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Prezentul raport analizează starea și calitatea învățământului la Școala Gimnazială 

Regina Elisabeta  în anul școlar 2016/2017 . Analiza de tip statistic utilizează indicatorii de 

bază incluși în SIIR. Raportul de față prezintă situația înregistrată și  are în vedere 

următoarele dimensiuni:  

- curriculum 

- resurse umane  

- resurse materiale 

- relații comunitare 

Raportul are la bază  datele prelucrate de către directorul școlii pe baza  

- monitorizării și evaluării activității școlare și a compartimentelor de lucru la nivelul școlii 

- analiza realizată de responsabilii comisiilor metodice 

- rapoartele de autoevaluare care sunt atașate la fișa de autoevaluare pentru anul școlar 2016-

2017 

OBIECTIVELE  GENERALE PENTRU ANUL ŞCOLAR  2016-2017  PREVĂZUTE 

ÎN PLANUL MANAGERIAL 

 

1. Asigurarea unui management eficient al echipelor manageriale din şcoală (director,  

membri ai Consiliului de Administraţie, membrii CEAC; 

2. Creşterea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare, serviciilor educaţionale 

(curriculare şi extracurriculare), de orientare şcolară şi profesională; 

3. Stabilirea ofertei educaţionale a şcolii prin raportare la nevoile de dezvoltare personală 

a elevilor; 

4. Asigurarea condiţiilor corespunzătoare de infrastructură şcolară şi bazei didactico-

materială pentru desfăşurarea procesului educaţional; 

5. Creşterea gradului de participare a partenerilor educaţionali din comunităţile locale, în 

soluţionarea problemelor şcolii; 

 

CURRICULUM     

 

Obiective specifice pentru anul 2016-2017 

 

1. Diversificarea demersurilor didactice  şi adaptarea acestora la cerinţele unui învăţământ 

individualzat, având ca finalitate dobândirea  competenţelor cheie europene; 
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2. Motivarea participării cadrelor didactice şi elevilor la programe de pregătire pentru 

performanţă şcolară, educaţie formală şi nonformală; 

3. Asigurarea accesului unui număr sporit de elevi la servicii specifice de consiliere psiho-

pedagogică, orientare şcolară şi profesională; 

 4.    Creşterea gradului de integrare şcolară a elevilor provenind din medii/grupuri sociale 

dezavantajate; 

 

Creșterea calității actului educațional a fost un obiectiv monitorizat de către 

conducearea școlii, în special prin prezența la comisiile metodice și prin asistențele la lecții. În 

anul școlar trecut, directorul a participat la toate ședințele comisiilor metodice care au avut 

lecții demonstrative. Comisiile metodice sunt în școala noastră o modalitate de perfecționare, 

toate activitățile fiind  exemple de bune practici  . 

Comisia educatoare 

Brăescu Floarea , grupa mijlocie, tema activității  Cuvinte inspirate,  din traista 

toamnei adunate. S-au folosit metode și procedee variate: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, 

descoperirea, ,,Mâna oarbă”, ,,multi voting”, ,,Lotus”. S-a urmărit cu succes stimularea 

creativității verbale a copiilor, a fluenței și originalității în gândire. Lecția s-a bucurat de 

aprecierea celor prezenți, fiind subliniate proiectarea, diversitatea sarcinilor de lucru, 

metodele folosite, vocabularul și participarea copiilor. Activitatea asistată  la grupa mică, 

educatoare Maxim Elena, a pus în evidență interesul pentru proiectarea activităților integrate 

și pentru material didactic adecvat activităților și vîrstei copiilor.    

Comisia învățători 

Lecția demonstrativă din semestrul I a fost susținută de către prof.înv. primar Preceșniuc 

Loredana și Nichiforel Ancuța . Lecția Pământul și Sistemul Solar a fost proiecctată ca 

activitate integrată. S-au folosit metode active, specifice demersului didactic conversaţia, 

explicaţia, observaţia dirijată, exerciţiul, problematizarea,  modelarea, demonstrația, 

experimentul, activitatea practică, tehnici de  învățare interactivă ,,Amestecați, înghețați, 

grupați",  ,,Carusel  ideilor". Resursele materiale au susținut cu succes lecția-: planşe 

didactice,  Sistem Solar gonflabil, fişe de lucru, markere, calculator, cd player, material 

Power-point, scurte filmulețe, imagini sugestive, modelate din plastilină reprezentând 

Pământul, bețișoare de lemn, surse de   lumină. 

 Lecția demonstrativă din semestul II, metode și tehnici de literație la ciclul primar,  a 

fost susținută de către prof.înv.primar Calancea Luciana. S-au folosit metode ale gândirii 

critice- explozia solară, metoda cadranelor, și tehnici de literație . Au fost apreciate 
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proiectarea lecției, metodele și procedeele didactice, relaționarea cu clasa, densitatea orei. 

Lecția a fost urmată de prezentarea unor materiale de către prof.înv.primar Zelinschi Camelia 

și Popescu Mihaela. Materialul prezentat de Camelia Zelinschi se înscrie cu succes pe linia 

activităților care promovează cartea și lectura în școala noastră. Clasa I A are un club de 

lectură în cadrul căruia s-au citit sute de cărți pentru copii.   

Pe parcursul anului școlar trecut , au susținut examenul pentru obținerea gradului 

didactic I Bodnar Cristina și Grigorean Brândușa. Lecțiile susținute s-au remarcat prin 

proiectare, fișe de lucru, material didactic adecvat, o bună relaționare cu clasa, nivelul de 

pregătire al copiilor. Temele lucrărilor de grad au fost considerate de actualitate, bazate pe 

activitateala clasă. Clasa pregătitoare step by step a sărbătorit cele 100 de zile de școală prin 

activități specifice, alături de părinții elevilor. Clasa I a, înv. Zelinschi Camelia  a organizat 

activitatea denumită porți deschise, o activitate în care elevii clasei au demonstrat părinților ce 

cunoștințe și competențe dețin. Clasele din alternativa step au derulat proiecte tematice , 

finalizarea acestora realizându-se  în prezența părinților. Au organizat Porți deschise și alte 

colective de elevi , clasa I step by step și clasa pergătitoare A. Toate cadrele didactice din 

comisia învățători au fost asistate la cel puțin o oră. În aceste situații, majoritatea cadrelor 

didactice au prezentat proiectul de lecție.  

Lecțiile asistate se remarcă prin proiectare, vocabularul și nivelul de pregătire al elevilor 

raportat la programele școlare, material didactic, softuri educaționale, fișe de lucru. Pentru 

mobilizarea elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a 

mecanismelor intelectuale ale acestora, învăţătorii au adoptat strategii de provocare şi dirijare 

a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia 

flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, 

algoritmice , modelatoare, problematice. 

În lecţiile desfăşurate la clasă, învăţătorii au aplicat tehnici de implicare individuală sau 

în grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă 

a tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de 

sprijin şi colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor 

reguli stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei. 

S-au valorificat spaţiile de învăţare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de elevi la 

resursele de învăţare. Fiecare învăţătoare a utilizat la clasă mijloacele electronice de 

învăţământ . Au fost utilizate şi auxiliarele curriculare la diferite discipline de învăţământ. Au 

fost elaborate o multitudine de fişe de lucru, de evaluare, de reînvăţare. S-a folosit o gamă de 
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strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând elevilor familiarizarea cu diferite activităţi 

de evaluare, încurajându-i să-şi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţământ. 

Rezultate deosebite s-au obținut la olimpiada de educație civică, premiul I la nivel 

județean și mențiune națională prin echipajul format din elevii Sava Matei și Neamțu Melania, 

coordonator Berbeneciuc Nicoleta.Învîțătorii au participat la multe concursuri școlare, 

obținând premii și mențiuni- concursul Comper, Concursul Internațional Formidabili 

,,Canguraşul Matematician", ,,Canguraşul Explorator", ,,Poveştile Cangurului" , ,,Micii 

Olimpici", ,,Jurnalul Exploratorului Isteţ", Concursul național Proeducația  
  

 

Comisia Limbă și comunicare  

Lecțiile din cele două activități demonstrative au fost susținute la limba ți literatura 

română ți la Limba engleză. prof Teișanu Anamaria a susținut lecția Trăsăturile genului liric. 

Pe parcursul orei ,elevii au definit trăsăturile genului liric, au indicat sensul contextual al unor 

cuvinte din textul Sara pe deal de Mihai Eminescu, au identificat mărcile și ipostazele eului 

liric, au completat fișa de lucru. Elevii cals ei a VIII a A fac dovada multor cunoștințe și 

competențe, în concordanță cu programa pentru Evaluarea națională. 

Lecția de limba engleză susținută de prof. Pînzaru Alina la clasa a VI a C, să remarcat prin 

faptul că elevii stăpânesc vocabularul limbiii engleze, lecția derulându-se naum,ia în limba 

engleză.S-au conceput fișe de lucrul cu sarcini diverse, în conformitate cu obiectivele lecției. 

Profesoara folosește și un sistem original de autoevaluare. Au fost asistate la ore și celelalte 

cadre didactice din comisie, remarcându-se metodele specifice de predare a limbilor străine, 

limba engleză și limba germană.  

Comisia Științe                                                                                                                                                           

Lecția demonstrativă din primul semestru a fost susținută de prof. Țofei Gela, pornind 

de la aplicarea în procesul de predare-învățare-evaluare  a metodelor de literație parcurse la 

cursul de formare. Lectia Metale a valorificat textul propus de profesor și a inaugurat un 

sistem de conlucrare cu comisia învățători care a asistat la activitate. A fost de asemenea și o 

colaborare cu profesorii și conducerea Colegiului Tehnic , unde d-na prof. completează 

catedra. În semstrul II, prof. Casandra Daniela a folosit metoda proiectului ca metodă 

alternativă de evaluare. Elevii au realizat produse finale relevante pentru titlul proiectului. Se 

remarcă la acestă comisie folosirea bazei materiale a școlii, mai ales la orele de biologie care 

se desfășoară în cabinetul de biologie, remobilat și utilat în acest an. Orele de matematică 
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asistate au pus în evidență pregătirea elevilor pentru testările și evaluarea națională, obținerea 

progresului pentru fiecare elev.  

Premii la olimpiade şi concursuri  derulate la nivel judeţean: 

 Prof. Trufin Magdalena- matematică: 

Olimpiada de matematică-faza judeţeană    

Menţiune-Bărbuţă Theodora –clasa a VI-a 

 Menţiune- Reuţ Diana - clasa a V-a A 

Concursul Centrelor de Excelenţă Moldova- Menţiune 

 

Reuţ Diana - clasa a V-a A 

Concursul Internaţional de matematică, Memorialul David Hrimiuc, Humor  Premiul I- Reuţ 

Diana - clasa a V-a A 

Menţiune- Moroşan Tony - clasa a V-a A 

Concursul Interjudeţean de matematică-Isteţii d Arbore 

 Premiul al II-lea- Reuţ Diana - clasa a V-a A Menţiune- Moroşan Tony - clasa a V-a A 

Concursul Naţional de  de matematică, Luminamath 

 Premiul I-Bărbuţă Theodora –clasa a VI-a A 

Premiul III -Bosovici Andreea-clasa a VI-a 

 Premiul II -Reuţ Diana - clasa a V-a  

 Menţiune- Moroşan Tony - clasa a V-a A 

 Menţiune- Turlic Clara - clasa a V-a A 

Prof. Telișcă Maria- biologie: 

- Premiul  I – Bosovici Andreea- clasa aVI-a A și calificare la faza națională; 

- Mențiune- Hrihorov Adelina- clasa aVI-a A 

- Mențiune- Cozaciuc Ioana- clasa aV-a A 

La Concursul Național de biologie ”George Emil Palade” . faza națională: 

Premiul al II- lea – Bosovici Andreea- clasa aVI-a A 

La Concursul ”Sanitarii pricepuți” , echipajul format din șase elevi din clasa a VI-a A: 

- Premiul I la faza zonală 

- Premiul III la faza județeană. 

Comisia Om și societate  

 Lecția demonstrativă din primul semestru  a fost susținută de prof. Cusaci Maria . 

Lecția cu titlul Sfintele taine –lucrări sfințitoare ale bisericii, a permis prof. să pună în practică 

cunoștințele dobândite la cursul de formare Citesc pentru a învăța. S-a folosit un text  studiu 
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de caz care a devenit un suport de lucru pentru completarea hărții conceptuale, completarea 

unei diagrame Venn, folosirea metodei cubului și realizarea unui joc de rol. În semstrul al II 

lea, lecția demonstrativă susținută de prof. Țugulea Marcela s-a dorit a fi un exemplu de 

folosire a tehnicilor de literație și pentru cadrele didactice de la învățământul primar. Lecția a 

servit ca suport pentru o scurtă dezbatere privind analfabetismul funcțional și combaterea 

acestuia prin metode de literație. Pentru cursurile  de formare ale Asociației române de 

literație au susținut lecții filmate profesorii Țugulea Marcela, Trufin Magdalena, Telișcă 

Maria, Țofei Gela . 

 

Comisia consiliere și orientare 

Activitatea demonstrativă din semestrul I a fost susținută de către prof. Cruț Cătălina , 

tema lecției fiind de autocunoaștere și dezvoltare personală- Eu în oglindă. Prin metodele 

folosite s-a urmăritdezvoltarea abilităților de autocunoaștere și intercunoaștere și exersarea 

caracteristicilor pozitive despre sine. Lecția din semestrul II susținută în cadrul comisiei s-a 

desfășurat la clasa a VIII a , moment inportant pentru tema propusă, Planificarea 

carierei.Dintre metodele și tehnicile folosite se remarcă dezbaterea, exercițiul, argumentarea. 

Studiile de caz folosite au permis elevilor să-și exprime părerea asupra diverselor situații de 

viață. Lecțiile de consiliere și orientare nu au beneficiat din păcate de prezența psihologului 

școlii, din motive care țin de CJRAE și de fluctuația personalului din acest domeniu. Nici 

părinții nu au beneficiat de un program coerent de ceea ce ar trebui să fie școala părinților.Din 

feedbackul semestrial completat de către elevi a reieșit și faptul că uneori ora de dirigenție 

este înlocuită cu altă disciplină.  

În procesul de predare-învățare evaluare, cadrele didactice din școala noastră s-au 

dovedit preocupate de cunoașterea și folosirea metodelor de evaluare.  

S-a folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând elevilor 

familiarizarea cu diferite activităţi de evaluare, încurajându-i să-şi asume responsabilitatea 

pentru propriul proces de învăţământ. 

Cadrele didactice  au elaborat teste de evaluare (inițială, formativă şi sumativă), fiind 

însoţite de descriptorii de performanţă. 

Evaluarea a fost gândită într-o viziune integrată pentru a avea o imagine cât mai 

autentică asupra a tot ceea ce au asimilat elevii, asupra capacităţilor şi realizărilor lor. 

Criteriile evaluării au fost raportate la standardele de performanţă ale sfârşitului de an şcolar. 

Ca şi bancă de date au fost utilizate: setul elevului (mostre scrise : lucrări finale, fotografii şi 

înregistrări ilustrând diferite activităţi, portofolii tematice, desene, compuneri); setul de 
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evaluare  ( lucrări ale elevilor,teste redactate de învăţător, fişe de observaţie, caietul 

învăţătorului, sondaje de opinie); teste scrise; întâlniri învăţător-elev. Evaluarea sumativă a 

cuprins forme variate care au permis informarea elevilor în legătură cu progresul realizat. 

Nivelul de pregătire al elevilor s-a reflectat prin rezultatele bune și foarte bune 

obținute la concursurile școlare. Rezultatele obținute de elevi în cadrul Evaluărilor Naționale 

la clasele aII-a și  a IV-a au arătat faptul că aceștia au dobândit competențele cheie. 

Rezultatele foarte bune s-au obținut la Evaluarea națională la clasa VIII a , cu cel mai 

bun procent de promovabilitate din toți anii.. Din păcate, rezultatele obținute la testarea de la 

clasele II, IV, VI rezultatele nu prezintă interes în evaluarea și notarea elevilor din țara noastră 

iar interesul față de acestea devine tot mai scăzut .   

 
 
 
Statistici : 
 

Date privind promovabilitatea la sfârşitul anului școlar 2016-2017: 

 

 - Învățământ primar =  100% 

 - Învățământ gimnazial = 98,70% 

 - Promovabilitate școală  = 99,45% 

 

 

 

 

 

Evaluare Naţională 2017 

 

LRO 

N
um

ar
 

in
sc

ri
si

 

N
um

ar
 

pr
ez

en
ti 

N
um

ar
 

el
in

in
at

i 
N

um
ar

 

ev
al

ua
ti 1-

4.99 
5-5.99 6-6.99 

7-

7.99 

8-

9.99 

9-

9.99 
10 

Total 54 54 0 54 0 6 4 5 12 27 0 

 

8 
 



Procentul notelor peste 5: 100% 
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Procentul mediilor peste 5: 90,74% 

 

 

 Activitatea educativă extrașcolară - coordonator Berbeneciuc Nicoleta  

La nivelul școlii s-a desfășurat o activitate educativă de calitate, contribuind la formarea 

competențelor-cheie le elevi prin promovarea noilor educații.  

Derularea Programul  Mondial  Eco-Schools/Eco-Şcoala  

Derularea Programul European ,,Mănâncă responsabil” 

Desfăşurarea în cadrul Campaniei Globale pentru Educaţie a unor activităţi la nivelul 

ciclului primar în parteneriat cu Organizaţia ,,Salvaţi Copiii” 

Derularea programului ,,Şcoala altfel” prin desfăşurarea de activităţi diverse: excursii, 

ateliere de lucru şi creaţie, vizite tematice 

Derularea la nivelul unităţii şcolare în cadrul Săptămânii Educaţiei Globale a  

proiectului ,,Pacea începe cu noi” 

Organizarea  la nivelul şcolii a activităţilor dedicate zilei de 1 Decembrie şi Crăciun  
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Desfăşurarea la nivelul ciclului preşcolar şi primar a serbărilor dedicate Crăciunului şi 

sfârşitului de an şcolar 

Promovarea educaţiei antreprenoriale prin organizarea în colaborare cu Asociaţia de 

părinţi a  Târgului Toamnei  

Organizarea expoziţiei personală de icoane a elevului Lăzărescu Emanuel la Galeria de 

Artă Rădăuţi 

Înscrierea proiectului ,,Valori între trecut şi prezent” în CAEJ 

Desfăşurarea la nivelul unităţii preşcolare arondate şcolii a activităţilor ce promovează 

educaţia financiară  

Colaborare foarte bună cu Asociaţia de părinţi a şcolii în organizarea diferitelor 

activităţi: „Balul Părinţilor”, „Târgul Toamnei pentru copii”, „Din suflet pentru suflet” 

Colaborarea bună cu autorităţile locale în privinţa asigurării resurselor logisticii 

necesare desfăşurării unor activităţi educative 

Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale cu instituţii similare din judeţ şi din ţară 

Promovarea imaginii unităţii şcolare prin mediatizarea activităţilor extraşcolare 

Rezulate foarte bune obţinute de elevi la olimpiada de (etapa județeană și etapa 

națională- prof.Golea Nicoleta), cât și la alteconcursuri școlare :CDIdei din cărți, 

COMPER, CangurașulMatematician, etc 

Programe şi activități educative interdisciplinare derulate în şcoală, cu participarea unui 

număr mare de elevi (,,Uniţi în cuget şi-n simţiri”, ,,Crăciunul în  sufletul copiilor”, ,,Pe 

aripile copilăriei 

 

Rezulate foarte bune obţinute de elevi la olimpiada de ,,Meșteșuguri artistice 

tradiționale” (etapa județeană și etapa națională- prof. Grosari Adrian) și la Olimpiada 

de Religie Ortodoxă (etapa județeană- prof. Maria Cusaci), cât și la alte concursuri 

școlare :„IcoanașiȘcoalamărturisirii”,,„MuzicășiCuloare”, ArtăFotografică (prof. 

Grosari Adrian); 

Implicarea cadrelor didactice în pregătirea elevilor pentru olimpiade și concursuri 

scolare 
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Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale, încheierea de parteneriate în vederea 

participării la proiecte educative cuprinse în CAEN, CAERI, CAEJ extracurriculare în 

comunitate cu ajutorul televiziunilor şi publicaţiilor locale;  

Participarea în parteneriat cu Colegiul Naşional Eudoxiu Hurmuzachi la Proiectul 

Naţional ,,România Pitorească” 

Festivalului – concurs „CDIdei în cărți” –etapa judeţeană- 2 menţiuni 

etapa regională- participare 

Premii importante la  şi concursuri educative şi extraşcolare derulate la nivel judeţean şi 

naţional: 

Concursul ,,Păşeşte în istorie”- menţiune-prof înv primar Cârdei Mihaela 

Proiect judeţean FotoMagia – prof. Grosari Adrian –premiul II, premiul III 

Olimpiada de ,,Meşteşuguri artistice tradiţionale”- prof.Grosari Adrian - laureat naţional 

etapa naţională – 1 premiu I,1 premiu II concursuri şcolare : 

Concursul interjudeţean ,,Pământ, suflet şi culoare” prof.Grosari Adrian 

1 premiu I, 1 premiu II; 

 
 

RESURSE UMANE 

Obiective specifice pentru anul școlar 2016-2017 

1. Asigurarea accesului personalului  la  formarea  corespunzătoare aplicării  cerinţelor   

sistemului de învăţământ şi adaptării ascestuia la cel european;  

2. Aplicarea corectă a prevederilor legale privind încadrarea cu personal didactic de predare, 

de conducere, auxiliar şi nedidactic, în contextul  lărgirii autonomiei politicilor de 

personal;  
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Elevi grădiniță Elevi ciclul primar  Elevi ciclul gimnazial 

72 319 235 

 

 

Cursuri de formare  

Creșterea calității actului educațional în școală s-a datorat și abilităților dobândite de cadrele 

didactice prin programul Citesc pentru a învăța,  

Obiectivele cursului au fost: 

- Îmbunătățirea competențelor de lectură ale elevilor prin folosirea strategiilor de 

literație în procesul de predare de către toți profesorii  

școlii 

- Conștientizarea profesorilor cu privire la importanța literației în învățarea pe tot 

parcursul vieții 

- Crearea și testarea unui model de intervenție real la nivelul școlii, printr-o abordare 

holistică care presupune implicarea tuturor actorilor educaționali și aplicarea 

strategiilor de lectură la toate obiectele de studiu 

Un curs de formare folositor, cu efecte pozitive vizibile, formatori de excepție, am 

învățat și am aplicat foarte  multe lucruri adică am răspuns dorinței formatorului de a-i 

promova pe profesori să schimbe practica de predare la clasă 

Cadre didactice 
Cadre didactice 

 

educatoare învățători profesori Cadre 

didactice 

titulare ale 

școlii 

41 3 16 22 

 

32 

Cadre didactice 

 

Grad I Grad II Definitivat Debutanți 

41 24 8 5 4 
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Evaluarea finală a constat din realizarea unui portofoliu  personal care a conținut materiale 

pentru fiecare din cele 6 module și din realizarea și prezentarea unui proiect de lecție după 

modelul original promovat de către formatori , proiect de lecție BaCuLit. Prezentarea 

proiectului s-a făcut printr-un poster, presupunând creativitate și competență.  

Deși s-au realizat schimburi de experianță la nivelul comisiilor metodice, cadrele 

didactice de la ciclul primar nu au beneficiat de un curs de formare de asemenea 

anvergură, de aceea ne propunem pentru anul școlar 2017-2018 antrenarea lor într-un 

curs susținut tot de asociația română pentru literație, Iași. Cursul are 20 de credite .au 

participar 10 cadre didactice din învășământul gimnazial  

Participare la sesiuni de referate, simpozioane,  

Ne îmbogățim competenţele profesionale prin participări la programe de formare 

acreditate şi obligatorii la nivel naţional şi local, sesiuni de referate, schimb de experiență, 

simpozioane: 

- Conferința ,,Educația outdoor – o necesitate sau o provocare?”- Bistrița-

Năsăud (08.dec.2016) 

- Reuniune managerială ,,Evaluarea internă – rigoare, relevanță, muncă în echipă 

și supervizare” – Gura Humorului ( ian. 2017) 

- Seminar în cadrul ,,Conferințelor învățământului preșcolar” – parte 

componentă a Programului județean de dezvoltare profesională a cadrelor 

didactice din învățământul preșcolar sucevean – Fălticeni (26.04.2017) 

- Sesiunea județeană de comunicări și referate – cu tema :,,„Evaluarea 

pedagogică a copiilor” sau”Cum utilizăm corect instrumente specifice, 

cuaccent asupra Observatorului și Fișei individuale deprogres” – Straja (13 mai 

2017) 

- Schimb de experiență interjudețean ,,Joc și creativitate în grădiniță”Rădăuți – 

iun. 2017 

- Sesiune de prezentare a rezultatelor proiectelor educaţionale din cadrul 

programului naţional de educaţie ecologică „Ecogrădiniţa” – Suceava –(7 iun. 

2017) 

- Sesiunea de prezentare a rezultatelor activităţilor din cadrul programului socio-

educaţional judeţean „O lume a prieteniei”- G.P.P. „Aşchiuţă” Suceava ( 12 

iunie 2017) 

- Simpozion Internațional ,, Dascălul – promotor al valorilor europene în 

educație”cu lucrarea ,,Târgul de toamnă pentru copii - (experiențe și practici 

13 
 



educaționale reușite în parteneriat)”– Poiana–Mărului/Caraș Severin (1-2 iulie 

2017) 

- Congresul cadrelor didactice din România (AGIRO) –  Chișinău/Republica 

Moldova 1-5 aug. 2017 

- Sesiunea interjudețeană de comunicări științifice ”Școala Mileniului III”, 

organizată de CCD Suceava, cu lucrarea: ”Rolul cercului de biologie în 

dezvoltarea unei atitudini ecologice”; 

- Simpozionul județean ”Educația ecologică- o necesitate” organizat de Școala 

Gimnazială Nr. 2 Marginea, cu lucrarea:” Educația ecologică în școală- 

imperativ al timpului prezent”; 

- Conferința Internațională ”Reducerea analfabetismului funcțional prin 

dezvoltarea competențelor de literație”, la Iași, în perioada 31 martie- 1 aprilie 

2017.  

 

 

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT 

 Și  în  anul şcolar  2016-2017 activitatea compartimentului secretariat a fost centrată 

pe elevi, părinţi, personalul Scolii Gimnaziale "Regina Elisabeta" Rădăuţi şi alte persoane 

interesate, potrivit unui program de lucru, care se desfăşoară pe întreaga durata a anului 

şcolar. În contextual unui  volum de munca foarte mare si a necesitații respectării cu strictețe a 

tuturor termenelor impuse de ISJ  Suceava activitatea personalului departamentului secretariat 

a fost una eficientă, bazata pe responsabilitate, seriozitate, motivație profesionala.  

 Activităț ile compartimentului secretariat au fot realizate conform planului managerial 

al compartimentului  care a fost dat spre aprobare Consiliului de administraţie a şcolii la 

începutul anului şcolar.  

 În afara sarcinilor impuse de fisa postului,  personalul compartimentului secretariat , în 

vederea realizării cu succes a întregii  activităţi a şcolii,  a colaborat pe tot parcursul anului 

şcolar 2016-2017 şi cu celelalte compartimente ale şcolii (bibliotecă, contabilitate, 

administrativ), precum şi cu cadrele didactice.  Aici amintim redactarea la calculator, scanarea 

şi transmiterea semestrială a situaţiilor privind Programul "Corn şi lapte" (situaţii întocmite de 

d-l Fădor V. responsabil cu programul), transmiterea comenzilor de manuale şcolare (situaţii 

întocmite de bibliotecar Terpovici S.), previziunea , calculul, întocmirea statelor de plată şi 

acordarea sumelor necesare elevilor cu CES , introducerea în aplicaţii specifice a rapoartelor 
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cuprinzând rezultatele la finalul clasei pregătitoare, cl. a II-a, a IV-a şi a VI-a, selecţionarea, 

inventarierea şi predarea documentelor expirate din arhiva şcolii, etc. 

 Ne-am integrat în efortul colectiv al şcolii  pentru o bună activitate la secretariat şi în 

activităţi ce au legătură cu elevii şi publicul solicitant de servicii aceştia primind informaţii 

despre activitatea şcolii, sfaturi bune în ceea ce-i priveşte pe copiii lor, aceste lucruri 

necesitând capacităţi de comunicare eficientă. 

COMPARTIMENTUL   ADMINISTRATIV 

       In anul şcolar 2016-2017 s-a derulat programul de achiziţii publice în SEAP cu rezultate 
foarte bune, toate cumpărăturile efectuându-se prin sistemul electronic cu excepţia celor din 
domeniul utilităţilor care comform legii sunt excepţii ale plăţilor prin SEAP. 

     Au avut loc două concursuri de îngrijitor în două etape cu rezultatele cunoscute, momentan 
toţi îngrijitorii fiind încadraţi pe perioadă nedeterminată. 

      In perioada vacanţei de vară au fost efectuate lucrări în corpul A şi B, cu toate acestea tot 
personalul a beneficiat de concediu de odihnă cuvenit. 

     S-a muncit foarte mult în urma şantierului cu tot personalul şcolii dar rezultatul muncii 
contează. 

COMPARTIMENTUL   CONTABILITATE 

Activitatea de contabilitate se desfasoara  pe parcursul exercitiului financiar 
respectiv ianuarie –decembrie 2017. 
   La inceputul fiecarui an financiar se intocmeste bugetul de venituri si 
cheltuieli,care sta la baza functionarii unitatii. 

Cheltuielile de personal sunt de 2.226.000 lei din care se asigura  efectuarea platilor 
reprezentând drepturi  salariale  cuvenite angajatilor pana la sfarsitul anului financiar.  

INVESTITII 
   Bugetul inițial aprobat pentru investitii în anul 2017 este de 45.000 lei din care am 
executat in continuoare gardul de le terenul de sport diferenta  fiind pentru proiectul de 
realizarea si executare in corpul A parter a unei legaturi de acces din holul principal in 
cabinetul de informatica  respectiv  sala de spectacole. 

La titlul  bunuri si servicii creditele, pentru aceasta perioada , au fost aprobate  pentru 
cheltuieli si reparatii  de stricta necesitate in suma toatala de 288.500 lei , respectiv pentru 
servicii si utilitatidin scoala , reparatii la clasa pregatitoare din corp B, hol etaj I corp A. 

Burse scolare 
Bugetul aprobat în anul 2017 la acest capitol este de 27.000 lei.Până la data de 30.09.2017 s-
au achitat burse în sumă de 12.920 lei, respectiv burse de merit deboala și burse sociale. 
Lunar am de respectat  un calendar de utilizare ,din sfera raportarii situatiilor financiare ale 
Sistemului National de Raportare FOREXEBUG (SNR_FOREXEBUG ) respectiv 
,transmiterea in sistem a formularelor PDF din sfera situatiilor financiare aferente perioadei de 
raportare: 
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1. Balanța de deschidere, F1101 (o singura data la inrolare)2. Cont de execuție non-trezor, 
F1115 3. Balanța de verificare, F1102 4. Plăți restante și situația numărului de posturi, 
F1118 8. Situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice, F1125 
Trimestrial se intocmesc rapoarte care se transmit la ordonatorul principal de 
credite,Primaria Radauti. 
Lunar se  intocmesc monitorizarile privind cheltuielile salariale si se transmit pe 
suport de hirtie si electronic la Primaria Radauti. 
Se intocmesc actele contabile pentru plata salariilor , deschiderea de credite la 
Primariea Radauti:Documentatia cu OP,Centralizator Op-uri,Recapitulatia salarii 
care trebuie inaintata la Trezoreria Radauti spre verificare si plata. 
 Contribui la fundamentarea  achizitiilor  de mobilier si material didactic atat din 
bugetul local dar si din  sponsorizari.M-am implicat in atragerea unor sponsorizari 
pentru clasele pregatitoare constand in mobilier scolar. 
Ma ocup anual de valorificarea rezultatelor a inventarierii anuale pentru bunurile din  
unitate. 
Pentru buna desfasurare a activitatii colaborez cu compartimentele din cadrul unitatii 
,cu Trezoreia Radauti,Primaria Radauti,ISJ Suceava,SDG Suceava. 
 

RESURSE MATERIALE 

Obiective specifice pentru anul școlar 2016-2017 

 

1    Continuarea demersurilor pentru modernizarea şi conservarea  infrastructurii şcolare, 

realizarea dotărilor specifice acesteia;  

2. Actualizarea bazei didactico-materiale în acord cu standardele demersurilor curricular 

 
 

Săli de grădiniță 3 

Săli de clasă 20 

Laborator de biologie 1 

Laborator de chimie 1 

Sală de mese 100 de locuri 

Sală de sport 1 

 

• Informații privind spațiile școlare 

Nr. crt. Tipul de spațiu Număr spații Suprafață (mp) 

1. Săli de clasă/grupă 23 1100 mp 
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2. Laboratoare 2 10 mp 

3. Sală și teren de educație fizică și 

sport 

1-sală de sport 

1-teren de sport 

231 mp 

1580 mp 

 

 

• Informații privind spațiile auxiliare 

 

Nr. crt. Tipul de spațiu Număr spații Suprafață (mp) 

1. Bibliotecă școlară și Centru de 

informare și documentare 

1 bibliotecă 

1 C.D.I. 

46 mp 

107 mp 

2. Sală pentru servit masa 1 100 mp 

3. Spații de depozitare materiale 

didactice 

1 15,52 mp 

4. Cabinet medical 1 17, 12 mp 

5. Alte spații (grupuri sanitare) 4 69 mp 

 

• Informații privind spațiile administrative 

Nr. crt. Tipul de spațiu Număr spații Suprafață (mp) 

1. Secretariat 1 30 mp 

2. Spațiu destinat echipei manageriale 1 25 mp 

3. Contabilitate 1 25 mp 

 

toate obiectivele fixate prin planuri manageriale, operațíonale și prin programul de achiziții 

pentru anul 2016-2017 s-au realizat 

- a fost finalizat terenul de sport-gardul și terenul sintetic 

- a fost finalizat cabinetul de informatică dar este incomplet dotat cu calculatoare  

- reamenajarea cabinetului de biologie - mobilier pentru laboratoare, 2 dulapuri, jaluzele și 

dotare cu material didactic  

- reabilitarea holului de la etajul I, corp A 

- lucrări de proiectare pentru realizarea unei legături din corpul a spre construcția cu cabinetul 

de informatică și sala de spectacole 
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- reabilitarea unei săli de clasă - clasa pregătitoare A 

- achiziționarea de mobilier nou pentru clasa pregătitoare 

- reparații-schimbare blat pentru 50 de bănci 

- scaune pentru 3 săli de clasă prin contribuția asociației de părinți 

 

 

 

 

 

 

RELAȚII COMUNITARE  

 

 

Obiective specifice pentru anul școlar 2016-2017 

 

 

1. Participarea competentă şi operativă a reprezentanţilor autorităţilor locale în exercitarea 

atribuţiilor ce le revin în activităţile şcolii;  

2. Responsabilizarea părinţilor pentru implicarea în asigurarea unor servicii educaţionale din 

şcoli; 

Asigurarea continuităţii în parteneriatele educaţionale interinstituţionale locale, regionale, 

naţionale şi internaţionale 

Succesul educaţiei se bazează pe adaptarea demersului educaţional la nevoile 

individuale ale fiecărui copil și construirea unui parteneriat educativ cu societatea în care 

creşte, se dezvoltă şi este educat copilul, constituind o cerinţă a educaţiei de azi. Astfel, 

deciziile, acţiunile şi rezultatele educaţiei nu mai pot fi realizate decât în legătura strâns 

formată, școală – familie - comunitate. Am atras și dezvoltat parteneriate educaţionale în 

vederea dezvoltării instituționale, a promovării imaginii acesteia 

Cel mai important parteneriat a rămas și în acest an cel cu părinții, prin Asociația de 

părinți a școlii. Este un lucru îmbucurător dezvoltarea parteneriatului  cu autoritățile locale . 

Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale cu instituţii (parteneriat Galeriile de Artă, 

Casa de Cultură, Protopopiatul Rădăuți, parteneriat Parohia Sf. Parascheva);școli din județ și 
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din țară. S-a derulat pentru încă un an parteneriatul cu Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi 

în proiectul România pitorească-promovează regiunea în care trăiești. 

 

Director, Țugulea Marcela  
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