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I. Informații generale 

 

I.1 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10 SUCEAVA:  

 

Tip: şcoală cu clasele I – VIII, învăţământ general obligatoriu de stat 

Formă de învăţământ: zi 

Limba de predare: română 

Nivele:   

 primar 

 secundar inferior 

Construcţie: şcoala are un singur corp de clădire, cu parter şi două etaje. 

Utilităţi: şcoala dispune de încălzire centrală în toate spaţiile şcolare, apă curentă, caldă şi rece, 

telefon, internet wireless în toată clădirea, televiziune prin cablu. 

Resurse umane: 

 personal didactic; 

 personal didactic auxiliar; 

 personal nedidactic; 

 elevi. 

 

I.2 Populaţia şcolară 

 

- Număr de elevi: 1096  

- Număr de clase: 39, din care 23 învăţământ primar şi 16 învăţământ gimnazial 

- Provenienţă : mediu urban 

 

I.3 Personalul şcolii 

 

- Număr de cadre didactice: 53, din care:  

 
Fără 

definitivat 
Definitivat 

Gradul 

didactic II 

Gradul 

didactic 

I 

Titlul 

de 

doctor 

Total 

1.  Învăţători - - - 3 - 3 

2.  Prof. înv. primar - 1 3 16 - 20 

3.  Profesori  - 2 3 23 2 30 

 

Încadrarea la începutul anului şcolar 2021-2022: 

 

 Suplinitori Detaşaţi Titulari Total 

1.  Învăţători - - 3 3 

2.  Prof. înv. primar 1 2 17 20 

3.  Profesori 2 - 28 30 

 

 

 

 



Personal didactic auxiliar:  
 1 secretar 

 1 contabil 

 1 bibliotecar 

 1 administrator 

 1 inginer de sistem 

 

Personal nedidactic:  
 6 personal de întreţinere 

 

I.4 Performanțe profesionale  

Metodişti ISJ: 

 prof. Zimbru Rodica (limba română, proiecte europene) 

 prof. Vîrvara Daniela  (educație nonformală) 

 prof. Acostoaie Lidia (chimie) 

 prof. Irimia Mihaela (istorie) 

 

Formatori: 

 prof. Zimbru Rodica 

 prof. Irimia Mihaela 

 prof. Morar-Zimbru Andreea Teodora 

 prof. Huțan Monica 

 prof. Creţu Brânduşa  

 prof. Chiticariu Laura 

 prof. Andronachi Luminiţa 

 prof. Babii Daniela 

 înv. Huţan Livia 

 înv. Muntianu Georgeta 

 prof. Gherman Raluca 

 prof. Acostoaie Lidia 

 prof. Cucuveică Maria 

 prof. Guzu Mihaela 

 prof. Vîrvara Daniela 

Profesori mentori: 

 prof. Acostoaie Lidia (chimie) 

 prof. Zimbru Rodica (limba română) 

 prof. Irimia Mihaela Ioana (istorie) 

 

Profesori înscrişi în Corpul Naţional al Experţilor în Management Educaţional: 

 prof. Acostoaie Lidia 

 prof. Andronachi Luminița   

 prof. Chiticariu Laura 

 prof. Chiuariu Dumitru 

 prof. Coltuneac Marius 

 prof. Cucuveică Maria 

 prof. Ignătescu Olga 

 prof. Irimia Mihaela 

 Puiu Ancuța Elena 

 prof. Zimbru Rodica 

 

Profesori experţi evaluatori ARACIP: 

 prof. Zimbru Rodica 



II. Resurse curriculare 

 

 II. 1 Informaţii de tip cantitativ 

 

Populaţie şcolară – 1096 elevi, cuprinși în 39 clase 

Activitatea didactică se desfășoară în două schimburi:  

 clasele primare: 8.00 – 12.00, 12.00/13.00 – 16.00/17.00 

 clasele gimnaziale: 7.00 – 13.00, 13.00 – 19.00, în funcţie de orarul fiecărei clase. 

Rata abandonului şcolar – 0% 

 ciclul primar – 0% 

 ciclul gimnazial – 0,5% 

  - rata de promovabilitate _  I-IV – 100% 

                                  _  V- VIII – 99,97% 

- ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune – 84% 

- frecvenţa abaterilor prin note scăzute la purtare – 2,8% 

 

II.2 Informaţii de tip calitativ 

 

Mediul de provenienţă al elevilor: familii cu nivel de şcolarizare mediu 

 

Calitatea personalului didactic și didactic auxiliar:  

                 - calificat – 100 % 

                 - cu performanţe în activitatea didactică – 58,18% 

 

Relaţii interpersonale: bazate pe colaborare, deschidere, comunicare, bună relaţionare, 

profesionalism şi respect reciproc. 

 

Calitatea managementului şcolar: directorul şcolii, împreună cu o echipă de cadre didactice abilitate 

prin cursuri de perfecţionare în domeniul managementului educaţional derulează activităţi specifice 

în acest sens. S-au constituit la nivelul instituţii comisii specializate care asigură desfăşurarea de 

activităţi pe domenii şi compartimente manageriale: comisia pentru curriculum, pentru mobilitatea 

cadrelor didactice, pentru formare continuă, pentru programe de cooperare europeană, comisia de 

evaluare şi asigurare a calităţii, comisii şi catedre metodice, comisii de prevenire a incendiilor şi 

pentru securitatea muncii. 

 S-au iniţiat şi dezvoltat activităţi (relaţii) de parteneriat cu alte şcoli din ţară şi din străinătate, 

în cadrul unor proiecte cu finanţare din partea Comisiei Europene, prin programul sectorial Comenius, 

precum şi cu comunitatea locală. 

Şcoala funcţionează după un plan managerial propriu. 

 

II. 3 Resurse materiale – nr. spaţiilor de curs: 

 22 săli de clasă 

 2 laboratoare 

 1 cabinet informatică 

 o sală de sport şi un teren de sport 

 o bibliotecă 

 un cabinet medical 

           - nr. spaţiilor sanitare – 9, dintre care 1 pentru personalul didactic, cu două cabine separate 

pentru bărbați și femei și câte 2 pe fiecare nivel fete/băieți, fiecare cu câte 4 cabine; 

           - material didactic – şcoala este dotată  cu material didactic clasic şi modern;  

- şcoala are puţine fonduri băneşti extrabugetare. 

 

 



 

 

Numărul de clase pentru fiecare an de studiu: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase CP I II III IV V VI VII VIII 

Număr 6 5 4 4 4 4 4 4 4 

23 16 

An 

şcolar 

Nr. 

clase 

CP I II III IV V VI VII VIII 

2020-

2021 

36 5 4 4 4 4 4 4 4 3 

2021-

2022 

39 6 5 4 4 4 4 4 4 4 

2022-

2023 

40 6 6 5 4 4 4 4 4 4 

2023-

2024 

42 5 6 6 5 4 4 4 4 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puncte tari 

(Strengths) 

S 

 

 

 

Puncte slabe 

(Weaknesses) 

W 

 

 

Oportunităţi 

(Opportunities) 

O 

 

 

Ameninţări 

(Threats) 

T 

 

 

ANALIZĂ 
SWOT

Oferta 
curriculară

Resurse 
materiale şi 
financiare

Relaţia cu 
comunitatea

Resurse 
umane. 

Strategia de 
asigurare a 

calităţii

COPS 

PEST(E) 



 Puncte tari Puncte slabe 

Oferta 

curriculară 

 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.), pentru fiecare nivel 

de şcolarizare. 

 corelarea obiectivelor specifice 

şcolii noastre cu cele de la nivel 

naţional şi judeţean în proiectarea şi 

realizarea programelor instructiv-

educative. 

 valorificarea resurselor umane şi 

materiale în stabilirea CDŞ, ţinând 

cont de opţiunile elevilor şi părinţilor. 

 monitorizarea aplicării 

documentelor curriculare aprobate 

 respectarea curbei de efort în 

întocmirea orarului. 

 organizarea defectuoasă a CDŞ:  

- managerial – oferta şcolii nu 

satisface în totalitate nevoile tuturor 

elevilor; 

    - resurse umane – insuficienta 

diversitate a abilităţilor cadrelor 

didactice în raport cu solicitările 

beneficiarilor, părinţi şi copii; 

    - spațiu insuficient pentru 

desfășurarea de activități opționale 

pe grupe. 

 

Resurse umane  personal didactic calificat în 

proporţie de 100%; 

 ponderea cadrelor didactice titulare 

cu gradul didactic I este de 81,13%; 

 ponderea cadrelor didactice cu 

performanţe în activitatea didactică 

este de 58,18 %; 

 relaţiile interpersonale (profesor-

elev, conducere-subalterni, profesori-

părinţi, profesori-profesori etc.) 

existente favorizează crearea unui 

climat educaţional deschis, stimulativ; 

 există o bună delimitare a 

responsabilităţilor cadrelor didactice 

(există 14 comisii constituite pe 

diverse probleme) precum şi o bună 

coordonare a acestora; 

 relaţiile interpersonale existente 

favorizează crearea unui climat 

educaţional deschis, stimulativ; 

 capacitatea personalului de a găsi 

soluţii pentru remedierea deficienţelor; 

 organizarea colectivelor de catedră 

şi a echipelor de proiect – în funcţie de 

necesităţile şcolii, de experienţa şi 

expertiza cadrelor planificate; 

 profesionalizarea relaţiei profesor-

elev prin intermediul Consiliului 

Elevilor; 

 implicare redusă a cadrelor 

didactice în activități de cercetare 

științifică; 

 conservatorismul şi rezistenţa la 

schimbare a unor cadre didactice; 

 reticenţa unor cadre didactice la 

aspecte precum: organizarea şi 

desfăşurarea lecţiilor, centrarea 

activităţii didactice pe nevoile 

elevului, informatizarea 

învăţământului etc.; 

 deficienţe de comunicare în 

anumite situaţii. 

 



 o bună delimitare a 

responsabilităţilor cadrelor didactice 

precum şi o bună coordonare a 

acestora; 

 creativitatea cadrelor didactice 

capabile să completeze patrimoniul 

şcolii cu noi materiale didactice 

confecţionate prin mijloace proprii; 

 disponibilitatea personalului 

administrativ de a efectua lucrări de 

reparaţii şi igienizare. 

 existenţa consiliului elevilor 

Resurse 

materiale și 

financiare  

 starea fizică a spaţiilor şcolare şi 

încadrarea în normele de igienă 

corespunzătoare, fapt dovedit de 

existenţa autorizaţiei sanitare de 

funcţionare; 

 existenţa mobilierului şcolar nou şi 

a sistemelor de supraveghere video şi 

antiefracţie; 

 existenţa cabinetului de 

informatică, cu dotare 

corespunzătoare. 

 existenţa laboratoarelor funcţionale 

pentru anumite discipline: informatică, 

fizică şi chimie, dotate corespunzător; 

 alocarea sumei de 5000 lei, premiu 

pentru statutul de “Școală europeană” 

cu care s-au achiziționat două 

laptopuri; 

 realizarea gardului de împrejmuire 

a curți școlii; 

 construirea unui spațiu utilitar – 

magazie de materiale și mici reparații; 

 şcoala are bibliotecă dotată cu 

calculator, cu conectare la internet; 

 arhivarea şi păstrarea documentelor 

şcolare oficiale în bune condiţii; 

 starea fizică a spaţiilor şcolare şi 

încadrarea în normele de igienă 

corespunzătoare, fapt dovedit de 

existenţa autorizaţiei sanitare de 

funcţionare; 

 procurarea documentelor 

curriculare oficiale, a manualelor, 

cărţilor pentru bibliotecă, pentru 

fiecare nivel de şcolarizare şcoala 

dispune de întregul material curricular; 

 asigurarea bazei logistice pentru 

activităţile extracurriculare şi 

concursurile şcolare; 

 şcoala dispune de  puţine fonduri 

băneşti extrabugetare; 

 materialul didactic este insuficient 

şi  uneori depăşit; 

 fondurile băneşti nu sunt 

suficiente pentru stimularea cadrelor 

didactice şi a elevilor, pentru 

achiziţionarea unor echipamente şi 

materiale didactice, în vederea 

întreţinerea spaţiilor şcolare. 

 



 dotarea catedrei de educație fizică 

cu materiale sportive; 

 dotarea tuturor sălilor de clasă și a 

laboratoarelor cu videoproiectoare; 

 cheltuirea fondurilor bugetare în 

conformitate cu planul aprobat. 

Relații cu 

comunitatea 

 semestrial, Comisia diriginţilor 

organizează întâlniri cu reprezentanţi 

ai Poliţiei în scopul prevenirii 

delincvenţei juvenile; 

 în şcoală sunt în desfăşurare 

programe educaţionale: Erasmus+ (4), 

proeict de literație în parteneriat cu 

Fundația Noi Orizonturi; 

 întâlniri semestriale cu Comitetul 

consultativ al părinţilor şi elevilor, la 

care se adaugă consultaţii individuale 

cu părinţii; 

 contactele cu diverse instituţii 

pentru realizarea unor activităţi 

extracurriculare precum: vizite la 

muzee, excursii, vizionări de 

spectacole, acţiuni caritabile cu cămine 

de bătrâni, orfelinate etc., introduc 

elevii în mediul comunitar şi 

contribuie la socializarea lor. 

 legăturile cu liceele în vederea 

realizării unei orientări profesionale 

adecvate;  

 legături bune de parteneriat cu 

Primăria, Consiliul Judeţean şi 

Prefectura;  

 bună comunicare cu Trezoreria 

pentru asigurarea resurselor financiare; 

 informarea tuturor categoriilor 

beneficiare despre activitatea unităţii 

şcolare şi programele naţionale de 

reformă; 

 efectuarea periodică a 

recensământului preşcolarilor din zonă 

şi menţinerea contactului cu părinţii 

acestora; 

  acţiunile din cadrul programelor 

„Şcoala de vară” şi „Cafeneaua 

părinţilor” în vederea schimbării unor 

mentalităţi; 

 construirea situaţiilor de 

comunicare în vederea facilitării 

relaţiilor interumane la nivelul 

comunităţii locale; 

 slabe legături de parteneriat cu 

O.N.G.-uri, fundaţii, societăţi 

comerciale; 

 

 Oportunități Amenințări 



Oferta 

curriculară 

 identificarea de oportunităţi de 

formare a cadrelor didactice; 

 CDŞ oferă posibilitatea satisfacerii 

dorinţei de informare şi cunoaştere în 

diferite domenii de activitate. 

 oferta CDŞ vine în sprijinul 

ameliorării fenomenului de absenteism 

şcolar şi contribuie la dezvoltarea unei 

motivaţii intrinseci pentru învăţare. 

 CDŞ permite valorificarea 

abilităţilor individuale ale cadrelor 

didactice dar şi ale elevilor; 

 analiza posibilităţilor de extindere a 

CDŞ. 

 insuficienta diversificare şi 

adecvare a CDŞ la cerinţele şi 

solicitările părinţilor şi ale 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. 

 baza materială existentă nu 

permite realizarea tuturor solicitărilor 

(opţiunilor) beneficiarilor. Numărul 

calculatoarelor din şcoală nu este 

suficient. Calculatoare depășite 

moral. 

Resurse umane  numărul de întâlniri şi activităţi 

comune ale cadrelor didactice în afara 

orelor de curs favorizează împărtăşirea 

de experienţe şi bune practici, 

creşterea coeziunii grupului, o mai 

bună comunicare;  

 varietatea cursurilor de formare şi 

perfecţionare organizate de CCD, 

ONG, universităţi, şcoli de vară, alţi 

furnizori de formare continuă; 

 posibilităţile financiare de 

stimulare, motivare a cadrelor 

didactice – gradaţii de merit, granturi 

de formare continuă; 

 întâlnirile frecvente de câte ori este 

cazul între cadrele didactice şi părinţii 

elevilor (şedinţele cu părinţii la nivelul 

clasei / şcolii, consultaţiile); 

 diverse programe educaţionale 

precum şcoala de vară, „Cafeneaua 

părinţilor” oferă oportunităţi de 

împărtăşire de experienţe personale şi 

profesionale; 

 programele de formare europene 

prin programul Erasmus plus; 

 şcoala dispune de: doi formatori 

naționali pentru programul CRED, şi 

un expert evaluator şi formator 

ARACIP. 

 scăderea motivaţiei şi interesului 

unora dintre cadrele didactice pentru 

activităţile profesionale (colaborare 

cu părinţii, perfecţionare, activităţi 

extracurriculare, confecţionarea 

materialelor didactice, pregătirea cu 

profesionalism a lecţiilor etc.); 

 criza de timp a părinţilor datorată 

actualei situaţii economice care 

reduce implicarea familiei în viaţa 

şcolară. Acest lucru se reflectă atât în 

relaţia profesor-elev cât şi în 

performanţa şcolară a elevilor; 

 criza educaţiei şi consilierii 

parentale datorată plecării la muncă 

în străinătate a unuia sau a ambilor 

părinţi; 

 scăderea numărului de elevi 

datorită scăderii natalităţii şi 

migraţiei populaţiei, fie la ţară, fie în 

străinătate, fapt ce va duce la 

reduceri de personal; 

 neaplicarea corectă a 

descentralizării învăţământului 

preuniversitar, fapt ce duce la 

încadrarea unor persoane cu mai 

puţine calităţi pedagogice prin 

pretransferări şi imposibilitatea 

selectării personalului didactic din 

şcoală. 

Resurse 

materiale și 

financiare 

 descentralizarea şi autonomia 

instituţională; 

 posibilitatea de a stabili parteneriate 

cu comunitatea locală (primărie, 

părinţi), ONG, firme; 

 existenţa unor spaţii (ex. cabinetul 

de informatică) care ar putea fi 

 administrarea necorespunzătoare a 

resurselor materiale şi financiare 

existente; 

 degradarea spaţiilor şcolare 

datorită fondurilor băneşti limitate, 

alocate pentru întreţinerea şcolii; 



închiriate pentru cursuri de formare, în 

scopul obţinerii unor fonduri băneşti; 

 posibilitatea antrenării elevilor şi 

părinţilor în activităţi productive şi de 

întreţinere a şcolii; 

 valorificarea tehnologiei 

informaţionale existente în şcoală în 

cadrul activităţilor şcolare şi 

extracurriculare. 

 slaba conştiinţă morală a elevilor 

privind păstrarea şi întreţinerea 

spaţiilor şcolare; 

 ritmul accelerat al schimbărilor 

tehnologice conduce la uzura morală 

a echipamentelor existente. 

 

Relații cu 

comunitatea 

 identificarea de oportunităţi de 

formare a cadrelor didactice; 

 disponibilitatea unor instituţii de a 

veni în sprijinul şcolii (Primărie, 

ONG, Biserică, Poliţie, instituţii 

culturale); 

 solicitarea exprimată de Consiliul 

reprezentativ al elevilor privind 

desfăşurarea de activităţi comune 

părinţi – profesori – elevi; 

 interesul liceelor de a-şi prezenta 

oferta educaţională; 

 interesul firmelor de a-şi recruta şi 

forma în perspectivă personal 

specializat; 

 disponibilitatea altor instituţii 

similare pentru schimburi de 

experienţă; 

 parteneriat cu comunitatea locală 

(primărie, părinţi), ONG, firme; 

 posibilitatea antrenării elevilor şi 

părinţilor în activităţi productive şi de 

întreţinere a şcolii; 

 sprijinul comitetelor de părinţi; 

 disponibilitatea unor sponsori de a 

sprijini instituţia; 

 desfăşurarea de activităţi comune 

părinţi – profesori – elevi; 

 activitatea Asociaţiei „Părinţi, 

Profesori 10Plus”, cu care se pot 

realiza proiecte şi parteneriate cu 

instituţii din ţară şi din străinătate. 

 nivelul de educaţie şi timpul 

limitat al părinţilor poate conduce la 

slaba implicare a acestora în viaţa 

şcolară a copiilor lor; 

 instabilitate la nivel social şi 

economic a instituţiilor potenţial 

partenere; 

 concurenţa celorlalte şcoli din 

zonă care se confruntă cu scăderea 

drastică a numărului de elevi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. MANAGEMENTUL ŞCOLAR 

III.1. CURRICULUM 
 

Întreaga activitate desfăşurată de cadrele didactice din Şcoala Gimnazială nr. 10 Suceava în 

anul şcolar 2021 - 2022 s-a derulat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi sub directa coordonare 

a Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava.  

În anul şcolar 2021 - 2022 activitatea de instruire şi educaţie din cadrul Şcolii Gimnaziale nr. 

10 Suceava s-a desfăşurat în conformitate cu planurile cadru şi programele şcolare actualizate.  

Schemele orare au fost întocmite respectându-se numărul maxim de ore prevăzute de documentele în 

vigoare şi raportat la spaţiul pe care îl avem la dispoziţie. De asemenea în cadrul catedrelor şi al 

comisiilor metodice, au avut loc dezbateri privind oferta de discipline opţionale pentru anul şcolar 

2017- 2018.  

Planificările calendaristice au fost întocmite la timp, respectând indicaţiile prezentate la 

consfătuirile cadrelor didactice, iar pentru disciplinele opţionale au fost întocmite programe speciale 

care au fost avizate de către inspectorii de specialitate.  

Teste iniţiale au fost aplicate şi evaluate conform calendarului. S-au realizat planuri de 

îmbunătăţire şi de remediere a rezultatelor şcolare la nivelul fiecărei catedre, având în acelaşi timp 

discuţii cu părinţii în cadrul lectoratelor pe clase sau în cadrul discuţiilor individuale, pentru a pune 

la punct o strategie comună de creştere a performanţelor şcolare.  

 

III. 2. ACTIVITATEA ECHIPEI MANAGERIALE 

 

1. Documente de diagnoză și prognoză 

În anul şcolar 2021 - 2022, conducerea şcolii, împreună cu membrii Consiliului de 

Administraţie, a asigurat buna desfăşurare a procesului instructiv – educativ, precum şi îndeplinirea 

obiectivelor cuprinse în planul managerial şi în planul de măsuri pentru optimizarea procesului de 

învăţământ prezentate în cadrul consiliilor profesorale. Echipa managerială a urmărit respectarea şi 

îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin în calitate de conducător al unităţii şcolare, de angajator, de 

evaluator şi de ordonator de credite. De asemenea echipa managerială şi-a asumat răspunderea creării, 

menţinerii şi dezvoltării climatului pozitiv, favorabil, eficient şi creativ urmărind să formeze din 

membrii personalului didactic o adevărată echipă. 

Au fost realizate următoarele documente: 

- plan managerial director 

- graficul ședințelor consiliului profesoral  

- graficul ședințelor consiliului de administrație  

- grafic de monitorizare și control  

- plan operațional 2021-2022  

- plan managerial director adj. 

- Regulament intern  

- document de încadrare cu personal didactic  

- Regulament de ordine interioară  

- organigrama unității de învățământ; 

- orarul școlii; 

- graficul serviciului în școală; 

- graficul de monitorizare și control al directorului adjunct 

- graficul asistențelor la ore al directorului 

- graficul de asistențe la ore al directorului adjunct 

Documentele menționate au fost dezbătute și aprobate în Consiliul profesoral și în Consiliul 

de administrație. 

S-a asigurat o bună colaborare cu Asociaţia părinţilor ”Părinți, Profesori 10Plus” şi cu 

comunitatea locală, cu instituţii ale statului care au participat la activităţile organizate de şcoală. 



Consiliul de Administraţie, a fost constituit conform metodologiei de organizare a consiliilor de 

administraţie şi şi-a desfăşurat activitatea respectând tematica şedinţelor propusă la începutul anului 

şcolar, soluţionând în mod operativ toate problemele apărute, luând hotărârile care se impuneau în 

fiecare situaţie. 

A fost asigurată derularea programelor sociale guvernamentale, respectiv „Lapte şi corn” şi 

acordarea pachetelor de rechizite şcolare. 

Şedinţele Consiliului profesoral s-au desfăşurat conform tematicii aprobate la începutul anului 

şcolar. 

Concursurile desfăşurate în şcoală, fie că a fost vorba de concursuri la nivelul şcolii sau la 

nivel judeţean, au fost temeinic pregătite, astfel încât participanţilor să li se creeze condiţiile optime 

pentru obţinerea rezultatelor pozitive. În unitatea noastră de învăţământ au fost organizate faza 

județeană a olimpiadei de limba română ”Universul cunoașterii prin lectură”, faza județeană a 

concursului de istorie ”CLIO”, faza județeană a olimpiadei de geografie și a celei de biologie.  

Au fost organizate lectorate și întâlniri periodice cu părinţii pentru informarea acestora despre 

metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluărilor finale la sfârşitul claselor a II-a, a IV-a, a VI-

a, a VIII-a, dar şi a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a.  

Evaluarea activităţii personalului nedidactic s-a realizat prin aplicarea fişelor de autoevaluare 

şi evaluare aprobate de Consiliul de administraţie, respectându-se prevederile legale.  

Proiectul de încadrare pentru anul şcolar 2021 -2022 a avut în vedere asigurarea desfăşurării orelor, 

pentru toate clasele, cu profesori calificaţi, majoritatea cu titulatură în unitatea şcolară.  

În cadrul ședinței consiliului profesoral au fost dezbătute propunerile de planuri cadru lansate 

în dezbatere publică de către minister. Au fost înainte mai multe propuneri în favoarea uneia sau alteia 

dintre variantele lansate, fiecare dintre ele având argumente solide.  

Metodologia de formare continuă a personalului didactic a impus o coordonare mai eficientă 

în acest domeniu, urmărindu-se stadiul formării cadrelor didactice pe perioade de 5 ani şi finanţarea 

din bugetul şcolii a activităţilor de formare în funcţie de necesităţile personalului şcolii.  

Inspecţiile tematice realizate de reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean au reliefat o 

buna organizare a activităţilor din şcoală şi un management eficient.  

Un aspect remarcabil al activității echipei manageriale, mai ales pentru semestrul al doilea îl 

constituie obținerea titlului de ”Școală europeană” pentru a patra oară consecutive, anul acesta școala 

situându-se pe locul al treilea pe țară și organizarea celei de-a treia conferințe europene STEAM, 

intitulată ”STEAM – Dezvoltarea abilităților de viață”. De asemenea, școala este acreditată Erasmus, 

anul acesta primind cea mai mare sumă alocată mobilităților de formare, din toate școlile acreditate, 

adică 101500 euro, pentru un proiect de 15 luni. 

S-a depus documentația și a fost aprobată construcția unei săli de sport. 

Şcoala noastră are o relaţie bună cu Primăria municipiului Suceava şi Consiliul local, fapt 

confirmat de participarea la acţiuni comune, dar şi de participarea reprezentanţilor acestor instituţii la 

diferite evenimente desfăşurate în şcoală. Tot pe această linie trebuie menţionată disponibilitatea 

Primăriei Suceava de a susţine dezvoltarea materială a şcolii, prin finanţarea modernizării instituţiei.  

 

2. Aplicarea principiilor organizatorice în realizarea procesului de învățământ 

 

 Desfășurarea procesului de învățământ s-a realizat în concordanță cu documentele manageriale ale 

școlii, instrucțiunile și procedurile ISJ Suceava, ME și Legea Educației Naționale. 

Pentru buna desfășurare a procesului de învățământ, s-au elaborat și aprobat la nivelul școlii diferite 

proceduri, s-au încheiat și s-au derulat parteneriate cu instituții locale, s-a colaborat permanent cu 

primăria, postul local de poliție, Inspectoratul Școlar Județean Suceava și CCD Suceava. 

 

3. Încadrarea, normarea, salarizarea 

 



• Normarea, încadrarea, salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic s-a făcut cu 

respectarea Planului - cadru, a Legii 63/2011 și a O.U.G. nr.84/2012 privind salarizarea personalului 

bugetar. 

• Statele de plată ale salariaților s-au întocmit pe baza Statelor de personal avizate de I.S.J.Suceava, 

în conformitate cu Ordinul 4576/ 230/ 2445 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile 

de personal în învățământul preuniversitar. 

 

4. Eficiența controlului și a îndrumării 

Activitatea didactică și managerială desfășurată  la nivelul școlii a fost verificată  printr-o serie  de 

inspecții tematice. 

 

Pentru activitatea didactică desfășurată pe parcursul anului școlar 2016-2017, cadrele didactice din 

unitatea noastră au fost apreciate cu calificative FOARTE BINE iar cadrele didactice auxiliare cu  

calificative FOARTE BINE. 

 

5. Preocuparea pentru gestionarea și pregătirea patrimoniului, dotarea și autodotarea. 

 La nivelul școlii a existat o permanentă preocupare pentru gestionarea, gospodărirea, dotarea, 

autodotarea patrimoniului. In acest sens, în perioada anului școlar s-a achiziționat mobilier școlar 

pentru  săli de clasă + cabinetul de informatică, s-a renovat cabinetul directorului, s-au achiziționat 

jaluzele pentru două dintre etaje, în perioada vacanței de vară s-au realizat lucrări de deratizare, 

dezinfecție, dezinsecție, igienizare și reparații. 

 

III.3. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR ŞI ADMINISTRATIV 

 

Serviciile de secretariat, bibliotecă, contabilitate şi administraţie s-au implicat în mod activ în 

activitatea şcolii, lucrările curente solicitate de Inspectoratul Şcolar Judeţean sau alte instituţii fiind 

realizate la timp. Personalul menţionat a respectat atribuţiile din fişa postului, fapt ce a permis 

informarea la timp a personalului şcolii despre modificările apărute la metodologii şi regulamentele 

în vigoare. A fost asigurată curăţenia în spaţiile destinate desfăşurării procesului de învăţământ şi în 

spaţiile anexe, precum şi remedierea în timp util a tuturor problemelor semnalate sau constatate în 

cadrul unităţii de învăţământ. 

 

III. 4. ACTIVITATEA COMISIILOR DE LUCRU 

 

Comisiile de lucru s-au constituit pe baza deciziei emise de director şi-au desfăşurat activitatea 

conform planului întocmit la începutul anului şcolar. Funcţionarea corectă a acestor comisii a permis 

derularea în condiţii optime a activităţii didactice şi extraşcolare.  

Comisia de perfecţionare a cadrelor didactice a realizat fişa de formare continuă pentru toate 

cadrele didactice, fiind stabilite perioadele de formare pentru următorii 5 ani, numărul de credite 

existente şi necesare, conform OMECTS 5562 / 2011.  

Comisia PSI şi cea de securitate şi sănătate a muncii au realizat instructajul periodic al 

personalului şcolii şi au stabilit planul de măsuri pentru desfăşurarea în condiţii de securitate a 

activităţilor din şcoală.  

Trebuie menţionată activitatea comisiei de evaluare si asigurare a calităţii educaţiei care a 

realizat raportul anual de evaluare internă conform cerințelor ARACIP. Aceasta a fost completată cu 

informaţiile necesare pe platforma https://calitate.aracip.eu pusă la dispoziţie de ARACIP, pe baza 

căreia se va realiza Raportul anual de Evaluare Internă. CEAC s-a îngrijit, de asemenea, de aplicarea 

de chestionare de satisfacție ma părinților privind calitatea serviciilor educaționale oferite de școală. 

Un rol deosebit l-a avut comisia de activităţi extraşcolare care a reuşit cu sprijinul şi 

participarea activă şi voluntară a cadrelor didactice, să organizeze o multitudine de activităţi cu scop 

educativ şi recreativ pentru elevii şcolii noastre, dar şi pentru părinţii dornici de a lua parte acţiunile 

unităţii şcolare.  

https://calitate.aracip.eu/


Școala noastră este școală pilot în folosirea catalogului electronic pentru anul școlar 2021-

2022. 

Comisia pentru promovarea școlii în comunitate s-a preocupat îndeaproape de acest segment. 

A fost reactualizată mapa de prezentare a școlii, s-a reactualizat pliantul școlii și s-au realizat material 

promoționale de prezentare, între care calendare 3D. Pe de altă parte, s-a reluat editarea buletinului 

informative al școlii, ”Preocupări educative”, apariție lunară cu ISSN nr. 2821–4536, în cadrul unui 

program educational cu același titlu, inițiat și coordonat de prof. Rodica Zimbru. Publicația se dorește 

o modalitate de a face cunoscute școlii și comunității realizările școlii noastre.  

 

III. 5. PROIECTE ŞI PARTENERIATE 

 

III.5.1. Proiecte 

Unitatea noastră şcolară a desfășurat mai multe proiecte Erasmus+, între care menționăm:  

 Proiect Erasmus+ KA1 (mobilități ale cadrelor didactice) ”PIECE – Profesori implicați, elevi 

competenți și educați”, Nr. 2019-1-RO01-KA101-061410 

 Proiect Erasmus+ KA229 ”Discovering European Heritage through Cultural Routes”, Nr. 

2018-1-IT02-KA229-048426_5  

 Proiect Erasmus+ KA201 ”STEAM by STEAM approach – Strategies for Teaching, 

Education And learning Motivation by STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and 

Maths) approach”, Nr. 2019-1-RO01-KA201-063054 

 Proiect Erasmus+ KA201 ” PLASTEAM - STEAM education for plastic-free primary 

schools”, Nr. 2020-1-NL01-KA201-064581 

 Proeict de acreditare Erasmus+ 2021-2027 

 

IV. 1.  REZULTATELE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ 

 

Clasa a II-a 

 

CENTRALIZATOR PENTRU REZULTATELE FIȘELOR DE EVALUARE 

       

I. TABEL SINTETIC      

       

Număr de elevi 

înscriși absenți 

prezenți la 

”CITIT”-

LIMBA 

ROMÂNĂ 

prezenți la 

”SCRIS”-

LIMBA 

ROMÂNĂ 

prezenți la 

”MATEMATICĂ” 

cu c.e.s. Integrați 

înscriși 
cu teste 

adaptate 

124 3 122 122 121 1   

 

 

II. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST "CITIT"-LIMBA ROMÂNĂ   2022 

     

Numărul 

itemului  din 

test 

Numărul elevilor 

cu răspuns 

corect 

cu răspuns parțial 

corect 

cu răspuns 

incorect 

cu răspuns 

lipsă 

I.1 119   3   

I.2. 122       

1.3. 118   4   

I.4. 117   5   

I.5. 121   1   



I.6. 121   1   

I.7. 118   4   

I.8. 101 4 15 2 

I.9. 108 9 3 2 

I.10. 118 1 3   

I.11. 106 15   1 

I.12. 84 31 5 2 

 

III. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST "SCRIS"-LIMBA 

ROMÂNĂ 2022  
     

Numărul itemului din 

test 

Numărul elevilor 

cu răspuns 

corect 

cu răspuns parțial 

corect 

cu răspuns 

incorect 

cu răspuns 

lipsă 

I.1         

conținut 106 13 3   

sciere corectă a 

cuvintelor 107 13 2   

semne de punctuație 110 11 1   

complexitate 108   14   

I.2.         

alcătuirea corectă a 

propozițiilor 108 1 13   

scrierea corectă a 

cuvintelor 76 43 3   

semne de punctuație 114 5 3   

complexitate/titlu 64 47 11   

 

V. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST MATEMATICĂ    2022 

     

Numărul 

itemului  

din test 

Numărul elevilor 

cu răspuns 

corect 

cu răspuns parțial 

corect 

cu răspuns 

incorect 

cu răspuns 

lipsă 

I.1 119   2   

I.2. 98 12 9 2 

1.3. 99 8 13 1 

I.4. 102 1 16 2 

I.5. 76 24 19 2 

I.6. 120   1   

I.7. 100 3 17 1 

I.8. 90 6 25   

I.9. 112   9   

I.10. 113   7 1 

I.11. 112 3 6   

I.12. 58 20 39 4 

 

  

 

 

 



Clasa a IV-a 

 

CENTRALIZATOR PENTRU REZULTATELE FIȘELOR DE EVALUARE 

      

I. TABEL SINTETIC     

      

Număr de elevi 

înscriși absenți 

prezenți la        

”LIMBA 

ROMÂNĂ” 

prezenți la 

”MATEMATICĂ” 

cu c.e.s. integrați 

înscriși 
cu teste 

adaptate 

119 2 117 117     

 

II. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ”LIMBA ROMÂNĂ”  

     

Numărul 

itemului  

din test 

Numărul elevilor 

cu răspuns 

corect 

cu răspuns parțial 

corect 

cu răspuns 

incorect cu răspuns lipsă 

I.1 117       

I.2. 116   1   

1.3. 117       

I.4. 111   11   

I.5. 111   6   

I.6. 111 3 3   

I.7. 96   21   

I.8. 95   22   

I.9. 89   28   

I.10. 114   3   

I.11. 81 34 2   

I.12. 114 3     

I.13. 113 4     

I.14. 77 38 2   

I.15. 57 54 6   

 

  

III. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST 

”MATEMATICĂ”   

     

Numărul 

itemului  din 

test 

Numărul elevilor 

cu răspuns 

corect cu răspuns parțial corect 

cu răspuns 

incorect cu răspuns lipsă 

I.1 96   21   

I.2. 93   24   

1.3. 112   5   

I.4. 77   40   

I.5. 95   22   

I.6. 112 3 2   



I.7. 67 50     

I.8. 72 37 7 1 

I.9. 78 22 13 4 

I.10. 58 25 27 7 

I.11. 109   8   

I.12. 107   10   

I.13. 35   82   

I.14. 99   18   

I.15. 93 6 13 5 

I.16. 104 7 3 3 

I.17. 87 17 9 4 

I.18. 104 2 11   

I.19. 114 1 2   

I.20. 87 15 14 1 

 

Clasa a VI-a 

CENTRALIZATOR PENTRU REZULTATELE FIȘELOR DE EVALUARE 

      

I. TABEL SINTETIC    

      

Număr de elevi 

înscriși absenți 

prezenți la                        

”LIMBĂ și 

COMUNICARE” 

prezenți la         

”MATEMATICĂ și 

ȘTIINȚE” 

cu c.e.s. integrați 

înscriși 
cu teste 

adaptate 

114 3 112 111     

 

II. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ”LIMBĂ și 

COMUNICARE”  

       

Numărul itemului  din test Numărul elevilor 

cu punctaj total  cu punctaj parțial cu punctaj zero 

rural urban rural urban rural urban 

I.   51   59   2 

II.A   92   20     

II.B   78   33   1 

III.1   80   30   2 

III.2             

IV.1   32   80     

IV.2   10   101   1 

IV.3   65   42   5 

IV.4   44   61   7 

V.   54   58     

VI.   54   47   11 

VII.   79   30   3 



VIII.   53   44   15 

IX.   26   84   2 

X.   62   58   2 

 

III. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ”MATEMATICĂ și ȘTIINȚE” 

    

Numărul itemului  

din test 

Numărul elevilor 

cu punctaj total cu punctaj parțial cu punctaj zero 

I.1. 107   4 

I.2. 95   16 

1.3. 105   6 

I.4. 31 46 34 

I.5. 60   51 

I.6. 63 18 30 

I.7. 4 10 97 

I.8. 104   7 

I.9. 94 16 1 

I.10. 88 13 10 

I.11. 14 36 61 

I.12. 87 5 19 

I.13. 72 26 13 

I.14. 16 57 38 

I.15. 89 17 5 

 

Clasa a VIII-a 
 

•  REZULTATELE LA EVALUAREA NAŢIONALĂ LA CLASA A-VIII-A 
 

Disciplina Total sub  5 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 

Lb.rom. 90 - 6 10 27 28 19 - 

Matem. 90 2 11 17 23 24 11 2 

Medii 

generale 

90 2 3 20 25 28 12 - 

 

IV. 3. ADMITEREA ÎN LICEE ȘI ȘCOLILE PROFESIONALE DE STAT  
 O etapă importantă în evoluţia profesională a unei persoane o reprezintă admiterea în liceu. 

În consecinţă, acestei etape i s-a acordat o importanţă specială, concretizată în organizarea instruirilor 

cu elevii şi părinţii pentru cunoaşterea prevederilor legale şi a paşilor ce trebuie urmaţi pentru 

completarea fișelor de opțiuni, în vederea admiterii în liceu și învățământul profesional. Trebuie 

menţionat interesul deosebit al părinţilor pentru acest moment, ei fiind prezenţi activ la toate 

întrunirile organizate de către diriginţii claselor a VIII – a.  

Din cei 101 de elevi de clasa a VIII-a, 90 au participat la evaluarea națională.  

Situația repartizării la licee este următoarea:  

 



UNITATEA ŞCOLARĂ NR. ELEVI ADMIŞI 

Colegiul Național ”Mihai Eminescu” 9 

Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” 5 

Colegiul Național ”Petru Rareș” 3 

Colegiul Național de Informatică ”Spiru Haret” 19 

Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” 2 

Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir” 18 

Colegiul Tehnic ”Petru Mușat” 5 

Colegiul Tehnic ”Samuil Isopescu” 5 

Colegiul Tehnic ”Al. I. Cuza” 11 

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară 12 

Liceul Tehnologic Dumbraveni 1 

Colegiul Național ”Alexandru cel Bun”, G. Humorului 1 

Liceul cu Program Sportiv 6 

Colegiul Național Militar ”Ștefan cel Mare” 1 

Liceul Teoretic Filadelfia 1 

 

Tabelul aceasta cuprinde și elevii repartizați după promovarea examenelor de corigență. 

IV. REZULTATE LA CONCURSURI ȘI COMPETIȚII ȘCOLARE 

CONCURS NAȚIONAL ”ȘCOALA EUROPEANĂ” – LOCUL III PE ȚARĂ 

Nr. 

crt. 

Concursul număr premii Profesor îndrumător 

1 Olimpiada de limba și literatura română -  

etapa județeană 

Participare Concurs ,,Ionel Teodoreanu" etapa 

națională, cl  6 

Olimpiada de lingvistică- etapa națională 

 

Concurs organizat de CN ,,Ștefan cel Mare". 

1 premiu II 

2 mențiuni  

Participare 

1 premiu III 

(medalie de 

bronz) 

2 mențiuni 

Cucuveică Maria 

2 Concursul interdisciplinar, chimie -biologie, 

Zircon , Iași,  

2 premii II Ignătescu Olga 

Apostol Cecilia 

3 Concurs Comper : 

 

10 mențiuni 

9 premii III 

3 premii II 

2 premii 1 

Puiu Ancuța Elena 

4 *Olimpia națională de matematică - etapa 

județeană: 

1 mențiune Puiu Ancuța Elena 

5 Concursul Comper :  2 premii II 

1 premiu I 

Amărculesei Diana 

Mihaela 

6 Concursul Upper School:   1 premiu III Amărculesei Diana 

Mihaela 

7 Olimpiada Judeteana de Matematica:  1 mentiune Amărculesei Diana 

Mihaela 

8 Olimpiada Gazeta Matematica 1 mentiune Amărculesei Diana 

Mihaela 

9 Concursul Centrelor de Excelenta "Catalin 

Tigaeru" 

1 mentiune Amărculesei Diana 

Mihaela 



10 Olimpiada nationala de matematica- etapa 

judeteana 

1 mentiune Ifrim Cristina 

11 Concursul de geografie,, Terra''-etapa 

județeană  

1 mențiune Radion Simion 

12 Concursul ,,Sanitarii pricepuți” - etapa 

județeană 

Concursul ,,G.E.Palade,, - faza județeană,  

premiul II 

 

2 mențiuni  

7 premii speciale 

Șalar Mihaela 

13 Mică Olimpiada de istorie Clio 1 premiu I  

2 mențiuni 

Irimia Mihaela 

14 Biodiversity 

 

 

 

 

 

 

Olimpiada judeteana engleza 

Shakespeare Essay Competition 2022 

1 premiu I -

secțiunea Posters 

2 mentiuni – 

secțiunea 

Electronic 

Presentations 

1 premiu I 

3 participanți 

Moroșan Monica 

15 Concursul Național "Amintiri din copilărie"  

- clasa pregătitoare A - 

2 premii 

excelentă  

8 premii I 

5 premii II 

4 premii III  

3 mentiuni 

 

Crețu Brândușa 

16 Concursul Național "Amintiri din copilărie"  

- clasa pregătitoare B - 

15 premii de 

excelență   

3 premii I 

3 premii II 

3 premii III 

Murărașu Angelica 

17 Concursul Național "Amintiri din copilărie"  

etapa a III-a 

- clasa pregătitoare C - 

7 premii de 

excelență,  

13 premii I 

1 premiu II  

2 premii III 

Maxim Valentina 

18 Concursul  ”Amintiri din copilărie”, etapa 3 

mai 2022 

- clasa pregătitoare D -  

4 premii de 

excelență 

7 premii I 

5 premii II 

1 premiu III 

Dochița Raluca 

19 Concursul Național "Amintiri din copilărie"  

- clasa pregătitoare E - 

7 premii de 

excelență  

10 premii I  

4 premii II  

1 premiu III 

Iordache Veronica 

20 Concursul Național "Amintiri din copilărie"  

- clasa pregătitoare F - 

10 premii de 

excelență 

13 premii I 

1 premiu II 

1 premiu III 

Hostiuc Ioana 

21    



22 Concursul Național "Amintiri din copilărie"  

- clasa I B - 

10 premii de 

excelență  

6 premii I  

5 premii II  

1 premiu III 

Murărașu Cristian 

23 Concursul Național "Amintiri din copilărie"  

 

 

Muzică și culoare  

- clasa IA - 

7 premii I  

5 premii II 

3 premii III 

1 premiul II  

1 premiul III 

Diaconașu Rodica 

24 Concursul "Amintiri din copilarie" 

 

 

Concursul " Muzică și culoare" 

Concursul " Otilia Cazimir" 

- clasa I E - 

 

14 premii I 

5 premii II 

2 premii III 

2 mențiuni 

1 mențiune 

2 premii I 

2 premii II 

Mihai Carmen 

25 "Comunicare.ortografie"  

 

 

 "Fii inteligent la...mate"  

 

Comper clr&mem 

 

 

 

 

"Amintiri din copilărie"  

- clasa a II-a A - 

1 premiu I  

3 premii III  

7 mențiuni 

2 mențiuni 

12 premii I 

8 premii II 

13 premii III 

20 mențiuni  

1 premiu I la 

etapa națională 

1 premiu 

excelență  

16 premii şi 

mențiuni 

 

Melniciuc Emilia 

26 Concursul Național "Amintiri din copilărie"  

 

 

COMPER  Comunicare etapa a II a  

 

 

Comper Matematica etapa a II a  

 

 

”Fii Inteligent la Matematică”  

 

 

 

Ortografie.ro 

 - clasa a II-a B - 

5 premii I  

7 premii II  

6 premii III 

6 premii I  

4 premii II 

3 premii III 

5 premii I  

8 premii II 

4 premii III 

6 premii I 

5 premii I 

 4 premii III 

2 mentiuni 

5 premii I 

4premii II 

3 premii III 

4 mențiuni 

Huțan Livia 

27 Comper faza nationala  

faza județeană 

 

3 premii I 

23 premii si 

mențiuni  

Babii Daniela 



28Fii inteligent la matematică  

29 

Co30municare si ortografie 

- clasa a II-a C -  

16 premii si 

mentiuni 

15 premii si 

mentiuni 

28 Concurs județean BASM DE PRIMĂVARA 

Concurs Național TOAMNA MÂNDRA 

HARNICĂ 

 

Concurs județean MINUNILE TOAMNEI  

 

Concurs Național  IN CĂMARA TOAMNEI  

 

 

Concurs Național AMINTIRI DIN 

COPILĂRIE 

 

  

Concurs interjudețean OTILIA CAZIMIR 

 

Concursul MICUL ISTEȚ 

 

 

COMPER-etapa națională 

- clasa a II-a D - 

2 premii II 

1 premiul l  

1 premiu II 

1 premiu III 

2 premii II  

1 premiu III 

1 premiul l  

1 premiu II 

1 premiu III 

5 premii I, 

10 premii II 10 

premii III 8 

mențiuni 

2 premii II 

1 premiu III 

7 premii I  

10 premii II 6 

premii III 

1 premiu I CLR 

1 premiu I MEM 

Mucilenița Alina 

Petronela 

29 ”Copiii Europei” 

 

 

”Fii Inteligent la Matematică”  

 

 

Comunicare și ortografie 

 

 

Equinox  

- clasa a III-a A - 

 

1  premiu I  

1 premiu II  

1 premiu III 

2 premii I  

2 premii II 

2 premii III 

3 premii I  

2 premii II 

4 premii III 

1 premiu III 

Chiticariu Laura 

30 III B 

”Vis de copil în casa bunicilor” 

 

 

Muzică și culoare 

 

 

Copiii Europei 

 

 

Fii inteligent la matematică 

 

 

Comunicare și ortografie 

 

 

1 premiu I 

1 premiu II  

1 premiu III 

4 mențiuni 

1 premiu I 

1 premiu II  

1 mențiune 

1 premiu I 

1 premiu II  

1 premiu III 

1 premiu I 

1 premiu II  

3 premii III 

2 premii I 

2 premii II  

3 premii III 

Beldeanu Mihaela 



Comper matematica - etapa națională 

- clasa a III-a B - 

2 premii II 

31 Concursul Național "Amintiri din copilărie"  

 - etapa a 3-a  

 

 

 

 

Muzica și culoare  

- clasa a III-a C - 

2 premii de 

excelenta, â 

5 premii I  

13 premii II 

 2 premii III  

2 mențiuni 

1 premiu I 

2 premii II 

1 mențiune 

Crainiciuc Doina 

32 Concursul "Muzică și Culoare"  

 

"Otilia Cazimir..."  

 

 

"Strainatatea în ochi de copil"  

 

 

 

Concursul Național "Amintiri din copilărie"  

- clasa a III-a D - 

 

1 premiu l 

2 premii II 

1 premiu II  

2 premii III 

2 mențiuni 

2 premii l,  

1 premiu II  

1 premiu III  

2 mențiuni 

3 premii I  

7 premii ll  

5 premii III  

7 mențiuni 

Ciupu Viorica 

33 Concursul ,, Amintiri din copilărie", etapa 

națională 

- clasa a IV-a A - 

4 premii de 

excelență, 

10 premii I 

7 premii II 

3 premii III 

1 mențiune 

Neculcea Adina 

34 Concurs interjudețean -"Porni Luceafărul' - 

- clasa a IV-a B - 

3 premii I  

2 premii II 

Găitan Mihaela 

35 Concursul Comper  (Etapa Națională): 

*Lb. română:  

*Matematică: 

- clasa a IV-a C –  

 

Concursul "Muzică și Culoare" 

 

1 mențiune 

2 premii I 

2 premii II 

1 premiu III 

2 premii III  

1 premiu II 

Varvaroi Georgeta 

36 Concurs  ”Copiii Europei” 

- clasa a IV-a D - 

1 premiul l  

1 premiu II 

1 premiu III 

Morar-Zimbru 

Andreea 

 

V. 4. SITUAŢIA DISCIPLINARĂ  
 Deși s-a insistat mai mult pe implicarea personalului şcolii şi a părinţilor în 

eradicarea/diminuarea actelor de indisciplină, există elevi, mai ales în clasele gimnaziale, al căror 

comportament a impus sancţionarea prin scăderea notei la purtare. Astfel, în anul şcolar 2021 - 2022, 

un număr de 12 de elevi au avut media scăzută la purtare.  

Un elev din ciclul primar a înregistrat calificativul BINE la purtare, din cauza absențelor 

nemotivate. La ciclul gimnazial, un număr de 11 de elevi au avut nota scăzută la purtare, fie pentru 

absențe nemotovate (8), fie pentru indisciplină (3). 



În fiecare caz, a fost luată legătura cu familiile elevilor, purtate discuţii cu aceasta şi cu elevul 

pentru a găsi cele mai bune soluţii de îndreptare a situaţiei. Trebuie menţionat faptul că că şi alţi elevi 

au primit avertisment privind comportamentul şi încadrarea în normele regulamentelor şcolare, dar 

în cazul lor, în urma discuţiilor purtate cu ei şi cu părinţii s-a observat îmbunătăţirea atitudinii şi în 

consecinţă s-a renunţat la măsura scăderii notei la purtare.  

 

VI. EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN PROCESUL DE INSTRUIRE 

 

Cadrele didactice au fost evaluate prin asistențe la clase, inspecțiile curente și inspecțiile speciale 

desfășurate în școală. Acestea și-au întocmit la timp și cu rigurozitate documentele de proiectare, 

respectând recomandările și normele metodologice în vigoare; 

In urma asistențelor desfășurate de director și de directorul adjunct, s-a constatat o foarte bună 

pregătire metodică și științifică a cadrelor didactice. 

S-au realizat programe și acțiuni de recuperare a cunoștințelor elevilor. S-a avut în vedere acordarea 

de sprijin suplimentar elevilor cu dificultăți de învățare, astfel încât aceștia să poată face față 

programei  școlare. În acest scop s-au alcătuit programe și s-au desfășurat o serie de activități menite 

să prevină și să combată eșecul școlar; printre acestea menționăm: 

 aplicarea unor strategii de instruire diferențiată la clasă pentru elevii cu dificultăți de învățare; 

 derularea unor ore de pregătire suplimentară pentru recuperare și remediere școlară; 

 stabilirea unei strânse legături cu familiile elevilor cu dificultăți de învățare. 

 

S-au elaborat programe de pregătire a elevilor pentru performanță. 

Pregătirea elevilor pentru performanță s-a făcut conform programelor, planificărilor calendaristice, 

fie în cadrul orelor alocate disciplinelor, fie în cadrul unor ore de pregătire suplimentară, desfășurate 

în afara programului sau în timpul vacanțelor școlare. 

În cursul anului școlar 2021-2022 cadrele didactice au derulat programe și acțiuni de pregătire pentru: 

 - examene de evaluare națională; 

 - olimpiadele și concursurile școlare: limba română, matematică, limba engleză, chimie, educație 

fizică. 

 

 

 

 

 

 


