mai multor elevi în   activităţi extraşcolare creative . 
 
 Comitetul de părinți 
 
        La nivelul scolii,s-au organizat sedintele cu parintii pe clase, în care s-au ales comitetele 
pe clasă, apoi şedinţa pe şcoală , s-a ales noul comitet. 
Au fost chestionaţi părinţii în legătură cu percepţia lor despre rolul şi eficienţa şcolii, au fost 
solicitaţi să vină cu propuneri şi implicări în viaţa şcolii. 
 
Sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii educative  în unitatea noastră de învăţământ: 
 
- Sprijinirea elevilor talentati/care pot face performanță, precum si a elevilor cu nevoi speciale 
 -Promovarea unor programe pentru “educarea” parintilor”,”in scopul unei participari 
active/conștiente la viața școlii 
- Promovarea unor exigențe ridicate în actul managerial în cazul reticenței față de nou și 
schimbare ;  
- Implicarea şcolii şi a cadrelor didactice în proiecte  
-Obţinerea de fonduri extrabugetare prin încheierea de parteneriate cu ONG- uri în vederea  
organizării şi derulării unor activităţi educative de amploare. 

Consilier educativ, 
Prof. înv. primar Apetrei Lucia 

 

    V. Situația școlară. Rezultate școlare și extrașcolare obținute 

V.1. Promovabilitate; 
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Situatia numerica a elevilor corigenti 
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primar
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Calificativ S.

Corigenti

Situatie Neincheiata
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Procentul de promovabilitate pe ani de studiu 

Formațiuni de 
studiu 

Număr 
de 

clase 

Număr elevi la 
început de an 

școlar 

Număr elevi la 
sfârșit de an 

școlar 

Procent 
promovabilitate 

Clasa 
pregătitoare 

4 85 89 100% 

Clasa I 4 96 94 100% 

Clasa a II-a 3 92 91 100% 

Clasa a III-a 3 96 95 100% 

Clasa a IV-a 3 80 80 100% 

Total 17 449 449 100% 

 

 
 
Absenteism, corigențe și purtare 

 

Număr de absențe 

Clase/ani de 
studiu 

Nr. absente 
motivate 

Nr. absente 
nemotivate 

Nr. total de 
absente 

Pregatitoare 104 49 153 

Clasa I 395 229 624 

Clasa a II-a 0 42 42 

Clasa a III-a 1153 285 1438 

Clasa a IV-a 1152 255 1407 

Clasa a V-a 740 69 809 

Clasa a VI-a 1265 292 1557 

Clasa a VII-a 1406 322 1728 

Clasa a VIII-a 770 959 1609 

TOTAL  6985 2382 9367 
 

Clasa a V-a 4 99 96 100% 

Clasa a VI-a 4 115 112 100% 

Clasa a VII-a 3 76 77 99% 

Clasa a VIII-a 3 76 75 95% 

Total 14 366 365 99% 
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0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Primar Cls a V-a Cls a VI-a Clasele a VII-a Clasele a VIII-a

Repatitia notelor scazute la purtare pe clase si categorii de note

Bine 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5

Absenteism 

Numărul mare de absențe, atât motivate cât și nemotivate a fost înregistrat mai 
ales în perioada online și mai cu seamă de anuți elevi care deși au avut la 
dispoziție dispozitive personale sau date de școală au făcut o obișnuiță din a 
lipsi la unele cursuri online. Aceste situații au fost ameliorate prin colaborarea 
cu părinții elevilor în cauză și în perioada cu prezență fizică. 

Elevi corigenţi și cu situația neîncheiată la sfârsitul anului școlar 

La ciclul primar: niciun elev corigent sau cu situația neîncheuiată la sfârșitul anului școlar. 
La ciclul gimnazial: 3 elevi corigenți la câte o disciplină (1 la clasa a VII-a și 2 elevi la clasa a 
VIII-a) și 1 elev cu situația neîncheiată, toți au promovat la examenul din luna iulie. 

 
 Situația notelor la purtare 

La ciclul primar:  1 elev cu calificativul Bine la purtare la sfârșitul anului școlar 
pe motiv de absențe nemotivate. 

La ciclul gimnazial:  9 elevi cu nota/media scăzută la purtare, după cum urmează: 
1 elev cu media 6,00; 1 elev cu media 7,00; 1 elev cu media 7,50; 1 elev cu media 8,00; 
2 elevi cu media 8,50; 3 elevi cu media 9,50. 
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V.3. Mișcare elevi 

Cicluri de 
invatamant 

Nr. elevi la 
inceputul 
anului scolar 

Miscare elevi Nr. elevi ramasi la 
sfarsitul anului școlar Veniți Plecați 

Nivel prescolar 
prog. normal 

71 2 2 71 

Nivel prescolar 
prog. prelungit 

250 1 1 250 

Nivel  
primar 

449 6 6 449 

Nivel  
gimnazial 

364 5 8 361 

Total 1134 14 17 1131 

 

V.4. Rezultate la Examenul de Evaluare Națională 

 Rezultate finale (după contestații) 

Denumirea 

unitatii de 

invatamant 

Nr. 

elevi 

înscriș

i în 

catalo

g 

Nr. 

elevi 

prez

enți  

Nr. 

Not

e 

[1-

1,9

9] 

Nr. 

Not

e 

[2-

2,9

9] 

Nr. 

Not

e 

[3-

3,9

9] 

Nr. 

Not

e 

[4-

4,9

9] 

Nr. 

Not

e 

[5-

5,9

9] 

Nr. 

Not

e 

[6-

6,9

9] 

Nr. 

Not

e 

[7-

7,9

9] 

Nr. 

Not

e 

[8-

8,9

9] 

Nr. 

Not

e 

[9-

9,9

9] 

Nr. 

Not

e 

10 

Proce

nt de 

prom

ovabi

litate 

Med

ia 

notel

or 

Sc. Gim. 

Elena Cuza 72 72 0 1 1 1 6 8 16 27 12 0 95,8% 7,82 

 

Analiză comparativă cu rezultatele de la EN din anii anteriori: 

Probe / Etape 

de evaluare 

Evaluare 

Națională 

2018 

Evaluare 

Națională 

2019 

Evaluare 

Națională 

2020 

Evaluare 

Națională 

2021 

Simulare EN 

2022 

Evaluare 

Națională 

2022 

Promovabilitate 

și Media notelor 90% 6,97 
87,71% 

7,47 92,5% 8,15 
93,5% 7,64 81,7% 6,52 95,8% 7,82 

Comparând rezultatele de la examen cu cele de la simulare se constată o creștere a 

promovabilității cu 14,1% și a mediei notelor cu 1,30 puncte, o creștere semnificativă dar care nu 

atinge potențialul majorității elevilor. Se constată încă un grad mare de superficialitate în 

pregătirea pentru examen și o motivație modestă pentru obținerea notelor de 10. 
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În comparație cu rezultatele din anii anteriori, aceste rezultate sunt mai bune decât în 2018, 2019 

și 2021 dar sunt mai slabe, ca medie a notelor, decât în 2020, deși ca medie de promovabilitate, 

aceasta de 95,8% este cea mai mare din ultimii 5 ani. Acest lucru arată o ușoară îmbunătățire a 

rezultatelor elevilor din eșalonul de jos și o plafonare a rezultatelor pentru elevii din eșalonul de 

mijloc și de sus.  

 

V.5. Rezultate admitere 2022 

Nr. 
elevi 
absol-
venți 

Nr. elevi 
participanți 
la 
admitere 

Nr. 
elevi 
admiși 

Nr. total elevi admiși la colegii Nr. elevi admiși la alte 
instituții / forme de înv. 

CNPR CNCH CNI CNGheA Colegii 
tehnice 
/Licee 
vocaționale 

Școli 
profe-
sionale 

Alte 
sit. 

72 72 72 10 6 11 5 34 4 2 

 

 Se face precizarea că, au terminat clasa a VIII-a un număr de 75 de elevi, 72 s-au 
înscris la Examenul de Evaluare Națională, iar 3 elevi nu au putut participa, 2 au fost 
corigenți la câte 1 obiect iar 1 elev a avut situația neîncheiată. Cei 3 elevi au participat la 
admitere în a doua etapă și au fost admiși în învățământul profesional. 

VI. Raportul comisiilor permanente 
 

RAPORTUL COMISIEI PENTRU SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ 
Situatia privind securitate si sanatatea in munca  in anul scolar 2021-2022 

 

1.Componenta comitetului: 
1.Prof.Vatra Raluca- responsabil 

2.Prof.Armene Nicoleta 

3.Educ.Floricel Oana 

4.Educ.Crusitu Alexandra 

5.Dr. Medicina Muncii Chirila Catalina 

6.Director adj. Prof. Antonovici Ioana 

7.Admin.Cazacu Dana 

Director, Prof.dr. Letos Dumitru 

 

 2.Obiective in domeniul securitatii si sanatatii in munca stabilite conform planului managerial al 

scolii. 

              In cadrul Comitetului de Securitate si sanatate in Munca s-au avut in vedere urmatoarele 

obiective: 

 



42 
 
 

a)ierarhizarea riscurilor în cadrul unui loc de muncă şi alocarea optimă, identificarea factorilor de risc)şi 

stabilirea dimensiunii riscurilor, ceea ce reprezintă o etapă necesară pentru elaborarea normelor şi 

instrucţiunilor proprii de securitate a muncii; 

b)elaborarea planul de prevenire si protectie prevazut la art. 13, lit b, din legea securitatii si sanatatii in 

munca, pe baza fişelor de măsuri de prevenire întocmite în urma evaluării riscurilor 

c) intocmirea tematicii anuale specifice diferitelor faze ale instruirii in domeniul SSM 

d) elaborarea de norme si instructiuni proprii specifice fiecariu loc de munca 

e) realizarea de catre fiecare lucrator a controlului anual medical si psihologic 

f) efectuarea propriu-zisa a instruirii personalului didactic si nedidactic in domeniul SSM si 

completarea fiselor de instruire 

 

3.Aprecieri privind proiectarea activitatii comisiei si a activitatii individuale 

           Activitatea de coordonare, indrumare si control a CSSM  s-a desfasurat in conformitate cu 

urmatoarele acte normative si documente: 

-Legea nr.319 din 14.07.2006 a securitatii si sanatatii in munca 

-H.G. nr.1425 din 11.10.2006 

-Instructiunile MECI nr.32160/1993 

-Programul de masuri elaborate de ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale impreuna cu Ministerul 

Educatiei si Cercetarii nr.30012/1993, privind organizarea activitatii de sanatate si securitate in munca 

in unitatile de invatamant preuniversitar 

 

4.Folosirea bazei didactico-materiale a scolii in determinarea unei noi calitati 

            In cadrul Comitetului de Securitate si Sanatate in munca , toti profesorii au facut dovada 

folosirii in mod corect si eficient a bazei didactico-materiale a scolii in vederea cresterii din punct de 

vedere calitativ a actului de asigurare a securitatii si sanatatii in munca. 

           In vederea realizarii in cat mai bune conditii a activitatilor specifice securitatii si sanatatii in 

munca, s-au utilizat urmatoarele componente ale bazei materiale a scolii: 

a).Mijloace de invatamant 

-utilizarea in cadrul activitatilor de instruire in domeniul SSM a aparatelor din dotarea cabinetului de 

informatica al scolii( laptop, retroproiector); 

-in lucrul cu personalul scolii s-au folosit: 

-casetofonul; 

-chestionare; 

-flip-chart; 

-grafice, imagini, simboluri; 

-tehnici audiovizuale moderne; 

-calculatorul; 

b).Spatiul scolar 

- cabinete, laboratoare , , biblioteca, internet, mobilier 

 

5.Activitati concrete desfasurate in cadrul comitetului: 

-distribuirea sarcinilor SSM 

-intocmirea tematicii anuale specifice diferitelor faze ale instruirii in domeniul SSM 

-evaluarea riscurilor la locul de munca 

-elaborarea planului de prevenire si protectie 
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-elaborarea de instructiuni proprii specifice fiecarui loc de munca 

-instruirea la angajare, la locul de munca si periodica a personalului din invatamant 

-demonstratii practice 

-vizionarea de filme educative privind identificarea riscurilor la locul de munca 

-prezentarea unor masuri de prim ajutor in caza de electrocutare 

6. Evenimente gestionate 

-înregistrat un accident de muncă, gestionat împreună cu ITM în condiții bune 

 

Raportul de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor în 

cadrul ȘCOLII GIMNAZIALE ,,ELENA CUZA”, anul școlar 2021-2022 
 În conformitate cu prevederile art. 18 lit. c din OMAI 163/2007 pentru aprobarea normelor 

generale de apărare împotriva incendiilor, a fost întocmită următoarea analiză a activităţii de apărare 

împotriva incendiilor: 

 

a) implementarea noilor prevederi legale;  

În cadrul instruirii lunare a personalului au fost prelucrate prevederile legislaţiei în vigoare în 

domeniul apărării împotriva incendiilor, cu accent pe legea 307/2006 privind apărarea împotriva 

incendiilor şi a OMAI 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor. 

 

b) stadiul îndeplinirii măsurilor stabilite;  

Pe parcursului semestrului au fost duse la îndeplinire măsurile impuse de cadrul tehnic cu atribuţii 

în domeniul apărării împotriva incendiilor şi prin procesele verbale întocmite de cadrele Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ. 

c) deficienţele care se manifestă în domeniul apărării împotriva incendiilor;  

În cadrul controalelor de apărare împotriva incendiilor executate la nivelul obiectivului au fost 

constatate următoarele probleme: 

- Școala Gimnazială ,,Elena Cuza”, Gradinița cu PP Nr. 13, Grădinița cu PP ,,Veronica 

Filip” nu sunt protejate împotriva acțiunii electricității atmosferice cu instalații de protecție 

împotriva trăsnetului – conform cu reglementările tehnice specifice. 

- Nu au fost efectuate verificările lunare de către utilizator a stingătoarelor conform art. 10 

din O.M.A.I. 138/2007 urmărindu-se următoerele aspecte: amplasarea stingătorului, 

accesul, marcarea, presiunea indicata pe manometru, existența sigiliilor, starea de 

încărcare, compatibilitatea cu posibile focare, încadrarea în termenul de verificare. 

d) concluzii din activitatea de instruire şi pregătire a personalului;  

Instruirea personalului se desfăşoară în conformitate cu dispoziţia emisă în acest sens, pe bază de 

tematică şi grafic de instruire, pe categorii de salariaţi. Instructajul periodic este consemnat în fişele 

individuale de instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă  

e) relaţiile cu terţii privind apărarea împotriva incendiilor;  

În contractele de închiriere, precum şi în toate relaţiile cu terţii sunt detaliate responsabilităţile din 

domeniul apărării împotriva incendiilor. 

f) asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva 

incendiilor;  

În cadrul obiectivului există următoarele categorii de mijloace tehnice de apărare împotriva 

incendiilor: 

- stingătoare 
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- hidranţi interiori 

- hidranţi exteriori 

- instalaţii de semnalizare a incendiilor (detectoare de fum) 

- instalaţii de sprinklere 

- instalaţii de drencere 

Toate aceste instalaţii sunt verificate periodic de firme atestate în acest sens. 

g) eficienţa activităţilor desfăşurate de structurile cu atribuţii în domeniul apărării împotriva 

incendiilor;  

Cadrul tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor şi-a dus la îndeplinire toate 

atribuţiile prevăzute în dispoziţiile emise la nivelul obiectivului. 

h) propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii.  

În vederea îmbunătăţirii activităţii de apărare împotriva incendiilor propun: 

- verificarea periodică a instalaţiilor electrice cu o persoană atestată; 

- alocarea unui timp mai mare pentru desfăşurarea de activităţi practice de instruire a 

personalului în domeniul situaţiilor de urgenţă; 

- respectarea termenului de verificare a stingătoarelor; 

 

Î n t o c m i t ,  C a d r u  t e h n i c  

         Prof. Mihai Monica 
 

 

RAPORTUL  DE  ACTIVITATE  AL  

COMISIEI DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII (CEAC) 

 An școlar  2021 – 2022 

 

Şcoala Gimnazială „Elena Cuza” funcționează cu nivelurile de învătământ preşcolar, primar și 

gimnazial. 

Sistemul naţional de management si de asigurare a calităţii are ca scop esenţial îmbunătăţirea 

calităţii educaţiei definită ca ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu si ale furnizorului 

acestuia, prin care sunt îndeplinite asteptările beneficiarilor, precum si standardele de calitate. 

 

Şcoala noastră are nevoie de calitate în educaţie pentru: 

• A face faţă concurenţei din mediul educaţional, în condiţiile finanţării per elev impuse de procesul de 

descentralizare;  

• A se bucura de prestigiu în plan local, regional, naţional; 

• A obţine un scor favorabil la compararea cu alte unităţi de învăţământ din aceeaşi categorie; 

• A revigora încrederea în scoală si în educaţie, ca mijloc de promovare socială. 

Cadrele didactice ale școlii noastre trebuie să genereze educaţie de calitate pentru: 

•   A-si consolida recunoasterea socială si statusul profesional; 

•   A se bucura de încrederea elevilor si părinţilor; 

Elevii au nevoie de calitate în educaţie pentru: 

•   A juca, prin competenţele obţinute, în viitor, un rol activ pe piaţa forţei de muncă; 

•   A selecta instituţia de învăţământ potrivită si a candida cu succes pentru continuarea studiilor; 
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•   A se integra cu succes în societatea cunoasterii si a face faţă schimbării. 

Părinţii au nevoie de calitate în educaţie pentru: 

•   A avea încredere că scoala aleasă determină progresul copiilor lor; 

•   A fi siguri că educaţia oferită este relevantă pentru viitorul copiilor lor; 

          

I.     Lista activităţilor desfăşurate în semestrul I al anului şcolar 2021-2022 
 

În semestrul I al anului şcolar 2021- 2022, s-au desfăşurat în cadrul CEAC următoarele activităţi: 

- În luna septembrie s-a stabilit  componenţa CEAC; 

- S-a întocmit Planul de Îmbunătăţire; 

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

- Actualizarea bazei de date  ale Comitetului CEAC; 

- Actualizarea datelor (Plan operational, Plan de activităţi, Matricea responsabilităţilor, 

Regulament CEAC, organigrame); 

- Transmiterea datelor către comisiile de lucru; 

- Alocarea unui program necesar nevoilor comisiei conform programului anunţat şi afişat la panoul 

CEAC; 

- S-a prezentat membrilor comisiei, oferta educaţională de perfecţionare în domeniul calităţii; 

- Completarea documentelor CEAC (Proceduri); 

- Realizarea structurii documentelor;  

- Revizuirea Regulamentului de funcţionare CEAC;  

- Stabilirea responsabilitătilor membrilor CEAC şi Comitetului CEAC şi constatarea necesităţii 

alocării de noi resurse umane pentru acoperirea nevoilor reale ale comisiei; 

- În luna octombrie, responsabilul CEAC a realizat Raportul Anual de Evaluare Interna RAEI; 

- S-au prelucrat: Raportul de Autoevaluare al unităţii, Proceduri, Fişe de progres, Fişe de observaţie 

a lecţiilor, Exemple de bune practici, Rapoartele de activitate şi Planurile operaţionale, Chestionare- 

feedback elevi, părinţi, profesori, comisii, roluri şi eficienţa în comisii, portofoliile profesorilor, şi  

comisiei CEAC; 

- S-au stabilit subcomisiile CEAC; 

- Pe parcursul lunii noiembrie s-au verificat o parte din portofoliile catedrelor didactice; 

- În luna decembrie s-au verificat o parte din portofoliile comisiilor; 

- S-a verificat notarea ritmică; 

 

       Responsabilul CEAC, a început  codificarea şi  înregistrarea documentelor. 

 Activitatea comisiei a avut în vedere faptul că sistemul de asigurare a calităţii trebuie să devină 

un instrument fundamental al dezvoltării instituţionale si profesionale arătând unde se pot aduce 

îmbunătăţiri astfel încât acestea să devină ţinte strategice pentru dezvoltarea ulterioară a scolii. 

Pe parcursul semestrului II membrii comisiei s-au preocupat de completarea dosarului comisiei 

urmărind documentaţia elaborată de Inspectoratul Școlar Judeţean si de A.R.A.C.I.P. si de cunoaștere a 

acesteia, de elaborarea unor proceduri pentru diverse activităţi, de întocmirea raportului anual de 

evaluare internă a calităţii. 
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 Membrii comisiei s-au întrunit pentru a avea în vedere întocmirea documentelor necesare în 

semestrul II și participarea la desfăsurarea unor proiecte de cercetare în vederea evidenţierii unor aspecte 

legate de contextual școlar, familial și social în care îsi desfășoară activitatea elevii școlii noastre. 

 S-au realizat proceduri pentru punerea în practică a politicilor educaţionale, respectându-se 

cerinţele interne si externe si asigurând cadrul calităţii. 

Pe parcursul semestrului al II-lea membrii comisiei s-au preocupat de completarea dosarului 

comisiei urmărind documentaţia elaborată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamț şi de A.R.A.C.I.P. şi 

de cunoaştere a acesteia, de elaborarea unor proceduri pentru diverse activităţi, de întocmirea raportului 

anual de evaluare internă a calităţii. 

 

 II.     Lista activităţilor desfăşurate în semestrul al II-lea al anului şcolar 2021-2022 

 

- Întrunirea comisiei pentru întocmirea documentelor necesare în semestrul al II-lea; 

- Realizarea de interasistenţe de către membrii comisiei; 

- Realizarea de proceduri pentru punerea în practică a politicilor educaţionale, respectându-se 

cerinţele interne si externe si asigurând cadrul calităţii 

- S-au încărcat pe platforma ARACIP documentele şcolii; 

- Completarea documentelor CEAC ( Manualul calităţii, Procedurilor); 

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

permanent în vederea realizării Raportului de monitorizare semestrial; 

- S-au aplicat  chestionarele selectate; 

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

monitorizare a cataloagelor, Chestionare pentru profesori,  roluri şi eficienţa în comisii, 

portofoliile profesorilor, portofoliile elevilor; 

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

comisiei. 

 

Analiza SWOT a activităţii comisiei 
 

 PUNCTE TARI 

 A fost elaborat Raportul anual de evaluare internă pe anul şcolar 2020-2021 (RAEI) si a fost 

initiat RAEI pentru anul scolar in curs 2021 - 2022 pe platforma electronică; 

 A fost elaborat  Planul operaţional al CEAC pe baza Strategiei de evaluare internă a calităţii pe 

anul şcolar 2021- 2022; 

 A fost elaborat Planul de îmbunătăţire pentru anul şcolar 2021 – 2022, pe baza Raportului de 

autoevaluare şi a punctelor slabe identificate; 

 Au  fost elaborate noi proceduri pentru completarea Manualului de proceduri de evaluare şi 

asigurare a calităţii; 

 Cadrele didactice s-au implicat şi au colaborat la nivel de catedră şi unitate şcolară în vederea 

obţinerii unor rezultate bune, atât la învăţătură cât şi în diverse activităţi extracurriculare 

(proiecte educaţionale); 

 Relaţii interne favorabile demersului didactic; 

 Toate catedrele ocupate cu cadre didactice calificate, din care 90% sunt titulare; 

 Implicarea şcolii în proiecte şi parteneriate judetene, naţionale;  
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 Participarea cadrelor didactice la activităţi de formare; 

 Există de discipline opţionale conform CDŞ; 

 PUNCTE SLABE 

 există deficiențe în monitorizarea activităților 

 AMENINŢĂRI 

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

alte activităţi școlare și extrașcolare există posibilitatea ca să nu fie îndeplinite toate sarcinile 

 OPORTUNITĂŢI 

 Posibilitatea participării  cadrelor didactice la cursuri de perfecţionare, în vederea creşterii 

calităţii actului educaţional;  

 Posibilitatea iniţierii unor parteneriate cu alte şcoli din ţară în vederea unor schimburi de 

experienţă privind asigurarea calităţii (exemple de bună practică); 

 Crearea platformei Google Classroom pentru desfăşurarea orelor online; 

 Asigurarea de dispozitive pentru elevii defavorizaţi; 

 

 Soluţii posibile: 
 elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a monitorizării activităţilor desfăsurate pentru a se 

putea realiza o evaluare internă cât mai corectă;  

 o mai bună colaborare a membrilor comisiei cu toate cadrele didactice, cu consiliul părinţilor 

pentru a ușura și eficientiza munca acestei comisii; 

 aplicarea și valorificarea în continuare a chestionarelor de identificare a gradului de satisfacţie a 

beneficiarilor în legătură cu serviciile oferite de școală; 

 centralizarea exemplelor de bună practică oferite de reprezentanţii catedrelor și popularizarea 

acestora; 

 Realizarea unei analize SWOT, la nivel de catedre, în vederea identificării punctelor slabe şi a 

revizuirii Planului de îmbunătăţire pentru anul şcolar 2022 – 2023; 

 Completarea Manualului de proceduri privind asigurarea calităţii, la toate compartimentele, în 

funcţie de necesităţi;  

 Analiza periodică a activităţi şcolii în cadrul CEAC; 

 Utilizarea noilor instrumente oferite de platforma Google Classroom pentru desfăşurarea unor 

activități online și oferirea unor metode moderne de lucru pentru elevi; 

 Identificarea posibilităţilor de realizare a unor proiecte educative cu finanţare extrabugetară; 

 Realizarea ofertei şcolare- discipline optionale, care să asigure atragerea unui număr cât mai 

mare de elevi  care să studieze în școala noastră; 

 

                                   Întocmit, Responsabil CEAC, 

                                        P.Î.P., Rîpanu Elena 

 

PLANUL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE PROPUS DE C.E.A.C. 

R.A.E.I. 2022 (Extras) 

 

Nr. 

crt. 

Activități Tipul de activitate Obiective 
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1. Evaluarea rezultatelor 
obținute de elevi la 
testările inițiale 

Activități/Intervenții la 
nivel de curriculum și 
metodologie didactică 

Realizarea corectă și responsabilă a 
planificării și proiectării materiei, 
luând în considerare rezultatele 
obținute la testările inițiale. 
Recuperarea materiei de studiu la care 
elevii au întâmpinat dificultăți. 
Analiza obiectivă și relevantă a 
itemilor din testările inițiale. 

2. Îmbunătățirea calității 
actului de evaluare 

Intervenții/Activități la 
nivel de curriculum și 
metodologie didactică  

Evaluarea obiectivă a elevilor. 
Formularea clară a obiectivelor și a 
itemilor. 
Informarea elevilor cu privire la 
punctajul acordat pentru fiecare item. 
Elaborarea măsurilor de recuperare a 
materiei. 
 

3. Actualizarea 
conținutului 
portofoliilor cadrelor 
didactice utilizate ca 
documente de bază în 
procesul de evaluare 
internă 

Intervenții/Activități la 
nivel de curriculum și 
metodologie didactică 
 
Activități la nivel 
extracurricular 
 
Activități la nivelul 
managementului unității 
școlare 

Continuarea unei culturi și a unei 
mentalități a calității la nivelul 
întregului personal al școlii 

4. Îmbunătățirea 
activității metodice 
privind metodele de 
predare-învățare 
centrată pe elev cu 

accent pe aplicații 
interdisciplinare, 
tratare diferențiată și 
prin intermediul 
programelor și 
aplicațiilor on-line. 

Intervenții/Activități la 
nivel de curriculum și 
metodologie didactică 
 
Activități privind resursa 
umană 

Diversificarea și modernizarea 
strategiilor de predare-învățare 
centrată pe elev. 
Realizarea unor colaborări între 
cadrele didactice în pregătirea elevilor 
pentru olimpiade și concursuri. 

5. Evaluarea eficienței 
activităților educative 
prin analiza 

impactului 
proiectelor asupra 
creșterii 

randamentului școlar 

Intervenții/Activități la 
nivel extracurricular 
 
Activități de proiect 

Selectarea proiectelor care interesează 
elevul; 
Atragerea unui număr mare de elevi în 
activitățile de proiect; 
Folosirea achizițiilor ca suport în 
procesul instructiv educativ. 

6. Reducerea 
absenteismului școlar 

Intervenții/Activități la 
nivel de curriculum 
 

Reducerea numărului de absențe 
nemotivate; 
Micșorarea riscului de abandon școlar; 
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Intervenții/Activități la 
nivel extracurricular 

Asigurarea monitorizării absențelor. 

7. Îmbunătățirea 
comunicării interne 

Intervenții/Activități 
privind baza materială și 
dotarea unității școlare 

Realizarea unei comunicări eficiente 
dinspre conducerea școlii, cadre 
didactice, elevi și invers. 

8. Actualizarea bazei de 
date a școlii în vederea 
funcționării și 
raportării corecte la 
nivel național și local 

Intervenții/Activități 
privind baza materială și 
dotarea unității școlare 

Asigurarea comunicării 
interne/externe eficiente; 
Monitorizarea rezultatelor evaluărilor 
interne/externe. 

9. Participarea cadrelor 
didactice la cursuri de 

formare/perfecționare 

Activități privind resursa 
umană 
 
Activități la nivelul 
managementului unității 
școlare 

Formarea profesională a cadrelor 
didactice. 
Promovarea misiunii și viziunii școlii 
noastre prin organizarea unor 
dezbateri periodice în cadrul unor 
consilii profesorale cu tematică 
adecvată 

10. Revizuirea periodică a 
ofertei educaționale a 
școlii 

Activități la nivel de 
curriculum și metodologie 
didactică 
 
Intervenții/Activități la 
nivel extracurricular 

Definirea ofertei educaționale prin 
cunoașterea așteptărilor din partea 
părinților, a comunității, a 
educabililor. 
Congruența ofertei cu cerințele 
comunității. 
Formarea unui mediu concurențial cu 
celelalte școli din oraș; 
Creșterea/Menținerea numărului de 
elevi care aleg oferta școlii noastre. 

11. Revizuirea 
documentației CEAC 
în funcție de noile 
situații 

Activități la nivel de 
curriculum și metodologie 
didactică 
Intervenții/Activități la 
nivel extracurricular 
Activități privind baza 
materială 
Activități privind resursa 
umană 
Activități de proiect 
Activități la nivelul 
managementului unității 
școlare 

Revizuirea și îmbunătățirea 
procedurilor și a documentelor CEAC 
în funcție de situațiile noi care pot 
apărea 

12. Managementul 
calității/optimizarea 
procedurilor de 
predare-învățare-
evaluare 

Exploatarea dotărilor 
sălilor de clasă 
Valorificarea experienței 
și apregătirii cadrelor 
didactice 

Identificarea resurselor 
materiale/umane. 
Analizarea ofertelor existente. 
Evaluarea rezultatelor activităților. 
Utilizarea TIC în procesul de predare-
învățare-evaluare. 



50 
 
 

Promovarea învățării asistate de 
calculator. 

 

VIII. SINTEZĂ PRIVIND ACTIVITATEA ONLINE 

SCOALA GIMNAZIALA ~ELENA CUZA~ PIATRA NEAMT 
RAPORT ACTIVITATE DIDACTICA – PERIOADA SEPTEMBRIE, 2021 – IUNIE, 2022 

SINTEZA RAPOARTE – G-SUITE 
 

SEPTEMBRIE – DECEMBRIE, 2021 

CLASSROOM 
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MEET 
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DRIVE 



53 
 
 

 

 



54 
 
 

 

 



55 
 
 

 

 

IANUARIE – IUNIE, 2022 

CLASSROOM 
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MEET 
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IX. Analiza activității pe domenii și compartimente funcționale 

IX.1. Analiza SWOT pe activitatea compartimentelor:   

IX.1.1. Compartimentul Management; 
Autoevaluarea activităţii manageriale. Identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe în 

activitatea de conducere. 
Asigurarea transparenţei şi a participării cadrelor didactice, părinţilor, reprezentanţilor 

Consiliului local la actul decizional. 
PUNCTE TARI 

 Transparenţă în toate activităţile întreprinse 
 Comunicare continuă şi deschisă atât cu personalul şcolii cât şi cu elevii, părinţii şi 

alţi factori educaţionali 
 Comunicarea excelentă cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț; 
 Bună relaționare cu administrația publică locală  
 Responsabilizarea întregului personal prin antrenarea acestuia la toate activităţile 

şcolii 
 Stilul managerial participativ, bazat pe colaborare, pe utilizarea corectă a 

competenţelor cadrelor didactice şi pe optimizarea relaţiilor de parteneriat între şcoală şi 
comunitatea locală. 

 Colaborarea excelentă cu Asociația Părinților 
 Implicarea Asociației Părinților în realizarea unor dotări esențiale privind siguranța 

elevilor și a angajaților instituției 
 Diseminarea informaţiilor referitoare la noutăţi care privesc cadrele didactice, elevii , 

părinţii partenerii sociali 
PUNCTE SLABE 

 Număr insuficient de asistenţe la lecţii 
 Activitate motivațională modestă din partea unor cadre didactice 
 Utilizarea unor instrumente puține de control managerial 
 Aplicarea sporadică a procedurilor specifice SCIM 

OPORTUNITĂȚI 
  Identificarea de noi strategii în valorificarea potențialului uman valoros 
  Identificarea de noi căi pentru inovare managerială și didactică 
  Deschiderea către colaborarea cu domeniul privat 
AMENINȚĂRI 
  Riscul rutinării 
  Riscul inerției și autosuficienței 
 

IX.1.2. Compartimentul Secretariat 
Secretariatul şcolii este încadrat cu 2 persoane, una dintre ele având si rolul de secretar 

şef. Sarcinile de serviciu au fost îndeplinite corect și la timp, cu mentiunea că cerinţele 
birocratice ale forurilor superioare, uneori excesive, au îngreunat activitatea generală. 
- s-au intocmit corect si la timp statele de plata; 
- s-a actualizat registrul de evidenta al deciziilor emise de directorul unitatii; 
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- s-a procurat si pastrat documente privind legislatia scolara (legi, hotarari, ordine, 
regulamente, instructiuni); 
- s-au redactat decizii pentru reincadrarea personalului conform legislatie; 
- s-au intocmit corect si la termenul stabilit statul de funcţii, repartizarea salariatilor pe grupe 
de salarii. Pe ocupatii; fondul de salarii lunar (prescolar, primar, gimnazial); 
- s-au intocmit documente de personal (adeverinte, copii, etc), pentru angajatii unitatii de 
invatamant , la solicitarea scrisa a acestora aprobata de director si stabilit odata cu aprobarea. 
- s-au eliberat adeverinte cu sporuri pentru pensionarii si fostii angajati ai unitatii de invatamant, 
in vederea calcularii pensiei (din arhiva scolii); 
- s-au intocmit actele necesare la dosare de personal in vederea depunerii lor pentru inscrierea 
la grade didactice ; 
- s-au operat, in temenul stabilit prin legislatia in vigoare, in Registrul de evidenta al salariatilor 
ReviSal, modificarile intervenite in contractele de munca ale angajatilor si s-au raportat , online, 
catre itmonline.inspectiamuncii.ro, actualizand datele cu versiunile noi de program  precum si 
cu modificarile intervenite in contractelede munca ale angajatilor( incetari, suspendari, 
incheieri de contracte noi); 
- au fost intocmite actele necesare angajarii personalului didactic si nedidactic, precum si cele 
pentru incetare sau suspendare a contractelor de munca; 
- cele doua secretare au participat la instruiri organizare de I.S.J. Neamţ ; 
- au fost intocmite documentele solicitate de I.S.J.Neamţ 
- s-au respectat normele de SSM si PSI; 
- s-au intocmit si eliberat diverse situatii solicitate de Sindicat Invatamant Neamţ ; 
- s-au intocmit, utilizand produsele software din dotarea unitatii, diverse situatii necesare 
(generare ordine de plata, situatii recapitulative, fisiere bancixml-uri, pdf-uri pentru Declaratia 
112 etc); 
- intocmirea foilor matricole pentru cei care au solicitat transfer in alte unitati de invatamant ; 
- completarea diplomelor de absolvire la clasa a VIII - a; 
- intocmirea adeverintelor de studii si foilor matricole ale absolventilor clasei a VIII-a ; 
- inscrierea elevilor de la clasa 0  in registrul matricol; 
- operarea in registrele matricole (veniti- plecati) ; 
- intocmirea situatiilor de sfarsit de an scolar SC 2.2.(pentru invatamantul primar si gimnazial); 
- intocmirea situatiilor statistice SC 0 (pentru inceput de an scolar), SC 1 (pentru sfarsit de 
semestru). 
Alaturi de compartimentul secretariat isi desfasoara activitatea si tehnicianul IT care are in 
responsabilitate majoritatea operatiunilor si actualizarea statistica din SIIIR. 
 

IX.1.3. Compartimentul financiar - contabil 

- A reprezentat unitatea alaturi de conducatorul acesteia in relatiile cu ordonatorii de credite 
de rang superior cat si cu agentii economici, alte institutii publice etc., in cazul incheierii 
contractelor economice de colaborare, de sponsorizare etc., in conformitate cu legislatia in 
vigoare; 
- A întocmit planurile de venituri si cheltuieli bugetare si extrabugetare, in termenele si conditiile 
prevazute de lege; 
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- A întocmit acte justificative si documente contabile, cu respectarea formularelor si regulilor 
de alcatuire si completare in vigoare; 
- A urmarit incadrarea stricta in creditele aprobate pe toate coordonatele clasificatiei bugetare; 
- A organizat circuitul documentelor contabile si inregistrarea lor in mod cronologic si sistematic 
in evidenta contabila; 
- A organizat si a exercitat viza de control financiar preventiv in conformitate cu dispozitiile in 
vigoare; 
- A efectuat, organizat si condus operatiunile contabile pentru scoala, cantina grădiniței,  în 
manieră sintetică si analitică si a luat toate masurile pentru realizarea evidentei contabile la zi; 
- A intrunit si controlat periodic personalul care gestioneaza valori materiale; 
- A constituit contracte de garantie pentru gestionari si a urmarit modul de formare a garantiilor 
materiale; 
- A intocmit si a executat planul de munca si salarii al unitatii, in conformitate cu statul de functii; 
- A urmarit aplicarea si respectarea tuturor dispozitiilor legale privind salarizarea si drepturile 
personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic. Verifica si definitiveaza statele de salarii 
cu sume de retinut si contravaloarea meselor servite de elevi; 
- A intocmit formele pentru efectuarea incasarilor si partilor in numerar sau prin conturi 
bancare, pentru urmarirea debitorilor si creditorilor; 
- A organizat inventarierea valorilor materiale si banesti, instruieste si controleaza personalul 
unitatii (unitatii scolare) in vederea efectuarii corecte a operatiunilor de inventariere; 
- A dus la indeplinire deciziile cu privire la raspunderea materiala, disciplinara si administrativa 
a salariatilor; 
- A intocmit darile de seama contabile si cele statistice, precum si contul de executie bugetara; 
- A verificat statele de plata, listele de avans chenzinal, indemnizatiile de concediu de odihna, 
concediu medical, statele de plata a burselor etc.; 
- A verificat documentele privind incheierea spatiilor temporar disponibile si verifica incasarea 
chiriilor si unitatilor; 
- A fundamentat necesarul de credite avand in vedere necesitatile unitatilor subordonate; 
- A repartizat, pe baza de referat de necesitate, materialele de intretinere consumabile etc. 
În perioada martie – iunie a îmbinat activitatea de birou cu lucrul online. 
 

CHELTUIELI BUGETARE - AN SCOLAR   

 2021-2022           lei 

TITLUL I SALARII 
6.505.399,00 

TITLUL II  BUNURI ŞI SERVICII  
657.036,30 

Hrană 254.263,62 
Burse  385.130,10 
Reparaţii capitale aferente activelor fixe   
Reparații curente 657.036,30 

Total cheltuieli (Buget local) 1.953.466,32 

TOTAL cheltuieli (Buget general) 8.458.865,32 
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IX.1.4. Compatimentul Administrativ 

- a făcut demersurile pentru elaborarea documentaţiei necesare conform normelor în 
vigoare, pentru realizarea de achiziţii publice în vederea dezvoltării bazei tehnico-materiale a 
şcolii cu aprobarea conducerii unităţii şi consultarea contabilului –şef al şcolii; 

- a întocmit planul anula de achiziție care a fost vizat de contabilul șef al unității și aporbat 
de conducătorul unității; 

- lunar a întocmit situațiile cerute pentru programul „Cornul și laptele” 
- a întocmit referatele necesare pentru achiziționarea materialelor de curățenie, 

întreținere și birotică; 
- a întocmit notele de intrare-recepţie, fișe de magazie, buletinele de transfer şi bonurile 

de consum pentru toate valorile materiale achiziționate. Toate înregistrările, precum şi celelalte 
situaţii întocmite le-am realizat cu ajutorul tehnologiei computerizate; 

- a efectuat și întocmit, de fiecare dată când a fost necesar, inventarul unității de 
învățământ, am operat în registrul numerelor de inventar şi a fișelor de evidență a materialelor 
de natura obiectelor de inventar, am întocmit documentația pentru efectuarea operațiunilor de 
casăre cu toate acţiunile conexe (dezmembrare, valorificare) și orice alte documente şi situaţii 
cerute de conducerea unităţii, de Primărie şi ISJ; 

- a răspuns de gestionarea inventarului mobil și imobil al unității și am ținut evidența 
acestora; 

- a elaborat şi ţinut evidenţa bonurilor de transfer către alți gestionari dar și către alte 
unităţi şcolare transerul valorilor materiale s-a făcut numai cu aprobarea directorului. 

- a asigurat circuitul documentelor conform unui grafic stabilit de comun acord cu 
conducerea unitatii. 

- a respectat ordinea și disciplina la locul de muncă, normele de sănătate și securitate în 
muncă, și de PSI,  pentru toate tipurile  de activități desfășurate în cadrul instituției  și am 
răspuns tuturor solicitărilor referitoare la orice situații. 

- Îmbinarea activității online cu prezența fizică în școală în perioada martie – iunie. 
- Transpunerea în practică a planului de reparații și igienizare pe timpul vacanței de vară. 
- Realizarea planului de achiziții de: materiale igienico-sanitare și dezinfectanți, măști de 

protecție, materiale pentru reparații în vederea pregătirii pentru deschiderea noului an școlar. 
- Achiziționarea de echipamente pentru asigurarea învățării online: 20 tablete, 5 laptop-

uri și 7 camere web.  
 

    IX.2. Analiza SWOT pe domenii prioritare:  

IX.2.1. Utilizarea bazei tehnico-materiale 
 
PUNCTE TARI 

 starea fizică bună a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă 
corespunzătoare; 

 reabilitarea și modernizarea cabinetului de informatică; 

 şcoala dispune de fonduri băneşti extrabugetare; 

 existența și funcționalitatea bibliotecii școlare; 
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 existenţa și funcționarea cabinetelor: medicină școlară, logopedie, consiliere 
psihologică, stomatologie; 

 implicarea părinților în reabilitarea și modernizarea unor săli de clasă; 

 dezvoltarea sistemului de securitate al unității școlare;      
PUNCTE SLABE 

 parte din materialul didactic este insuficient şi uzat moral; 

 spații de depozitare insuficiente 

 fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru stimularea cadrelor didactice şi elevilor care 
realizează performanţă (motivare materială); 

 fonduri slabe pentru achiziţionarea unor echipamente şi materiale didactice, pentru 
dezvoltarea spaţiilor şcolare; 

 baza sportivă exterioară nereabilitată (porți de handbal cu risc de prăbușire, terenuri 
de sport denivelate, etc); 

 biblioteca nu are sală de lectură. 
OPORTUNITĂŢI 

 descentralizare şi autonomie instituţională crescută; 

 foartă buna colaborare cu Asociația Părinților pe proiecte de dotare și dezvoltare a bazei 
tehnico-materiale; 

 parteneriat cu comunitatea locală (primărie, părinţi), O.N.G., firme; 

 posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în activităţi de dotare şi întreţinere a şcolii; 
AMENINŢĂRI 

 valorificarea insuficientă a resurselor materiale de care dispune şcoala; 

 alocarea unor fonduri insuficiente destinate întreţinerii spaţiilor şcolare;  

 atitudinea necorespunzătoare din partea unor elevi pentru păstrarea şi întreţinerea 
spaţiilor şcolare; 

  ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a echipamentelor 
existente. 
 

IX.2.2. Oferta educațională 
 
 
PUNCTE TARI 

 Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de întregul material curricular 
(planuri de învăţământ şi programe şcolare, programe şcolare alternative, auxiliare 
curriculare – manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, 
îndrumătoare etc.); 

 Diversitate mare a tematicii pentru disciplinele opționale; 

 Existența în mod real a unor opționale integrate; 

 Integrarea unor discipline opționale în tematica Proiectului ERASMUS; 

 Existența a 3 alternative de studiu pentru limbile moderne: engleză, franceză și 
germană. . 

PUNCTE SLABE 

 Unele deficiențe în organizarea CDŞ:  
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- managerial – oferta şcolii nu satisface deplin toate opțiunile și nevoile tuturor elevilor 
- administrativ – greutate în asigurarea funcționării grupelor la limba modenă II; 

 Nivel modest de implementare a mijloacelor TIC la lecţiile organizate ”față în față” 

 Insuficientă testare a gradului de satisfacție din partea elevilor și părinților privind oferta 
educațională. 

OPORTUNITĂŢI 

 Identificarea oportunităţilor de formare a cadrelor didactice pentru predarea unor 
opționale 

 Diversificarea continuă a ofertei educaționale 

 Organizarea opționalelor pe grupe 

 Creșterea atractivității disciplinelor opționale 

 Abordările de tip CLIL 

 Conferirea unui caracter practic sporit pentru disciplinele opționale 

 Oferta CDŞ poate veni în sprijinul ameliorării fenomenului de absenteism şcolar şi 
contribuie la dezvoltarea unei motivaţii intrinseci pentru învăţare. CDŞ permite 
valorificarea abilităţilor individuale; 

 Conceperea unior proiecte și programe educaționale cu caracter practico-aplicativ. 
AMENINŢĂRI 

 Existenţa unor oferte curriculare asemănătoare în şcolile învecinate;                          

 Insuficienta diversificare şi adecvare a CDŞ la cerinţele şi solicitările părinţilor şi elevilor 
poate scădea motivaţia acestora pentru învăţare precum şi interesul pentru această 
unitate de învăţământ. Există riscul micşorării numărului de cereri de înscriere în 
instituţie. 

 

IX.2.3. Inovare didactică 

PUNCTE TARI 

 Existența unui număr semnificativ de cadre didactice care urmăresc inovarea 
procesului didactic; 

 Existența unei baze tehnico-materiale care să susțină inovarea didactică; 

 Funcționarea platformei Google Classroom; 

 Existența noului cabinet de informatică: 

 Reactivarea platformei www.performingict.eu 
 

PUNCTE SLABE 

 Interes scăzut pentru o parte dintre cadrele didactice pentru inovare; 

 Supremația metodelor de tip tradițional în procesul didactic; 

 Lipsa unei strategii la nivelul școlii pentru promovarea metodelor inovatoare. 

OPORTUNITĂȚI 

http://www.performingict.eu/
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 Asigurarea sustenabilității proiectului ERASMUS+ centrat pe inovare didactică și 
instituțională; 

 Aplicarea și diseminarea experienței și bunelor practici acumulate prin formare și 
perfecționare; 

AMENINȚĂRI 

 Persistența formalismului; 

 Complacerea în rutină și tradiționalism. 
 

IX.2.4. Relații cu părinții și comunitatea locală 

PUNCTE TARI 

 semestrial – Comisia diriginţilor organizează întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei în 
scopul prevenirii delicvenţei juvenile; 

 întâlniri semestriale cu Comitetul reprezentativ al părinţilor, suplimentate de consultaţii 
individuale cu părinţii; 

 optimizarea relaţiei profesori – elevi – părinţi se realizează prin întâlnirile periodice 
programate şi prin intermediul unor activităţi extraşcolare; 

 numeroase parteneriate cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi 
extracurriculare precum: excursii, vizite la muzee, vizionări de spectacole, acţiuni caritabile cu 
cămine de bătrâni, orfelinate etc., introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la 
socializarea lor. 

 existența unui site al școlii funcțional și actualizat pentru informarea la zi a părinților și 
a comunității locale. 
PUNCTE SLABE 

 nefuncționarea Asociației Părinților; 

 o promovare ocazională a şcolii şi a rezultatelor inregistrate; 

 lipsa unui plan detaliat de promovare a imaginii şcolii; 

 evaluare și monitorizare modestă a feed-back-ului/gradului de satisfacție din partea 
părinților, elevilor și a comunității privind calitatea educației; 

 legăturile cu firme şi licee în vederea realizării unei orientări vocaţionale adecvate sunt 
insuficiente şi necoordonate; 

OPORTUNITĂŢI 

 reorganizarea Asociației Părinților și implicarea activă în viața școlii; 

 disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Primărie, 
O.N.G., Biserică, Poliţie, instituţii culturale); 

 cererea exprimată de Consiliul reprezentativ al elevilor privind desfăşurarea de activităţi 
comune părinţi – profesori – elevi; 

 interesul liceelor de a-şi prezenta oferta educaţională; 

 iniţiativa altor instituţii omoloage pentru schimburi de experienţă; 
AMENINŢĂRI 

 organizarea defectoasă a activităţilor de parteneriat poate conduce la diminuarea sau 
chiar inversarea efectelor scontate; 
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 nivelul de educaţie şi timpul limitat al unor părinţi pot conduce la slaba implicare a 
părinţilor în viaţa şcolară; 

 instabilitate la nivel social şi economic la nivelul unor instituţii potenţial partenere; 

 slaba informare privind specificul şi inadecvarea activităţilor propuse de către instituţiile 
partenere. 

 Existența pandemiei care limitează foarte mult relaționarea ”față în față” cu părinții și 
reprezentanții comunității. 

 
IX.2.5. Promovarea școlii  

PUNCTE TARI 

 Existența unei comisii responsabile cu promovarea școlii;  

 Administrarea paginei de facebook a scolii (prin d-na Darie Liliana); 

 Funcționarea website-ului școlii www.scoalaelenacuza.ro; 

 Reconsiderarea strategiei privind imaginea instituţională în rândul elevilor,părinţilor, 
comunităţii; 

 Existența și promovarea emblemei școlii; 

 Existența și promovarea sloganului școlii ca mesaj de forță personalizat; 

 Organizarea şi distribuirea de responsabilităţi speciale legate de relaţia cu beneficiarii 
actului educaţional; 

 
PUNCTE SLABE 

 Activitatea modestă a comisiei pentru imaginea școlii; 

 Acțiuni sporadice și disparate privind promovarea imaginii școlii; 

 Slaba evaluare a calității percepției la nivelul comunității privind serviciile educaționale 
oferite de școală. 

 
OPORTUNITĂȚI 

 Adoptarea unei vestimentații personalizate a școlii; 

 Adoptarea ecusonului personalizat al școlii; 

 Realizarea steagului personalizat al școlii împreună cu sigla școlii; 

 Utilizarea canalelor multiple de comunicare pentru promovarea imaginii școlii; 

 Utilizarea periodică a chestionarelor de satisfacție sau de percepție; 

 Valorificarea oportunităților de promovare și diseminare a proiectului ERASMUS+ 
pentru promovarea școlii. 

 
 

 IX.3. Analiza gradului de realizare a obiectivelor din Planul managerial 

 IX.3.1. Analiza SWOT privind atingerea obiectivelor propuse: 

PUNCTE TARI 
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 Proces de trecere de la un management rudimentar la unul strategic și inovator; 

 Tendințe de lărgire și diversificare a ofertei educaționale; 

 Asigurarea resursei umane de bună calitate; 

 Investiții masive în dezvoltarea bazei tehnico-materiale a școlii; 

 Creșterea nivelului de responsabilizare din partea multor cadre didactice; 

 Crearea unor canale adecvate de comunicare și promovare a școlii; 

 Creșterea ușoară a atractivității școlii; 

 Bună implicare în conceperea și derularea unor proiecte educative; 

 Buna și foarte buna colaborare cu instituțiile partenere: ISJ, CCD, Primărie, Consiliu 
Local; 

 Bună elaborare a planului rețelei școlare, a planului de școlarizare și a proiectului de 
încadrare; 

 Bună colaborare cu partenerii noștri din cadrul CJRAE: logoped, psiholog școlar, 
profesor de sprijin; 

 Nivel bun în realizarea cifrei de școlarizare; 

 Asigurarea unui nivel bun al securității elevilor și angajaților; 

 Bună relaționare la nivelul comunității locale; 

PUNCTE SLABE 

 Încă un nivel modest al motivării profesionale pentru unele cadre didactice; 

 Insuficientă disponibilitate pentru lucrul în echipă din partea unor cadre didactice; 

 Stimulare modestă a competenței profesionale și a gestionării sistematice a carierei; 

 Promovare modestă a școlii la nivelul comunității; 

 Nivel modest de ancorare a pregătirii teoretice a elevilor de viața practică; 

 Situarea școlii la un stadiu incipient în privința dezvoltării noului brand educațional; 

 Nivel modest în gestionarea unor situații de risc precum: absenteismul, abandonul 
școlar, actele de indisciplină, bullying, etc. 

 Diminuarea eficienței didactice prin trecerea la învățarea online în perioada octombrie 
– decembrie; 

 Parcurgerea cu sincope a programelor școlare la unele discipline în perioada 
octombrie – decembrie. 

OPORTUNITĂȚI 

 Resursa umană, în general, de bună calitate; 

 Diversificarea și personalizarea ofertei educaționale; 

 Atragerea permanentă a unei resurse umane de bună calitate; 

 Accesarea unor programe noi de formare, mai ales în străinătate; 

 Nivelul bun de dotare al școlii; 

 Atractivitatea relativ ridicată a școlii pentru populația școlară. 
 
AMENINȚĂRI 

 Tendințe de individualism în rândul unor cadre didactice; 

 Supralicitarea intereselor personale în detrimentul intereselor instituționale; 
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 Inerția și rutinarea unor cadre didactice; 

 Atractivitatea școlii este dependentă mai ales de personalitatea unor cadre didactice 
cu renume; 

 Perpetuarea unor deficiențe specifice învățării online. 
 

IX.3.2. Concluzii 

Școala Gimnazială ”Elena Cuza” se află: 

1. În plin proces de reorganizare și modernizare managerială și administrativă; 
2. La începutul unui proces de inovare didactică și managerială; 
3. La începutul unui proces de rebranduire instituțională; 
4. În plin proces de schimbare a generațiilor; 
5. În plin proces de renovare și dezvoltare a bazei tehnico-materiale; 

 


