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I. CONTEXTUL LEGISLATIV 
 

Baza conceptuală a prezentului proiect de dezvoltare instituţională o reprezintă legislaţia în 
vigoare: 
▲ Legea Educaţiei Nr.1/2011; Ordine de Ministru, norme metodologice, alte acte normative 

referitoare la implementarea legii; 
▲ Ordinele, notele, notificarile şi precizarile M.E.C.Ș.;  
▲   Programul de Guvernare 2012, capitolul XIII. Educatie; 
▲  Metodologia formării continue a personalului didactic din unităţile de învăţământ  
 preuniversitar; 
▲    Regulamentul de Organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 
▲   Ordonanţa de urgenţă OU 75/2005 privind asigurarea calităţii în educaţie; 
▲    Legea nr.87/2006 pentru aprobarea OUG nr.75/12.07.2005, privind asigurarea calităţii în 

educaţie; 
▲   Ordinul 4925/2005 și Anexa Ordinului nr. 4714/23.08.2010 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi functionare a unităților din învățământul preuniversitar; 
▲    O.M.nr. 4595/2009, privind evaluarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 
▲    Programul managerial al I.S.J. Neamţ pe anul 2015-2016; 
▲    Strategia managerială a I.S.J. Neamţ pentru anul şcolar 2015-2016; 
▲    Raportul privind starea învăţământului la nivelul unităţii în anul şcolar 2015-2016; 
▲    Legea nr. 29/2010 de completare a legii nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei civice; 
▲    Anexa la OMECTS nr.1409/29.06.2007 – Strategia Ministerului Educatiei, Cercetarii,  
 Tineretului şi Sportului, cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de  
 învăţământ preuniversitar. 
 
 

II. ARGUMENT 
 

Planul de dezvoltare instituţională al Şcolii Gimnaziale „NICOLAE IORGA” PÎNGĂRAŢI, 
NEAMŢ reflectă strategia educaţională pe o perioadă de patru ani, ţinând cont de strategiile 
educaţionale la nivel naţional, local, evoluţia economică a oraşului în care se află şcoala, de  
mobilitatea şi cerinţele profesionale ale pieţei muncii.  

Analiza atentă şi detaliată a activităţii şi rezultatelor obţinute în anii anteriori, ne arată direcţiile 
de progres, consolidarea succeselor, ameliorarea rezultatelor mai puţin satisfăcătoare, consolidarea  
identităţii educaţionale. 

Şcoala funcţionează şi se dezvoltă prin efortul combinat al structurii de conducere a şcolii, al 
personalului şcolii, elevilor, părinţilor, comunităţii. De aceea, conceptul de proiectare respectă şi 
dezvoltă cerinţele organizatorice şi funcţionale ale unităţii, prin consultarea părţilor interesate de  
implicare în asumarea realizării celor două componente: cea strategică, „perenă” (misiune, viziune, 
ţinte) şi cea operaţională (programe, activităţi, acţiuni concrete prin care se realizeaza ţintele şi 
misiunea).   
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Bazat pe experinţa anterioară, dar având caracter anticipativ şi valoare strategică, proiectul de 
dezvoltare instituţională urmăeşte: 

• Creşterea performanţei elevilor 

• Educaţia pentru folosirea noilor tenologii de informare şi comunicare 

• Educaţia civică şi pentru cetăţenie democratică 

• Creşterea tuturor tipurilor de relaţii (profesor - elev, elev - elev, elev - părinte, profesor - 

părinte) 

• Creşterea calităţii în educaţie prin formarea continuă a personalului didactic. 

Dacă e să ne situăm într-o ierarhie a valorilor instituţiilor din învăţământul preuniversitar 
Neamţ, Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” Pîngăraţi a ocupat şi ocupă un loc fruntaş, bucurându-se de 
prestigiu, notorietate în spaţiul educaţional, de mândria şi recunoştinţa absolvenţilor, de respectul 
societăţii civile. 
 
 

III. MISIUNEA 
 

Misiunea Şcolii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Pîngăraţi este de a oferi educaţie de calitate, 
instruire performantă şi creativă, integrare prin respectarea  egalităţii de şanse, promovare a tradiţiei, a 
legăturii cu comunitatea locală şi a dimensiunii europene. Şcoala urmăreşte deasemenea  dezvoltarea la 
elevi a aptitudinilor şi cultivarea intereselor acestora, prin promovarea spiritului democratic, a 
identităţii sociale şi culturale, a diversităţii şi toleranţei. De asemenea, promovează ideea de şcoală 
inclusivă, care să ofere şanse egale pentru toţi elevii, urmărind ca aceştia să fie pregătiţi pentru viaţă, 
într-o lume şi o societate în permanentă schimbare. Este vizată dezvoltarea capacităţilor, deprinderilor 
şi a competenţelor care să le permită elevilor nu doar obţinerea de performanţe, ci şi alegerea unei 
cariere de succes, prin includerea într-o formă superioară de şcolarizare. Învăţarea este focalizată pe 
elev, iar actul educaţional este optimizat prin aplicarea unui curriculum centrat pe dezvoltarea de 
competenţe. Şcoala răspunde cerinţelor mediului cultural, social şi economic, oferind o educaţie 
orientată spre viitor, având ca fundament valori precum profesionalismul, perseverenţa, integritatea şi 
responsabilitatea. 
 

IV. VIZIUNEA 
 

Cu o tradiţie de peste 150 de  ani, Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” Pîngăraţi îşi propune: 
• înaltă calitate în educaţie, competenţe bazate pe cunoştinţe, inovare, responsabilitate, implicare şi 

spirit civic; 

• o puternică motivaţie, angajare şi atitudini profesionale din partea cadrelor didactice şi a elevilor; 

• respectul pentru diversitate, posibilitatea integrării în societate şi şansa de a atinge excelenţa; 

• dezvoltarea de legături durabile, eficiente şi benefice între Şcoală – Familie – Comunitate; 

• implicarea activ - participativă în parteneriate multilaterale, mobilităţi individuale pe plan 

naţional şi internaţional; 

• păstrarea rolului de lider în educaţie, pe plan local şi naţional, continuarea tradiţiei prin care elevii 

noştri au fost, sunt şi vor fi prncipalul vector de imagine al şcolii. 
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V.   DECLARAȚIA DE PRINCIPII 
 

 Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” Pîngăraţi oferă educaţie de înaltă calitate pentru toţi elevii, 

indiferent de mediul social din care provin, sex, rasă, convingeri, religie sau etnie, promovând 

toleranţa şi acceptarea. 

 Şcoala este angajată responsabil în asigurarea nevoilor educaţionale în învăţământul primar şi 

gimnazial şi redimensionarea acestuia în vederea învăţării centrată pe elev, într-un permanent 

dialog şi parteneriat cu toţi factorii educaţionali şi nu numai. 

 Scopul şcolii este de a furniza servicii educaţionale de calitate pentru a permite extinderea 

frontierelor cunoaşterii şi a servi în viitor necesităţile educaţionale şi tehnice ale societăţii. 

 Suntem siguri că resursele umane şi didactico-materiale prezente şi viitoare asigură calitate înaltă 

procesului educaţional. 

 Şcoala noastră se angajează să asigure tuturor tinerilor o pregătire generală compatibilă cu 

valorile europene şi crearea unui climat care să încurajeze elevii să-şi dezvolte capacităţile şi 

potenţialul. 

 Avem convingerea că formarea continuă a cadrelor didactice trebuie asigurată de MENCS prin 

programe speciale care să favorizeze implementarea măsurilor de reformă, dificile şi mereu în 

schimbare. 

 Şcoala îşi propune şă valorifice în mod pozitiv tradiţiile şi cultura specifice zonei geografice şi 

adaptarea continuă a acestora la nevoile educaţionale prezente şi viitoare din perspectiva 

integrării europene. 

VI.   VALORILE ȘCOLII 

 

Şcoala Gimnazială„Nicolae Iorga” Pîngăraţi, prin statutul şi natura sa profesională specifică, 
promovează în mod deliberat, consimţit şi declarat, valori, drepturi şi libertăţi general-umane printre 
care: 

- Democraţie; 

- Nediscriminare; 

- Egalitate de şanse; 

- Calitate; 

- Performanţă; 

- Eficienţă; 

- Standarde europene; 

- Învăţare continuă; 

- Responsabilitate; 

- Libertate; 

- Identitate şi tradiţii; 

- Toleranţă; 

- Diversitate culturală. 
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VII.   SCURT ISTORIC 
 

Primele mărturii privind istoria învăţământului şcolar din comuna Pîngăraţi le datorăm 
vrednicilor dascăli Ion Timofte şi Ioan Stroia, primul, învăţător în satul Pîngăraţi, cel din urmă în satul 
Oanţu. Aceste mărturii le fuseseră cerute de către revizorul şcolar Constantin Luchian, care intenţiona 
publicarea unei lucrări privind învăţământul nemţean. 

Istoria învăţământului primar din Comuna Pîngăraţilor, este strâns legată de marile evenimente 
de la mijlocul sec. al XIX-lea, atât al Revoluţiei de la 1848, dar mai ales al Unirii Principatelor. 
Începuturile învăţământului în comuna Pângăraţi datează din anii 1845-1846, primul ,,învăţător” fiind 
dascălul Ioan Orza, dar prima şcoală oficială ia fiinţă în anul 1860, cu primul ei învăţător, Arhid. 
Focşa. Şcoala a funcţionat în chiliile mănăstirii, până în anul 1872, când este mutată la Tarcău. 

Anul de început al învăţământului în comună este 1859, la Arhivele Statului găsindu-se un 
tabel autentificat, prin care învăţătorul Ion Zacharescu arăta numărul elevilor cuprinşi în învăţământul 
primar între anii 1859-1873, număr ce varia între 15-40 şcolari, tabel semnat şi de secretarul primăriei, 
Gheorghe Şoarec. După 1873, firul învăţământului în comună s-a rupt din lipsă de învăţăcei, reluându-
se în 1882 când, prin strădania preotului Gh. Grigoriu, înlocuit în 1888 de învăţătorul Cezar Ionescu, 
copiii din cătunele comunei îşi încep cursurile într-o sală de clasă improvizată în casa acestuia. 

Începând din anul 1903, la conducerea acestei şcoli vine tânărul învăţător Ion Timofte, care va 
păstori această şcoală mai bine de 40 de ani, iar ca director peste 25 de ani. În perioada 1918-1920, la 
Şcoala Pîngăraţi funcţiona CENTRUL DE EXAMINARE pentru elevii din comunele Pîngăraţi şi 
Tarcău.  

Privitor la localurile şcolii, trebuie să precizăm că la început, cursurile s-au ţinut în case 
particulare închiriate. Primul local propriu va fi construit din lemn în anul 1906, pe locul actualei 
Şcoli-centru, local ce va dăinui până în anul 1929, când se va mistui într-un incendiu (între anii 1929-
1933 şcoala funcţionând în casa lui Afloarei Vasile). Înălţarea localului noii şcoli ce se va construi va 
dura trei ani, având patru săli de clasă şi dependinţe, fiind ridicat prin strădania sătenilor şi cu ajutorul 
material şi bănesc al Societăţii Albina din Tarcău. Această clădire este şi astăzi în folosinţă, alături de 
noul corp construit între anii 1973-1974, edificiu etajat ce adăposteşte 10 săli de clasă. 

Între anii 1955-1958, datorită spaţiului insuficient de la Scoala Pîngăraţi-centru, în cadrul 
Dispensarului Medical a fost amenajată o sală de clasă, unde a predat învăţătoarea Marcela Huianu, 
astăzi Pavelescu. 

La Şcoala Pîngăraţi au funcţionat cadre didactice cu dragoste de profesie, ataşate muncii cu 
copiii, dascăli care şi-au pus amprenta pe destinele fiilor comunei, unii dintre ei funcţionând şi astăzi la 
aceeaşi şcoală. 
 

VIII.  EVOLUȚIA NUMERICĂ ȘI CALITATIVĂ A RESURSELOR UMANE 
 

Evoluţia statistică a numărului de copii înscrişi în diferite forme de învăţământ - preşcolar, 
primar, gimnazial - din perioada anilor 1968-2009 din cadrul comunei Pîngăraţi, evidenţiază caracterul 
destul de fluctuant a numărului copiilor înscrişi anual. Astfel numărul copiilor preşcolari ce au 
frecventat această formă de învăţământ a oscilat între 140 de copii în anul 1999 şi 187 în anul 2006. 
Statistic, pe întreaga comună Pîngăraţi au absolvit cursurile şcolilor primare un număr de 428 de elevi 
în anul 1978 şi doar 2010 elevi în anul 2009. Ciclul gimnazial a fost absolvit pe întreaga comună de un 
număr de 451 de elevi în anul 1970 şi de doar 211elevi în anul 2003. Clasele complementare (IX şi X) 
cu diverse profiluri în decursul timpului au avut între 136 de absolvenţi în 1996 şi doar 16 absolvenţi 
în anii 1992, 1993 şi 2008. 

Interesantă este evoluţia statistică a numărului de elevi din perioada anilor 1959-2009 pe 
principalele şcoli din satele comunei Pîngăraţi. Dacă pentru începutul acestei perioade se constată un 
număr uşor crescut pentru satul de reşedinţă de comună, cu peste 100 de elevi în ciclul primar, satul 
Stejaru prezintă un număr sub această valoare. Situaţia se menţine până la nivelul anilor 1969-1970, 
după care ea se inversează în favoarea satului Stejaru, până la mijlocul primei decade a anilor       
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1970-1980, după care interval, numărul elevilor de la clasele primare devine tot preponderent pentru 
satul Pîngăraţi. Un număr crescut de elevi pentru ciclul primar trebuie mentionat în perioada         
1975-2000 pentru satul Oanţu, 65-95 elevi. 

Pentru ciclul gimnazial, numărul elevilor se menţine mai ridicat la Şcoala Stejaru, cu 
aproximativ 10-30 elevi, comparativ cu cei de la Şcoala Pîngăraţi - centru, urmaţi de cei de la Şcoala 
Oanţu, care în perioada anilor 1980-1990 au devenit mai numeroşi faţă de cei din centrul de comună. 
Acest număr oscilant se datorează atât sporului demografic destul de variabil pe fiecare sat, dar mai 
ales fluctuaţiei elevilor în funcţie de deplasările părinţilor, dar şi a altor cauze aleatorii. 

 

 

Evoluţia statistică a numărului de copii 

Anul şcolar 
Clasele I-IV Clasele V-VIII 

Clase complementare 
SAM 

Î P Î P Î P 
1973-1974  342  453   

1974-1975 364 352 480 452   
1975-1976       
1976-1977  425  384   
1977-1978  429  387   
1989-1990 221  252    
1990-1991       
1991-1992 225  301    
1992-1993 257 235 289 267 18 16 
1993-1994 250 237 289 281  101 
1994-1995 290 273 257 241 145 136 
1995-1996 298 302 258 252 145 135 
1996-1997 304  261   93 
1997-1998 295 290 275 252 98 95 
1998-1999 287 287 291 265 79 61 
1999-2000 266 249 313 242 57 48 
2000-2001 253 219 324 308 79 75 
2001-2002 257 233 301 256 105 88 
2002-2003 250 231 284 211 75 65 
2003-2004 248 235 264 238 58 34 
2004-2005 250 242 232 208 54 48 
2005-2006 245 241 240 224 33 32 
2006-2007 250 248 337 327 32 30 
2007-2008 233 230 233 226  16 
2008-2009 230 226 230 224   
2009-2010 213 210 230 220   
             

Structura personalului didactic  2009-2010 

Cadre 
didactice Total 

Cu 
Gradul 

I 

Cu 
Gradul 

II 

Cu 
Gradul 

Definitiv 

Suplinitori 
calificaţi 

Suplinitori 
necalificaţi Titulari 

Educatoare 8 5 3 - - - 8 
Învăţătoare 15 8 5 2 - - 15 
Profesori 23 5 3 11 - - 17 
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Total 
comună 

46 18 11 13 - - 40 

 

Strădaniile dascălilor ce au trudit în şcolile comunei Pîngăraţi au fost încununate de succes, 
mulţi ,,învăţăcei’’ai lor ajungând oameni gospodari, buni specialişti la locurile de muncă, demni şi cu 
încredere în forţele proprii, care au contribuit, generaţie după generaţie, la dezvoltarea comunei. 
 
 

IX. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN 

IX.1 INFORMAȚII DE TIP CANTITATIV 
 

A. RESURSE MATERIALE 

Suprafaţa terenului, respectiv a clădirilor şcolii este:  
� Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” Pîngăraţi – 765,68 m2; 

� Şcoala Gimnazială Stejaru – 504,33 m2; 

� Şcola Gimnazială Oanţu – 547,88 m2; 

� Grădiniţa Pângărăcior – 266,89  m2;  

� Grădiniţa Poiana – 176,83  m2;  

� curţi + grădini + terenuri sport  – 000 m2. 

Spaţii şi încăperi PÎNGĂRAŢI STEJARU OANŢU 
GR. 

PÂNGĂRACIOR 
GR. 

POIANA TOTAL 

Săli de clasă 9 10  1 1 28 
Laboratoare 1 1    3 
Ed. tehnologică       
Bibliotecă 1     1 
Cabinet informatică 1 1    3 
Sediu administrativ 1     1 
Cabinet medical       
Cabinet de psihologie       
Cabinet de logopedie       
Atelier oameni de serviciu       
Cameră pentru  
femeia de serviciu 

      

Anticamere       
Sală profesorală 1 1  1 1 5 
Sală protocol       
Chioşc alimentar       
Amfiteatru       
Sală de mese       
Grupuri sanitare 1 1  1 1 4 
Holuri mari 5 2  1 1 9 
Holuri mici      1 
Secretariat + contabilitate 2     2 
Cabinete directori 1     1 
Casa scărilor 1 1  1  3 
Vestiar (magazii materiale)       
Bucătărie/ sală alimente 1 1  1 1 5 
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Magazii materiale 1 1  1 1 5 
Arhiva 1     1 
Sala de sport 1 1    3 
Depozit manuale/ 1     1 
Total încăperi 28 20 15 7 6 76 

       
           Clasele sunt spaţioase, cu un ambient plăcut, amplasate în cinci corpuri de clădire unde îşi 
desfăşoară activitatea grădiniţele, ciclul primar şi ciclul gimnazial  
Spaţiul şcolar şi starea clădirilor şcolii:    

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” PÎNGĂRAŢI 
• 9 săli de clasă 

• 1 laborator 

• 1 cabinet director 

• 1 sală profesorală 

• 1 secretariat 

• 1 contabilitate 

• 1 bibliotecă 

• 1 sală educaţie fizică şi sport 

• 1 sală alimente  

• 1 grup sanitar  

• 1 hol central 

• 4 holuri mari 

• 1 arhivă 

• 1 sală centrală termică  

• 1 casa scării 

 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ STEJARU 

• 10 săli de clasă 

• 1 laborator  

• 1 sală profesorală 

• 1 cabinet profesor coordonator 

• 1  sală educaţie fizică şi sport 

• 1 sală alimente 

• 1 grup sanitar  

• 1 hol intrare 

• 2 holuri mari  

• 1 sală centrală termică 
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• 1 casa scării 

 
           

ŞCOALA GIMNAZIALĂ OANŢU 
• 7 săli de clasă 

• 1 laborator 

• 1 sală profesorală 

• 1 cabinet profesor coordonator 

• 1 sală de educaţie fizică şi sport 

• 1 sală alimente 

• 1 grup sanitar  

• 1 hol mare 

• 1 hol mic 

• 1 sală centrală termică 

Numărul de laboratoare: 3  
Alte dotări: 

Cabinete medicale:   
Cabinet consiliere:   
Cabinet logopedie:   
Baza sportivă: 3 terenuri de sport 
Bibliotecă: Are peste 7240 volume. Din 1990 s-au alocat fonduri pentru achiziţionarea de cărţi.  

 Biblioteca este amenajată într-un spaţiu acceptabil şi a fost modernizată în anul 2004. 
 

GRĂDINIŢA PÂNGĂRĂCIOR 
• Cancelarie 1 

• Săli de curs 1 

• Toaletă adulţi 1 

• Toaletă copii 1 

• Vestiar 1 

• Depozit alimente 1 

• Hol central 1 

• Holuri mici 2 

• Sală centrală termică 1 

• Casa scării 1 

 
 
 

GRĂDINIŢA POIANA 
• Cancelarie  1 
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• Săli de curs  1 
• Toaletă  1 
• Depozit alimente 1 
• Hol central 1 
• Hol mic 1 
• Sală centrală termică 1 

 
B. RESURSE UMANE  

Numărul elevilor din şcoală: 
ANUL 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

NR. 
ELEVI 

487 480 474 458 

 
C. NIVELUL DE DOTARE CU RESURSE EDUCAŢIONALE 

Total personal angajat: 
Personal didactic:   42 din care:  

• educatoare – calificate: 5 

• învăţători – calificaţi : 12             

- din care:  -   profesori pentru învăţământul primar: 4 
                     -    institutori: - 
                     -    învăţători: 8 

• profesori – calificaţi: 24       

- din care:   -   titulari: 20 
                     -   suplinitori calificaţi: 4 
          -   plata cu ora: 12 
Personal didactic auxiliar/norme: 2  

- din care: -  1 secretar şef 
     -  1 contabil 
                                                          -0,5 administrator 
Personal nedidactic/norme: 6,5  

- din care: - calificaţi: 6,5 
      

 
 

 
Mişcarea personalului didactic: 

Din cele  42 cadre didactice: 
- profesori: 24 

- profesori în învăţământul primar: 4 

- educatoare:5 

- învăţători:  8 

- director  :1 

 
IX.2 INFORMAȚII DE TIP CALITATIV 

ANALIZA ACTIVITĂȚII ÎN ANUL ȘCOLAR PRECEDENT 
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La întocmirea acestui material ne-am ghidat după criteriile de evaluare interne şi externe ale 

şcolii.  Au fost urmărite capitolele: 
           A. Management şi dezvoltare instituţională  
         B.  Procesul de învăţământ  
         C.  Relaţii cu comunitatea, parteneriate: - relaţii cu părinţii 

- relaţii cu comunitatea 
      D. Resurse : - materiale 

- umane  
- financiare 
- curriculare 

 
A. MANAGEMENT ȘI DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 

Încă de la începutul anului şcolar, conducerea şcolii a căutat să întocmească planul managerial 
al şcolii, plan care să fie întocmit în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 
          În anul şcolar 2015-2016, colectivul de cadre didactice şi nedidactice din unitatea noastră şi-a 
propus ca întreaga activitate să fie marcată de competenţă, calitate, seriozitate, pentru realizarea 
idealului educaţional care constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, 
în formarea personalităţii autonome şi creative. 
          Întreaga activitate desfăşurată a fost jalonată de programul unic managerial anual şi de 
implementarea unui management al calităţii. 
          Obiectivele strategice pentru anul în curs pot fi sintetizate în următoarele aspecte : 

1. Sistem de învăţământ deschis spre europenism şi universalitate; 

2. Dezvoltarea unei culturi şi a unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului personal al şcolii 

(cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic), al elevilor şi al părinţilor 

necesare transpunerii în practică a legislaţiei asigurării calităţii şi a formării unui comportament 

activ pentru o dezvoltarea durabilă ; 

3. Şanse egale la educaţie; 

4. Asigurarea profesionalizării înalt calitative şi realizarea unui climat socio-profesional optim; 

5. Implicarea şcolii în acţiuni de cooperare. 

Pornind de la obiectivele strategice stabilite pentru anul şcolar 2015-2016, au fost creionate 
următoarele obiective operaţionale : 

1.1 Aplicarea sistemului calităţii 

1.2 Adaptarea planului de şcolarizare la realităţile economice şi sociale 

1.3 Descentralizarea 

1.4 Asigurarea unui management performant 

1.5 Parteneriat şcoală – comunitate  

2.1 Reabilitare şi investiţii noi 
2.2 Modernizarea şcolii 
2.3 Sensibilizarea comunităţii pentru asigurarea condiţiilor moderne de s 
3.1 Sporirea succesului şi participării la educaţie, în special pentru copiii proveniţi din familii 

dezorganizate, fără supraveghere, cu posibilităţi financiare reduse 
4.1 Evaluarea activitităţii cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar şi nedidactic 
4.2.   Organizarea şi coordonarea eficientă a întregii activităţi desfăşurate în şcoală 
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4.3    Programarea şi consilierea managerială 
4.4   Asigurarea dobândirii cunoştinţelor teoretice în vederea participării cu succes la    

  Evaluarea Naţională şi încheierea  în bune condiţii a situaţiei la învăţătură  
4.5   Existenţa unor relaţii de colaborare între toţi salariaţii unităţii  
5.1    Stabilirea de parteneriate şcoală – comunitate locală 
5.2  Stimularea şi încurajarea cadrelor didactice din şcoală să acceseze programe şi burse 

Comenius 
Obiectivelor operaţionale le corespund planuri operaţionale. Analizând îndeplinirea planurilor 

operaţionale propuse putem remarca: 
REFERITOR LA OBIECTIVUL OPERAŢIONAL 1.1  (Aplicarea sistemului calităţii): 

- A fost constituită Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la nivelul unităţii noastre; 

- S-a întocmit planul de activitate al comisiei cu respectarea prevederilor legale; 

- S-a efectuat diseminarea informaţiilor privind Legea calităţii în cadrul Consiliului profesoral cu 

temă; 

- S-a întocmit formularul de monitorizare internă privind calitatea predării-învăţării pentru anul 

2015 – 2016; 

- A fost realizată o gamă de proceduri standardizate ce urmează a fi supuse dezbaterii şi aprobării 

în Consiliul Profesoral şi validării lor în Consiliul de Administraţie; 

- Au fost efectuate asistenţe la ore în urma cărora s-au remarcat următoarele : 

 Puncte tari : 

� Obiectivele lecţiei sunt clar formulate – măsurabile 

� Obiectivele sunt comunicate elevilor 

� Se utilizează metode variabile, inclusiv metode active care oferă egalitatea şanselor 

� Se are în vedere egalitatea şanselor 

� Comunicarea profesor-elev este adecvată (atât cea verbală cât şi cea nonverbală) 

� Resursele materiale sunt utilizate cu eficienţă maximă 

� S-au utilizat materiale diverse - fişe de lucru, fişe de teorie, fişe de teste – realizate 

diferenţiat şi ţinându-se seama de experienţa anterioară a elevilor 

� Întrebările care sunt adresate elevilor sunt clar formulate, cu răspunsuri deschise 

� Există portofolii ale elevilor care conţin materiale elaborate de elevi şi cu ajutorul 

cărora se realizează monitorizarea permanentă a activităţilor elevilor 

� Este aplicată evaluarea formativă care este bazată pe activităţi diferenţiate - clasele I- IV 

� S-a realizat feed-back şi se ţine seama de acesta în elaborarea ulterioară a materialelor 

de lucru şi planificarea ulterioară a activităţilor 

� Elevii sunt încurajaţi să participle activ pe tot parcursul lecţiilor 

� Împărţirea sarcinilor de învăţare în paşi mici de realizare - clasele I - IV 

� Profesorii/învăţătorii fac des apel la cunoştinţele anterioare 
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� Se practică lucrul pe echipe  

� Realizarea permanentă a legăturii dintre teorie şi practică 

� Utilizarea resurselor materiale/materiale vizuale (videoproiector, computer, truse) 

� Cadrele didactice sunt bine pregătite, stăpânesc materia pe care o predau 

 Aspecte care trebuie îmbunătăţite : 

� Utilizarea  metodelor active şi învăţarea centrată pe elev şi de egalitatea şanselor 

(aceleaşi fişe de lucru indiferent de nivelul elevilor)  

� Utilizarea corespunzătoare a resurselor materiale 

� Evaluarea cunoştinţelor să se realizeze ritmic şi să se utilizeze variate metode de 

evaluare 

� Monitorizarea activităţii elevilor pe parcursul desfăşurării programului de învăţare 

� Utilizarea materialelor de lucru suplimentare: fişe de lucru, fişe de teorie, fişe de teste 

etc. 

� Punerea la dispoziţia elevilor diferite tipuri de activităţi de evaluare 

� Toţi profesorii/învăţătorii să utilizeze şi să încurajeze autoevaluarea ca o metodă de 

evaluare a elevilor 

� Înregistrarea de către profesori, în fişe de evaluare şi în catalog, a notelor obţinute de 

elevi la evaluări 

� Îmbunătăţirea orelor de meditaţii şi de consultaţii oferite de profesori/învăţători 

� Stabilirea ţintelor de învăţare individuale pentru elevi prin proiectarea didactică ce are la 

bază evaluarea iniţială 

� Stabilirea stilurilor de învăţare şi ataşarea lor la catalog 

� Utilizarea metodelor variate în procesul de predare 

� Utilizarea de către toate cadrele didactice a învăţării centrate pe elev 

 Acţiuni propuse : 

� Aplicarea testelor iniţiale şi stabilirea activităţilor pe grupe de învăţare remedială şi de 

performanţă 

� Planificarea  orelor de meditaţii şi consultaţii oferite de cadrele didactice; realizarea 

unui orar al activităţilor diferenţiate (recuperare, performanţă) 

� Stabilirea ţintelor de învăţare individuale pentru elevi prin proiectarea didactică ce are la 

bază evaluarea iniţială 

� Îmbinarea utilizării metodelor moderne  de predare cu cele tradiţionale   

� Aplicarea de chestionare la clasă pentru a obţine feed-backul necesar planificării 

învăţării 
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� Repartizarea elevilor pe grupe de lucru (de nivel superior, mediu, cu nevoi speciale) în 

funcţie de standarde bine precizate şi având în vedere stilurile de învăţare şi 

inteligenţele multiple 

� Completarea portofoliului permanent al elevului, gestionarea acestora 

� Aplicarea autoevaluării (autonotării) de către elevi la cât mai multe programe de 

învăţare 

� Aplicarea procedurilor stabilite, îmbunătăţirea lor 

� Creşterea numărului de ore observate şi a numărului de observatori 

REFERITOR LA OBIECTIVUL OPERAŢIONAL 1.2. (Adaptarea planului de şcolarizare la 
realităţile economice şi sociale):   

- A fost realizată o analiză pe termen mediu cu privire la strategiile de urmat în vederea 

menţinerii şcolii între unităţile de referinţă în pregătirea elevilor pentru liceele de elită ale 

învăţământului băcăuan; 

- A fost trimis în termen spre aprobare Proiectul Planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2016-

2017, în care s-a propus realizarea a două clase pregătitoare, pentru realizarea cărora comisia 

metodică a clasei a IV-a a realizat diverse acţiuni de popularizare a ofertei şcolii ; 

REFERITOR LA OBIECTIVUL OPERAŢIONAL 1.3. (Descentralizarea) : 
- A fost implementat curriculumul naţional, întocmindu-se astfel planificările calendaristice de 

către toate cadrele didactice ; 

- Au fost realizate opţionalele cu temă, programă şi suport de curs, aprobate de ISJ Neamţ; 

- S-a întocmit orarul;  

- S-a planificat serviciul pe şcoală; 

- S-a realizat încadrarea personalului didactic cu respectarea prevederilor legale; 

- A fost realizată încadrarea cadrelor didactice  cu respectarea prevederilor legale şi principiului 

continuităţii; 

- Au fost luate măsuri de asigurare a condiţiilor de igienă şi securitate a muncii, de igienizare, 

reparare/recondiţionare conform normelor de autorizare sanitară; 

- Au fost luate măsuri de remediere a defecţiunilor la instalaţia termică 

- A fost elaborat bugetul pentru anul 2016  

REFERITOR LA OBIECTIVUL OPERAŢIONAL 1.4. (Asigurarea unui management 
performant): 

- Au fost monitorizate activităţile propuse în planul managerial, în colaborare cu membrii 

Consiliului de Administraţieşi comisiile de lucru 

- A fost realizată baza de date cu elevii şcolii; 

- S-au elaborat proceduri standardizate privind activitatea compartimentelor servicii; 
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- S-au realizat puncte de informare, în cancelarie şi în bibliotecă, unde au fost afişate circulare, 

note, legi, ordine de ministru, dispoziţii ISJ, prin care s-a realizat la timp informarea la timp a 

tuturor angajaţilor; 

- S-a implementat catalogul on-line, ca mijloc de comunicare cu părinţii şi comunitatea. 

REFERITOR LA OBIECTIVUL OPERAŢIONAL 1.5.  (Parteneriat şcoală-comunitate locală): 
- S-au încheiat parteneriate cu părinţii; 

- S-au realizat parteneriate, pe bază de protocol, cu autoritatea locală, agenţi economici,  

ONG-uri, instituţii de cultură, poliţie, jandarmerie, 
- S-a înfiinţat Asociaţia părinţilor de la Şcoala Gimnazială “Nicolae Iorga” Pîngăraţi, creată cu 

scopul de a veni în sprijinul copiilor lor, elevi ai şcolii.  

REFERITOR LA OBIECTIVUL OPERAŢIONAL 2.1. (Reabilitare şi investiţii noi) 
- S-au făcut demersuri pentru amenajarea spaţiilor în care se desfăşoară procesul instructiv-

educativ, asigurarea spaţiilor şcolare care să permită desfăşurarea programului; 

- S-a asigurat dotarea cu materiale didactice a laboratoarelor; 

- În ceea ce priveşte investiţiile, au fost făcute demersuri pentru inventarierea nevoilor de 

dezvoltare, a oportunităţii în contextul adaptării unităţii la cerinţele comunităţii europene, iar 

Consiliul Local a răspuns nevoilor şcolii prin măsuri ce au dus la realizarea următoarelor 

proiecte. 

REFERITOR LA OBIECTIVUL OPERAŢIONAL 2.2. (Modernizarea şcolii): 
- S-a efectuat aprovizionarea cu materiale de curăţenie şi întreţinere. 

REFERITOR LA OBIECTIVUL OPERAŢIONAL 2.3. (Sensibilizarea comunităţii pentru  
asigurarea condiţiilor moderne de studiu): 

În ceea ce priveşte sensibilizarea comunităţii pentru asigurarea condiţiilor moderne de studiu, 
aşa cum am precizat la obiectivul operaţional 2.1. s-au făcut demersurile cuprinse în planul   

REFERITOR LA OBIECTIVUL OPERAŢIONAL 3.1. (Sporirea succesului şi participării la 
educaţie, în special pentru copiii proveniţi din familii dezorganizate, fără supraveghere, cu posibilităţi 
financiare reduse) menţionăm: 

- Acordarea burselor conform criteriilor legale. 

REFERITOR LA OBIECTIVUL OPERAŢIONAL 4.1. În ceea ce priveşte diagnoza activităţii 
desfăşurate în şcoală în anul şcolar precedent au fost demarcate următoarele acţiuni: verificarea fişelor 
de evaluare a activităţii personalului didactic şi a personalului din compartimentele auxiliare, evaluarea 
materialului de analiză privind activitatea în anul şcolar anterior şi direcţiile de acţiune pentru anul 
şcolar 2014-2015, diagnoza rezultatelor obţinute, a problemelor disciplinare, absenţe. 

REFERITOR LA OBIECTIVUL OPERAŢIONAL 4.2. În ceea ce priveşte organizarea şi 
coordonarea eficientă a întregii activităţi desfăşurată în şcoală au fost realizate următoarele acţiuni: 

- revizuirea organigramei şcolii; 

- reorganizarea Consiliului de Administraţie, a componenţei Consiliului Profesoral, catedrelor, 

comisiei metodice a diriginţilor şi a celorlalte comisii ce trebuie să funcţioneze în baza 

regulamentelor şcolare în vigoare; 
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- revizuirea comisiei pentru protecţia muncii şi PSI, elaborarea programului de activitate a 

comisiei, instruirea şi semnarea fişelor de întreg personalul unităţii şi de către elevi; 

- realizarea şedinţelor Consiliului profesoral cu temă; 

- elaborarea programului de activităţi al comisiei de consiliere şi orientare, întocmirea tematicii 

orelor de dirigenţie pentru fiecare clasă; 

- întocmirea proiectelor calendaristice şi semestriale, de către fiecare cadru didactic, după 

analizarea în cadrul catedrelor a programelor elaborate de MENCS; 

- efectuarea examenului medical obligatoriu al personalului didactic şi nedidactic conform 

prevederilor legale; 

- efectuarea triajului medical al elevilor de către personalul cabinetului medical. 

REFERITOR LA OBIECTIVUL OPERAŢIONAL 4.3.  În ceea ce priveşte Programarea şi 
consilierea managerială: 

- au fost elaborate tematicile şi graficul de acţiuni pentru Consiliul de Administraţie, Planul 

operaţional 2015 -2016. 

- a fost respectată programarea activităţii de monitorizare conform graficului de monitorizare şi 

control; 

          REFERITOR LA OBIECTIVUL OPERAŢIONAL 4.4. (Asigurarea dobândirii cunoştinţelor 
teoretice în vederea participării cu succes la Evaluarea Naţională şi încheierea  în bune condiţii a 
situaţiei la învăţătură)  
           
B. PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT, ORGANIZARE, FUNCŢIONARE, REZULTATE 

Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” Pîngăraţi şi-a organizat şi desfăşurat activitatea în anul 
şcolar 2015-2016, în conformitate cu normativele şi direcţiile impuse prin politicile educaţionale şi de 
dezvoltare instituţională ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, precum şi cu respectarea misiunii şcolii, 
a scopului şi a obiectivelor cuprinse în planul managerial şi organizate pe următoarele domenii de 
activitate: Curriculum, management şcolar, resurse umane, parteneriate si programe, resurse material, 
relaţii  publice, imagine şi comunicare, relaţia cu comunitatea şi consiliul local. 
 

B.1 CURRICULUM  
• Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională, a reglementarilor legale şi a 

metodologiilor specifice;  

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

procedurilor de evaluare, precum si valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de 

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

• Pregătirea elevilor în vederea susţinerii evaluării naţionale şi a olimpiadelor şcolare;  

• Cresterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor;  

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

societăţii democratice. 

• Statistica premiilor la olimpiade şi concursuri școlare. 
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PREMII  OLIMPIADE / CONCURSURI OBȚINUTE ÎN  
Anul  scoalar 2015-2016 

 
 

1. Activitati extra-scoalare  

• „ Ziua Educatiei”-învăţatori, educatori, diriginti 

•  „ Sfinti si sarbatori” - diriginţi, învăţători, educatori  ; 

• „Tradiţii de Crăciun si Anul Nou” – diriginţi, învăţători, educatori 

• „Să cinstim istoria patriei!” – activităţi de 1 Decembrie si 24 Ianuarie; invatatori, diriginti, 
educatori; 

• “Holocaustul în România” – prof. Chibea Tiberiu; 

• „Ascultând lira lui Orfeu” – prof. Iftime Iuliana, prof. Cristina Crăciun, inv. Mărculescu 
Florentina, înv. Hoșteanu Mihaela, ed. Hiliuţă Adriana, Ed. Mâţă Doina. 

•  “Festivalul Toamnei” -  diriginţi, invatatori, educatori 

•  “Magia toamnei prin ochi de copil” – înv. Gheţi Aniţa, înv Hoșteanu Mihaela; 

• “Azi preșcolari, mâine școlari” – educ Mâţă Doina, înv Corfu Vasile; 

• Ziua limbilor europene– prof. Ifrim Geanela; 

• “Sub teiul luiEminescu” – învăţători, prof. Timofte Mihaela, prof. Tudurachi Elena-Diana, 
prof. Coscaru Simona. 

• “Culorile toamnei nemţene” – prof. Hasna Nicoleta 

•  “Fii deștept, nu fă parte din statistici – Strada nu e loc de joacă!” – prof. Tudurachi Diana; 

• Proiecte de parteneriat educational sub indrumarea doamnei invatatoare Nemteanu Elena de 
la Structura Stejaru:-‘’Prescolarii de azi,scolarii de maine’’in colaborare cu grupa de 
prescolari ‘’Pricindeii’’sub indrumarea doamnei educatoare Ilioaia Elena; 

• Proiecte de parteneriat educational sub indrumarea doamnei invatatoare Nistor Roxana in 
colaborare cu doamna invatatoare Bumbu Rodica din cadrul Structurii Stejaru: -‘’Toamna 
harnica si darnica’’ 

• ‘’File de viata,file de carte’’in colaborare cu doamna bibliotecar Coscaru Maria Simona; 

• Proiect de parteneriat educational ‘’Festivalul toamnei’’sub indrumarea înv. Hanganu 
Andreea,proiect la care au fost colaboratori invatatorii de la Scoala Gimnaziala ‘’Nicolae 
Iorga’’Pingarati; 

• Organizarea expoziției “Frânturi de Toamnă” în cadrul celor 3 structuri ale Școlii 
Gimnaziale “Nicolae Iorga”, Pîngărați (Oanțu, Pîngărați, Stejaru) 

Un deosebit accent a fost pus in acest semestru pe activităţile de prevenţie și combatere a 
evenimentelor neplăcute, cu efecte negative, organizându-se la iniţiativa școlii și în parteneriat cu 
instituţii abilitate acţiuni practice și sesiuni de informare. Menţinăm că aceste activităţi au implicat 
toate cadrele didactice și toţi elevii din școală. 

- „Salvăm împreună” – acţiune în parteneriat cu Serviciul de ambulanţă P. Neamţ; 
- „Circulăm în siguranţă” – activitate în parteneriat cu Biroul de poliţie rutieră P. Neamţ; 
- Prevenţia delicvenţei juvenile și a traficului de fiinţe umane – activitate în parteneriat cu 

Inspectoratul de poliţie judeţean Neamţ 
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- „Fii, informat, salvează-ti viaţa!” – activităţi de simulare, sesiuni de informare pentru 
prevenirea pierderilor umane in cazul unor situatii de urgenţă (cutremure, incendii) – în 
colaborare cu ISU P. Neamţ 
Cu ocazia zilelor importante precum: 1 Decembrie, 24 Ianuarie, în preajma Sarbatorilor de 

Craciun au fost afisate pe holuri materiale educative , s-au organizat sesiuni de comunicari si activitati 
extrascolare , s-au impărţit pliante. 

• lectie deschisa – Prof. Zura Monica si Ditu Lenuta – Combatera violentei 

•  referat  - Aspecte ale (ne)comunicarii dirigintelui cu clasa de elevi –Baciu Andrei si Ifrim 
Geanela  

•  activitate de informare cu privire  la istoricul satului in care locuim - lectura, referate ( Zura 
Monica) 

•  activitate de parteneriat intre Scoala Stejaru si Oantu)  privind traditiile de Craciun 

• masa rotunda pe tema evaluarilor initiale; 

• saptamana lecturii-prin prezentarea unor scenete,intocmirea fiselor de autor si lectura pentru 
portofoliul personal; 

• sustinerea activitatii interdisciplinare “Datini si obiceiuri de iarna’’de catre doamnele 
invatatoare de la structura Stejaru,precum si prezentarea referatului cu tema’’Valorificarea 
traditiilor si obiceiurilor de iarna in serbarile scolare’’. 

• Proiect de parteneriat educational Ziua Educatiei-‘’Recunostinta dascalilor nostri’’sub 
indrumarea doamnei educatoare Hiliuta Adriana,proiect la care au fost colaboratori invatatorii 
de la Scoala Gimnaziala ‘’Nicolae Iorga’’Pingarati; 

• Proiect de parteneriat educational ‘’Festivalul toamnei’’sub indrumarea domnisoarei 
invatatoare Hanganu Andreea,proiect la care au fost colaboratori invatatorii de la Scoala 
Gimnaziala ‘’Nicolae Iorga’’Pingarati; 

• Proiect de parteneriat educational ‘’Deschide,usa crestine!’’,sub indrumarea doamnei 
invatatoare Pantea-Moglan Mariana,proiect la care au fost colaboratori invatatorii si profesorii 
Scolii Gimnaziale ‘’Nicolae Iorga’’Pingarati; 

• Proiecte educationale sub indrumarea doamnei invatatoare Marculescu Florentina de la Scoala 
Gimnaziala ‘’Nicolae Iorga’’Pingarati: 

• ‘’La multi ani,Romania!’’ 

• ‘’Unirea Principatelor Romane’’ 

• ‘’Eminescu la ceas aniversar’’ 

• Proiecte de parteneriat educational sub indrumarea doamnei invatatoare Nemteanu Elena de la 
Structura Stejaru: 

• ‘’Prescolarii de azi,scolarii de maine’’in colaborare cu grupa de prescolari ‘’Pricindeii’’sub 
indrumarea doamnei educatoare Ilioaia Elena; 

• ‘’Ziua Educatiei’’ 

• Proiecte de parteneriat educational sub indrumarea doamnei invatatoare Nistor Roxana in 
colaborare cu doamna invatatoare Bumbu Rodica din cadrul Structurii Stejaru: 

• ‘’Toamna harnica si darnica’’ 

• ‘’File de viata,file de carte’’in colaborare cu doamna bibliotecar Coscaru Maria Simona; 

• Organizarea unor activitati omagiale de “Ziua eroilor” – prof. Tudurachi Diana 
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• Activitate de voluntariat prin participare elevilor clasei a VII-a la o actiune de caritate la Camin 
de batrani din Oslobeni si la o Asezamant Social-Filantropic, Turturesti cu domnul profesor de 
religie, Bogdan Alistar 

• Proiect educational cu Scoala Iulia Halaucescu – Tarcau – prof Craciun Florica 

• Excursii la Piatra Neamt – majoritatea dirigintilor, invatatorilor si educatorilor 

• Excursie la Slănic Moldova si la salina împreuna cu colectivul de elevi a claselor a V-a si a   
VI-a Școala Gimnaziala Stejaru. 

• participarea cu elevii clasei a VIII-a Pîngăraţi la „Ziua porţilor deschise” eveniment care a dat 
şansa elevilor să se hotărască asupra liceelor şi profilelor pe care vor să le urmeze – dirigintii 
claselor a VIII-a 

Ciobanu Maria 

� organizarea proiectului „Curăţenia de primăvară” în cadrul săptămânii „Şcoala Altfel” 
� realizarea, cu ocazia cercului cu directorii de pe semestrul al II-lea, a unei expoziţii etnografice 

ce conţinea lucrări ale elevilor în punct românesc şi cruciuliţă 
� realizarea unui mic atelier de cusut manual a iei româneşti la care au participat eleve de la 

clasele a VII-a şi a VIII-a 
� activităţi practice în care băieţii de la clasele V-VIII au realizat produse artizanale din lemn : 

bănci, căsuţe de păsărele şi scăriţe de trandafiri. 
 

Alistar Bogdan 
A colaborat cu Parohia ,,Acoperământul Maicii Domnului”, Precista III – Piatra- Neamţ,pt a 

facilita elevilor acces la biblioteca parohiei, ocazie cu care zeci de elevi au împrumutat cărţi religioase; 
Cu ocazia Zilei Naţionale a României şi a Sărbătorii Sfântului Apostol Andrei a susţinut un 

referat, în colaborare cu profesorul de istorie, în care a punctat importanţa Sfântului Andrei ca şi 
apostol al poporului român; 

În colaborare cu d-na învăţătoare a clasei I Pângăraţi, a mers în Postul Crăciunului, cu 
colectivul clasei dumneaei la Mănăstirea Pângăraţi, unde elevii au fost spovediţi şi împărtășiți. 

A desfăşurat cu clasele a VII-a şi a VIII-a din localităţile Pângăraţi şi Stejaru activităţi 
extraşcolare social filantropice în preajma Crăciunului, prilej cu care împreună cu elevii a vizitat 
căminul de bătrâni din localitatea Oşlobeni, comuna Bodeşti, cât şi aşezământul social filantropic din 
localitatea Turtureşti, comuna Girov, judeţul Neamţ, unde sunt luaţi în îngrijire un număr de peste 20 
de mame şi copii cu posibilităţi materiale reduse sau încurajate să nu avorteze şi unde li se oferă 
susţinere morală şi materială. Cu aceeași ocazie i-am colindat pe bătrâni, cât şi pe mamele şi copiii din 
centru, li s-au împărţit daruri şi le-a oferit un cuvânt bun şi de încurajare. 

Pelerinaj tematic în perioada ”Școala altfel”: ”Să ne cunoaștem sfinții nemțeni”. 
  
 
Baciu Andrei 
5 OCTOMBRIE  2015 – ‘’Ziua  educatiei’’ – ”Concurs pe teme de cultură geografică 

generală ” 
30 NOIEMBRIE 2015/1 DECEMBRIE 2015 – Activitate dedicată ”Marii Uniri/ Zilei 

naționale” și ”Sărbătorii Sf. Andrei” cu clasele a VII-a și a VIII-a de la școala Oanțu. 
Bancu Cezar 
A organizat împreuna cu colegii de educație fizica campionat de fotbal băieți la nivel de 

comuna: campionat de handbal fete, campionat de baschet fete, concursuri de atletism la clasele I-IV. 
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A participat la concursul de tetratlon in cadrul olimpiadei gimnaziilor, unde a luat locul 1 la 
faza municipală (comunele apropiate de Piatra Neamț) și ne-am calificat la etapa județeană desfășurată 
la Roman (Locul I la etapa județeană rural). 

A susținut o lecție demonstrativă în cadrul Comisiei ”Om și societate”. 
Iftime Iuliana 

ᴥ  participarea pe tot parcursul anului școlar, cu toate clasele,  la Proiectul 
Educațional inițiat de Radio România Muzical ”Ascultă 5 minute de muzică clasică” 

ᴥ participare cu un moment muzical la  Ziua satului Oanțu, 
ᴥ pregătirea unui grup de elevi pentru  Serbare de Crăciun, 
ᴥ inițierea și coordonarea Parteneriatului ”Ascultând lira lui Orfeu” împreună cu 

Academia de muzică ”Gh. Dima” Cluj-Napoca extensia Piatra Neamț în cadrul căruia elevii 
școlii au participat la concerte life susținute de studenții facultății dar și de muzicieni 
consacrați, astfel: 

- 4 noiembrie 2015 -  participarea elevilor Școlii gimnaziale ”Nicolae Iorga”  la Concertul  
” Lieduri de toamnă” susținut de soprana Gabriele Pepelea și pianista Mihaela Spiridon  la Biblioteca 
Județeană ”G. T. Kirileanu” din Piatra Neamț. 

-  25 noiembrie 2015-  participarea elevilor Școlii gimnaziale ” Nicolae Iorga”  la 
concertul  ” Recital de arii și lieduri” susținut de studenții claselor de canto la Biblioteca Județeană ”G. 
T. Kirileanu” din Piatra Neamț. 

-  28 octombrie 2015- participării elevilor Școlii gimnaziale ” Nicolae Iorga”  la Recitalul 
de pian susținut de Raluca Rad la Biblioteca Județeană ”G. T. Kirileanu” din Piatra Neamț. 

- 8 decembrie 2015, participării elevilor Școlii gimnaziale ” Nicolae Iorga”  la spectacolul 
”Concert de iarnă” susținut de Grupul coral ”Extensioal” al Academiei de Muzică ”Gheorghe Dima” 
Cluj-Napoca, Extensia Piatra-Neamț 

- 9 decembrie 2015,participării elevilor Școlii gimnaziale ” Nicolae Iorga”  la spectacolul 
”Concert de colinde tradiționale românești” susținut de Ansamblul de Muzică Tradiţională  ”Icoane 
Moldaveal” alAcademiei de Muzică ”Gheorghe Dima” Cluj-Napoca,Extensia Piatra-
NeamțșiAnsamblul ”Floricică de la Munte” al Centrului pentru Cultură și Arte ”Carmen 
Saeculare”Piatra-Neamț 

 
- 23 martie 2016 -  participării elevilor Școlii gimnaziale ” Nicolae Iorga”  la spectacolul 

Florilegiu liric - recital de arii și lieduri susținut de soprana Gabriela Pepelea  acompaniată la pian de 
Mihaela Spiridon, spectacol ce a avut loc la Biblioteca Județeană G.T. Kirileanu Piatra-Neamț 

- 30 martie 2016 -  participării elevilor Școlii gimnaziale ” Nicolae Iorga”  la spectacolul  
”Recital de lied” susținut de Ramona Bolojan - mezzo-soprană și Raluca Rad – pian, profesori în 
cadrul Academiei de Muzică ”Gheorghe Dima” Cluj-Napoca, Extensia Piatra-Neamț  

- 6 aprilie 2016 - participarea elevilor Școlii gimnaziale ” Nicolae Iorga”  la concertul  
           ” Recital de arii și lieduri” susținut de studenții claselor de canto la Biblioteca       

Județeană ”G. T. Kirileanu” din Piatra Neamț. 
- 6 mai 2016 - participării elevilor Școlii gimnaziale ” Nicolae Iorga”  la spectacolul  

”Recital de percuție” susținut de Ansamblul de percuție al Academiei de Muzică Gh. Dima Cluj-
Napoca, Extensia Piatra-Neamț; 

- 20 mai 2016 - participării elevilor Școlii gimnaziale ” Nicolae Iorga”  la Spectacolul 

clasei de operăsusţinut de studenţii claselor de canto ale Academiei de Muzică Gh. Dima Cluj-Napoca, 
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Extensia Piatra-Neamţ conducerea muzicală: conf.univ.dr. Anastasia Buruian, lect.univ.dr. Gabriela 
Pepelea, asist.univ.dr. Ligia Ghilea 

- 27 mai 2016 - participării elevilor Școlii gimnaziale ” Nicolae Iorga”  la Festivitatea de 
absolvire a promoției 2015 a Academiei de Muzică Gh. Dima Cluj-Napoca, Extensia Piatra Neamț 
împreună cu Ansamblul de Muzică Tradițională Icoane Moldave, conducerea muzicală: conf. Univ. 
Dr. Delia Sroia Irimia, cda. Sidor Rusu 

Chibea Tiberiu 
- A organizat olimpiada pe scoala la cls. A VIII-a, in urma careia s-a calificat la faza locala 

eleva  Onofrei Antonia Georgiana, cu nota 8,50. 
- A realizat activitatea dedicate Zilei Holocaustului in Romania (9 octombrie). 
- A realizat activitatea dedicate Zilei Armatei (25 octombrie). 
- A realizat activitatea dedicate Zilei Nationale(1 decembrie). 
- A realizat activitatea dedicate Micii Uniri (24 ianuarie). 
- A realizat activitatea dedicate Zilei Internationale a Holocaustului (27 ianuarie).   
- A sustinut lecția demonstrativă din cadrul Cercul pedagogic la istorie la clasa a VIII-a (11 

noiembrie). 
- A participat ca profesor evaluator la olimpiada de cultura civica, faza locala, organizata la 

Scoala Gimnaziala,,Nicu Albu” Piatra Neamt. 
 Ghența Lavinia 
A organizat concursuri sportive cu diferite ocazii: 
1 OCTOMBRIE  2015 – ‘’Ziua  mondiala  a  sportului’’; clasele I-IV-Stafete  intre  clase;                                         

clasele V-VIII-Campionate fotbal si baschet; 
5 OCTOMBRIE  2015 – ‘’Ziua  educatiei’’; clasele I-IV- Stafete intre  clase;                                      

clasele V-VIII-Campionate fotbal si  baschet; 
22  OCTOMBRIE  2015- ‘’Campionat de  fotbal’’-echipa  Pingarati; 
4  NOIEMBRIE  2015 –‘’Campionat  de  handbal’’-echipa  Pingarati; 
16  Noiembrie  2015-Proiect  educational ‘’Salvam  impreuna’’ 
                                                   Serviciul  de  ambulanta  Neamt 
                                                  -gradinita,clasa  pregatitoare, clasele I-IV; 
7 NOIEMBRIE  2015-Competitie; Echipa de tetratlon-Pingarati; Etapa  municipala;                                             
14  NOIEMBRIE  2015-Competitie; Echipa  de  tetratlon-Pingarati; Etapa  judeteana;                                                   
Hasna Nicoleta 
Pavoazarea holurilor celor 3 structuri din cadrul Școlii Gimnaziale “Nicolae Iorga”, Pîngărați 
 
             - pictare 
             - conceperea de panouri decorative 
             - organizare de expoziții de lucrări  
Organizarea expoziției “Franturi de Toamnă” în cadrul celor 3 structuri ale Școlii Gimnaziale 

“Nicolae Iorga”, Pîngărați (Oanțu, Pîngărați, Stejaru), activități: 
     - expunerea lucrărilor plastice cu tema Toamna 
     - expoziție de fructe , legume, flori specifice toamnei 
Participarea la Proiectul „CULORILE TOAMNEI NEMȚENE”, în colaborare cu Asociația 

Centrul de Ajutor și Integrare Socială, Piatra Neamț. Am expus cele mai bune 20 de lucrări plastice ale 
elevilor din cele 3 structuri ale Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga” , Pîngărați. Elevii participanți la 
expoziței au primit cadouri/premii. 

- CERTIFICAT DE VOLUNTARIAT – Prof. Hasna Nicoleta Lămâița, pentru promovarea 
culturii și artelor în cadrul Expoziției Internaționale „ÎNVINGĂTOR PRIN ARTĂ ”, Ediția a VI-a din 
1-7 noiembrie 2015 de la Iași-România și Bălți-Moldova. 

• Club de gramatica distractivă – prof Tudurachi Diana 

• Formatia de dansuri populare “Stejareii” 
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• Gradinita Pingaracior: 
o Sarbatorirea copiilor; 
o Drumetie; 
o Vizita la biserica din sat; 
o Serbare dedicata primirii Mosului; 
o Participarea la jocuri de iarna. 

• Gradinita Pingarati: 
o “Ziua educatiei”; 
o “Festivalul toamnei”; 
o “Aducem in clasa sarbatorile de iarna”; 
o “Hora Unirii”. 

• Gradinita Oantu: 
o “Simfonia toamnei”; 
o “Ziua educatiei”; 
o “Festivalul toamnei la Stejaru”; 
o “La multi ani, Romania!”; 
o “Asteptam pe Mos Craciun”; 
o “Luceafarul poeziei romanesti”; 
o “Hai sa dam mana cu mana” 

• Gradinita Stejaru: 
o Drumetie; 
o “Ziua educatiei”; 
o “Festivalul toamnei la Stejaru”; 
o “Petrecem de Halloween”; 
o “Bucuriile iernii” – joc in aer liber; 
o “Seara colindelor” – manifestare culturala la Caminul cultural Tasca; 
o Excursie didactica. 

• Toate gradinitele au fost implicate in marcarea unor evenimente importante (“Ziua educatiei”, 
“Ziua nationala a Romaniei”, “Nasterea Domnului”, “Sarbatorirea lui Eminescu”, ”Mica 
Unire”) 

 
Proiecte tematice derulate în grădiniţe 

 

• Gradinita Oantu: 
o “Sa ne cunoastem”; 
o “Eu si lumea mea”; 
o “Hora anotimpurilor”; 
o “Traditii si obiceiuri la romani”; 
o “Tara mea”. 

• Gradinita Pingaracior: 
o “Toamna cea bogata”; 
o “Eu si lumea mea”; 
o “Obiceiuri si datini de iarna” – tema in afara unui proiect; 
o “In lumea celor care nu cuvanta”. 
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• Gradinita Poiana Oantu: 
o “Eu si cei dragi”; 
o “Toamna asa cum este”; 
o “Distractiile mele”; 
o “Hora anotimpurilor”. 

• Gradinita Pingarati: 
o “Eu si ceilalti”; 
o “Toamna ca o carte”; 
o “Festivalul toamnei”; 
o “Tara mea”. 

• Gradinita Stejaru: 
o “Eu si lumea mea”; 
o “Toamna cea bogata”; 
o “Punguta cu povesti”; 
o “Tara mea”; 
o “Traditii si obiceiuri romanesti”; 
o “Iarna dalba”. 

Mentionăm ca activittile extra-scolare din școală au fost promovate in ziarul “Realitatea” – dintre 
acestea amintim articolele referitoare la parteneriatele cu Serviciul de ambulanta, cu biroul 
rutier, cu activitatile de voluntariat prin care au fost imbracati copii nevoiasi din scoala la 
inceputul anului scolar, precum si activitatile care s-au desfasurat cu ocazia sarbatorilor de 
iarna 

 
2. Parteneriate educationale 

Dintre parteneriatele realizate amintim : 
1. „FII DE AJUTOR!”- Parteneriet cu SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN NEAMȚ 
   2. „CIRCULĂM ÎN SIGURANȚĂ” 

    - Parteneriat  cu INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI NEAMŢ, POLIŢIA 
MUNICIPIULUI PIATRA  NEAMȚ, BIROUL RUTIER. 
3. “EVUL MEDIU RECOMPUS”- Înscris în Calendarul activităților  educative judetene 2016 , aflat 
la ediția a II-a. 
Parteneri: Școala Gimnazială “Elena Cuza” , Piatra Neamț 
Colaboratori : 

• Școala Gimnazială Gheorghe Săvinescu  , Crăcăoani 

• COLEGIUL TEHNIC “MIRON COSTIN” ROMAN,Jud. NEAMT 

• I.S.J. , Neamț 

• Teatrul Tineretului, Piatra Neamț 

• Complexul Muzeal Județean Neamț 
 PARTENERIATE/CONCURS 

• ASOCIAȚIA UMANITAR-CULTURAL-ȘTIINȚIFICĂ „VASILE POGOR”  , IASI- 
Expoziția Internațională- Concurs „ÎNVINGĂTOR PRIN ARTĂ” 

• ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 , PIATRA NEAMT/ SIMPOZIONUL NAȚIONAL 
„CULORILE UNUI MEDIU CURAT...ÎN PATRU ANOTIMPURI” 
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• ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. GHEORGHE DUMITREASA” , GIROV, JUD. NEAMȚ/ 
CONCURSUL NAȚIONAL „UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE” 

• Parteneriat cu tema ”Sărbătorile pascale în sufletul copiilor”. – prof Alistar Bogdan 

• Gradinita Pingaracior: “Impreuna pentru binele copilului” – parteneriat cu familia; 

• Gradinita Pingarati:  
o Parteneriat cu clasa I Pingarati; 
o “Familia in clasa” – parteneriat cu familia; 
o “Ascultand lira lui Orfeu” – parteneriat cu Academia de muzica “Gh. Dima” Cluj 

Napoca Extensia Piatra Neamt. 

• Gradinita Stejaru: 
o Parteneriat cu Teatrul de papusi “Zgubilici”; 
o Parteneriat cu clasa I Scoala Stejaru; 
o Parteneriat cu Gradinita Poiana; 
o Parteneriat cu Gradinita Oantu; 
o Parteneriat cu Gradinita Tasca; 
o Parteneriat cu Politia Locala. 

• Gradinita Oantu: 
o Parteneriat cu Gradinita Stejaru; 
o Parteneriat cu Gradinita Poiana; 
o Parteneriat cu Biserica Sf. Dumitru din satul Oantu; 
o Parteneriat cu Teatrul de papusi “Zgubilici”; 
o Parteneriat cu familia. 

• Gradinita Poiana Oantu: 
o Parteneriat cu familia; 
o Parteneriat cu Gradinita Oantu; 
o Parteneriat cu Gradinita Stejaru; 
o Parteneriat cu clasa pregatitoare Oantu; 
o Parteneriat cu Biserica “Sf. Stefan” din satul Poiana. 

 
3. Rezultate olimpiade si concursuri școlare 
• CONCURSUL NAȚIONAL ”O ACTIVITATE DE SUCCES ÎN SĂPTĂMÂNA ȘCOALA 

ALTFEL”  - Premiul I la faza județeană, categoria Cultural; 
-Premiul I la faza naținală, categoria Cultural. 

• calificarea la etapa județeana la disciplina Biologie a elevilor Pațilea Andreea și Paulenco 
Sabina din clasa a VII-a Școala Gimnazială Stejaru 

• calificarea la etapa județeană la disciplina Fizică a elevului Pașcu David Adrian din clasa a VI-
a Școala Gimnazială “Nicolae Iorga” Pîngărați 

• participări la Concursul national ` Invitatie la responsabilitate`, unde eleva Patilea Andreea a 
obtinut premiul al II-lea la faza nationala; 

• Olimpiada de Limbă, Comunicare şi Literatură Română– etapa pe localitate; 
• Olimpiade scolare:  

- Lectura ca abilitate de viata`- etapa judeteana: au participat 4 elevi, 2 dintre ei cu 
rezultate foarte bune ( Coscaru Flavius, cl.  a VI-a, 52 p), si Munteanu Rebeca, cl.  A 
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VIII-a, 53 p, dintr-un total de 60 p; 
- Olimpiada de limba si literatura romana: au participat la etapa locala 6 elevi, 5 dintre ei 

cu rezultate bune si foarte bune, 3 calificati la etapa judeteana cu punctaje peste 100( 
Coscaru Flavius, Munteanu Rebeca si Jitaru Iustina); 

 
 
 
Nr.crt Numele și prenumele elevului Clasa/punctaj 

1 

Olimpiade scolare:  
`Lectura ca abilitate de viata`- 
etapa judeteana 

2 Coscaru Flavius VI/52 
3 Munteanu Rebeca VIII/53 

4 
Limba si literature romana 
Coscaru Flavius VI/100 

5 Munteanu Rebeca VIII/100 
6 Jitaru Iustina VIII/100 

10 Iftime Silviu V/67 
11 Zaharia Narcisa VI/81,5 
12 ANDRAŞ DUMITRU VI/58 
13 Andras Mihaela VIII/45 
14 Marc Ana VIII/70 
16 MARC ANA MARIA VIII 
17 MEZA NICOLAE CRISTIAN VIII/65 
18 Voaides Lavinia VII/59 
19 Lazar Erika Stefania VIII/59 

 
• Participarea la Expozitia Internațională- Concurs „ÎNVINGĂTOR PRIN ARTĂ”, Ediția a VI-a, 

cu 5 elevi și a obținut urmatoarele premii: 
        - PREMIUL I – Arhire Ionela Florinela Monica-  clasa a aVI-a, Structura Stejaru 
        - PREMIUL I – Chiriloaie Anna Maria- clasa a VI-a, Pîngărați 
        -PREMIUL I – Papandron Eliza Iasmina – clasa a VI-a, Structura Stejaru 
        - PREMIUL I – Munteanu Ștefania Ana Rebeca – clasa a VIII-a, Strucur Stejaru 
        - PREMIUL I – Țuțuianu Francesca, clasa a VIII-a, Pîngarați 
- PREMIUL I – PROF. Hasna Nicoleta Lămâița, pentru coordonarea elevilor și lucrările 

prezentate la concurs și a primit un CD cu ISBN.. 
• Olimpiada `Universul cunoasterii prin lectura`:- 2 paricipanti (Paulenco Sabina, cl.a VII-

a- mentiune, Gherasim Cosmin, cla a VIII-a) 

• Olimpiada de limba Engleză – faza locală – 3 elevi (Zaharia Corina – 79 de puncte, Mihai 
Damian,Tutuianu Francesca ) 

• participarea cu un număr mare de elevi la etapa locală a Olimpiadei de Matematică, la 
concursul ”Și eu pot fi bun la mate” 

• calificarea la etapa județeană a concursului ”Și eu pot fi bun la mate” a elevilor Paşcu Paul, 
Ţăranu Rareş (clasa a V-a), Paţilea Andreea (clasa a VII-a), DeRosa Luigina (clasa a VIII-a) 
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• obţinerea de către elevii Paţilea Andreea, DeRosa Luigina, Munteanu Rebeca a 3 menţiuni la 
concursul interudeţean „Acolada” (Bogdăneşti  - Suceava) 

• participarea cu un număr mare de elevi la concursurile ”Comper” 
• Participare la Concursul „RALUCA RIPAN” cu eleva Patilea Andreea de la clasa a VII-a 

Stejaru, care a obtinut un rezultat onorabil (55puncte) 

• participarea la etapa municipală a Olimpiadei de Biologie a 2 elevi, din care eleva Paţilea 
Andreea a obţinut locul III: 

• participarea cu 3 elevi la Concursul Naţional „George Emil Palade” unde elevul Răspopa 
Robert a obţinut o menţiune 

• paricipare cu două echipaje la Concursul Judeţean „Micii biologi”, ambele echipaje obţinând 
locul II  

• participarea cu un număr mare de elevi la Olimpiada de Educație Tehnologică faza locală. 

• Participare la concursul „CU VIATA MEA APAR VIATA” la Bicaz etapa zona de județ unde 
a luat o mențiune împreuna cu elevii: Onofrei Antonia, Iauta Paul, Coscaru Flavius și Ioniche 
Ricardo. 

• Participare la concursul de tetratlon la Piatra Neamt: locul 1 la etapa pe zona Piatra Neamt si 
calificare la etapa județeană desfășurată la Roman obținând locul 1. Din echipa au mai facut 
parte si doamna profesoara Ghenta Lavinia si elevii: Macovei Mihaela, Grasu Raluca, Haures 
Mihaela, Enea Georgiana, Diaconu Narcis, Udroi iustin, Mihai Damian, Nemteanu Adrian. 

• Participare la concursul „PRIETENII POMPIERILOR” la Bicaz etapa zona de judet unde a luat 
locul I si s-a calificat la etapa judeteana unde a luat locul al III-lea. Din echipaj au facut parte 
elevii: Hanslich Betiana, Haures Mihaela, Grasu Malina, Apetri Andreea, Patilea Andreea, 
Pascu Iuliana, Aanei Sabina, Grasu Raluca, Enea Georgiana. 

• Participare cu copiii din ciclul primar la concurs de sah etapa judeteana unde a luat un onorabil 
loc IV împreună cu copiii: Cuciureanu Andreea,  Axinte Ana, Bajenaru Robert si Cojoc Sergiu. 

• Participare cu copiii claselor a IV-a la concursul de atletism din cadrul onss-ului, etapa pe județ 
desfășurat la Piatra Neamt unde am optinut la fete: locul II la viteza pe 30 metri eleva Axinte 
Ana, Locurile I,II,III la saritura in lungime cu elan cu elevele Arhire Cristiana (I), Axinte Ana 
(II), Cojocaru Cristiana(III), locul II la rezistenta Axinte Ana. 

• Participare la Olimpiada Copiilor cu elevii: Damian Mihai, Bârlădeanu Vlad, Diaconu Narcis, 
Lupescu Cosmin. 

• Participarea la faza locala a Olimpiadei de istorie -  eleva  Onofrei Antonia Georgiana 
• Participare la festivalul,,Copiii, florile vietii-premiul-II – gradinita Pingarati si gr. Pingaracior 

• Participare la concursul de creatie plastica,,Parfumul primaverii”organizat de Gr. pp nr.4 
Rosiorii de Vede – gr Oantu si gr Poiana. 

• participare la concursul national Identitatea scolii-identitatea noastra – concurs desfasurat intre 
scolile denumite “Nicolae Iorga” din tara. 

• Participare  la concursul ”Micii creștini” -  locul al II-lea. 
 

 
 
 

 

B.2 MANAGEMENT ŞCOLAR  
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• Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din  

• Punct de vedere organizatoric, funcţional şi legal);  

• Monitorizarea utilizarii resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse;  

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

B.3 RESURSE UMANE  
• Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;   

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

atragerea de cadre didactice cu performanţe profesionale;  

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

• Realizarea evaluării personalului; 

• Statistica publicaţiilor realizate de cadrele didactice din şcoală în anul școlar 2015-2016: 
 
 
 
 
 

 
 
 

B.4

 PARTENERIATE SI PROGRAME  
• Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi parteneriate 

cu unitatea de învăţământ;  

• Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală;  

• Organizarea de activităţi extraşcolare; 

• Statistica proiectelor derulate. 

Proiecte / Parteneriate 
Prof. / înv. 

coordonator 
Expoziție – concurs în cadrul proiectului ”Arta 

nouă”, în parteneriat cu Galeria Mall 
Anițulesei Bogdan 

Expoziție de brăduți ecologici la Centrul de cultură 
și artă Carmen Seculare în cadrul paradei ”Brazilor 

Tudurachi Diana 
Milea Elena 

ÎNVĂŢĂTORI 
CĂRŢI - 

ARTICOLE - 

ROMÂNĂ 
CĂRŢI - 

ARTICOLE - 

LIMBI MODERNE 
CĂRŢI - 

ARTICOLE - 

MATEMATICĂ 
CĂRŢI - 

ARTICOLE - 

ŞTIINŢE 
CĂRŢI - 

ARTICOLE - 

OM ŞI SOCIETATE 
CĂRŢI - 

ARTICOLE - 

TEHNOLOGIE/ARTE 
CĂRŢI - 

ARTICOLE - 
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altfel” și la Biblioteca județeană G. T. Kirileanu, 
Piatra Neamț 

 

Parteneriate cu C.C.D. Neamț Mâță Doina 
Parteneriat cu Inspectoratul pentru situații de urgență 

”Petrodava” Piatra Neamț concretizat în realizarea 
unor simulări de cutremur și incendiu 

Bancu Cezar 

 

B.5 RESURSE MATERIALE  
• Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;  

• Dotarea, renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare.  
 

B.6 RELATII PUBLICE, COMUNICARE SI IMAGINE  
• Îmbunătăţirea comunicarii organizaţionale;  

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

B.7 RELAŢIILE CU COMUNITATEA ŞI CONSILIUL LOCAL 
• Consiliul local a sprijinit şcoala pe parcursul întregului an şcolar.  

• Consiliul reprezentativ al părinţilor a acordat tot sprijinul la solicitările noastre, implicându-se 

activ in toate problemele şcolii prin reprezentanţii acestora în CA. Cu ocazia diferitelor evenimente 

organizate de şcoală s-au obţinut sponsorizări din partea unor societăţi comerciale sau persoane 

fizice. 

 
C. RELAŢIA CU COMUNITATEA. PARTENERIATE 
 

C.1 RELAȚIA CU PĂRINȚII 
Întregul colectiv didactic a căutat să colaboreze cu familiile elevilor atât în cadru organizat, cât 

şi prin consultaţiile organizate pe clase de către învăţători şi diriginţi. 
          La nivelul conducerii şcolii s-a colaborat foarte bine cu Asociaţia Părinţilor, cu preşedintele 
acesteia. Menţionăm că preşedintele este foarte activ, a participat la majoritatea şedinţelor Consiliului 
de Administraţie, a făcut propuneri pertinente pentru îmbunătăţirea activităţii şcolare. 
          În cadrul şedinţei Consiliului Asociaţiei Părinţilor s-au discutat problemele şcolii, greutăţile 
întâmpinate, posibilitatea părinţilor de a intervene în vederea rezolvării problemelor deosebite. 
          Asociaţia părinţilor a adus sume extarbugetare pentru rezolvarea unor probleme de dotare a 
şcolii. 
          La nivelul claselor, diriginţii şi învăţătorii au ţinut şedinţele semestriale cu părinţii şi din analiza 
proceselor verbale reiese că în cadrul acestora se discută probleme ce interesează elevii claselor şi 
şcoala în general. Au fost şi cazuri în care, la unele şedinţe, s-a luat atitudine critică faţă de activitatea 
unor cadre didactice, ceea ce trebuie să dea de gândit celor vizaţi. 
         La nivelul claselor s-a stabilit şi un program de consultaţii cu părinţii. S-a acordat atenţia 
cuvenită părinţilor care au venit cu sesizări sau reclamaţii. Menţionăm că, de cele mai multe ori, 
părinţii au venit cu reclamaţii fie legate de activitatea unor cadre didactice, fie legate de unele incidente 
care au loc între copii fie în şcoală, fie în afara ei. La rezolvarea acestora au contribuit atât conducerea 
şcolii, cât şi diriginţii implicaţi. Printre problemele despre care părinţii au fost informaţi sunt: 

• situaţia şcolară a elevilor, învăţătură, disciplină. Frecvenţă 

• probleme legate de legislaţie şcolară; 

• prevederile regulamentelor şcolare privind activitatea elevilor; 

• probleme de dotare a clasei şi şcolii; 
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• probleme de examene etc. 
 

C.2 RELAȚIA CU COMUNITATEA LOCALĂ 
S-a căutat să existe o colaborare foarte bună cu Consiliul local şi cu Instituţia Prefectului, cu 

celelalte organe ale administarţiei locale, respectiv poliţie, jandarmerie, direcţia sanitară, cu instituţiile 
de cultură şi artă. 

În vederea rezolvării problemelor şcolii s-a ţinut o strânsă legătură cu Consiliul local fie prin 
documentele înaintate către Primărie, fie prin întâlnirile dintre directorul şcolii şi primar sau consilieri 
locali. 
           În cea mai mare parte, problemele ridicate au fost rezolvate, iar unele dintre ele sunt în curs de 
rezolvare. Între acestea menţionăm:  

• repartizarea de fonduri pentru materiale de curăţenie; 

• asigurarea plăţii la timp a întregului personal; 

• asigurarea reparării unor defecţiuni la instalaţia electrică, sanitară sau de încălzire; 

• igienizarea întregului spaţiu de şcolarizare; 

Am avut o colaborare foarte bună cu organele de ordine, respectiv poliţia şi jandarmeria, 
concretizate prin: 

• sprijin prompt din partea lor la nevoie; 

• susţinerea unor lecţii de educaţie rutieră de către poliţişti din serviciul de circulaţie; 

• difuzarea unor materiale publicitare privind respectarea unor reguli de circulaţie sau legislaţie 

în general; 

• am colaborat foarte bine cu muzeele, Biblioteca Judeţeană, Biserica,. 

 
D. RESURSE 
 

D.1 RESURSE MATERIALE 
Activitatea s-a desfăşurat în spaţiul propriu, în săli de clasă corespunzătoare ca dimensiuni şi 

mobilier, cu mici excepţii, unde clasele sunt mai mici, dar şi elevii sunt mai puţini. 
          S-au folosit patru laboratoare (fizică, chimie, biologie, informatică); o sală de sport, terenul de 
sport din curtea şcolii. 
           Biblioteca şcolii are 17.619 volume, 711 cititori înscrişi şi 6721 cărţi împrumutate în anul 
şcolar 2015-2016.            
          Se asigură aprovizionarea elevilor cu manuale şcolare pe care învăţătorii şi diriginţii le preiau 
de la bibliotecă pe bază de proces-verbal şi le distribuie elevilor spre folosinţă. 
 
D.2 RESURSE UMANE 
           Numărul elevilor înscrişi în anul şcola 2015-2016 este de 458. Elevii sunt recenzaţi, sunt din 
comuna noastră, dar avem copii  din comunele judeţului. 
           Personalul didactic este format din 43 cadre didactice, toţi calificaţi, din care 33 titulari şi 7 
suplinitori, cu grade didactice obținute. 
           Personalul didactic auxiliar este format din: 1 secretară, 1 contabil,0,5 administrator 
           Personalul nedidactic este format din 6 persoane (2 fochiști, 1 muncitori, 3,5femei de servici). 
Pentru fiecare dintre aceştia s-au întocmit fişe ale postului cu sarcini concrete. 

 
IX.3 ANALIZĂ  S.W.O.T. 

 
PUNCTE TARI  
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• Un potenţial ridicat al resurselor umane (de înaltă ţinută profesională, şi  morală); colectiv 

didactic constituit din cadre didactice titulare, cu grad didactic I şi II, multe cadre didactice tinere, cu 

reale calităţi profesionale dar şi cadre didactice cu experienţă şi valoare, care au contribuit la 

construirea prestigiului şcolii 

• Participarea multor cadre didactice la stagiile de formare şi perfecţionare în cadrul reformei 

(abilitare curriculară, globalizare şi integrare europeană, managementul educaţiei şcolare, utilizarea 

computerului şi a sistemului de predare AEL etc); 

• Disponibilitatea multor cadre didacticeale şcolii pentru implicarea în elaborarea de (avizate 

auxiliare curriculare, lucrări ştiinţifice; 

• Spaţiu şcolar optim pentru realizarea procesului instructive-educativ  

• Conectare la internet; 

• Aplicarea sistemului de predare AEL; 

• Rezultate foarte bune la Evaluările Naţionale; 

• Afirmarea puternică a elevilor şcolii la concursurile şi olimpiadele şcolare judeţene, naţionale şi 

internaţionale; 

• Preocuparea conducerii şcolii şi a comunităţii locale pentru asigurarea şi dezvoltarea bazei 

materiale a şcolii; 

• Implicarea școlii în programe ce vizează educația ecologică și  educația pentru o cetățenie acti 

• Rezolvarea operativă a conflictelor apărute în sistem; 

• Implicarea în actul decizional a unui număr mare de cadre didactice; 

• Existenţa unui R.O.I. al şcolii cunoscut şi respectat de elevi, părinţi şi cadre didactice; 

• Consiliul Elevilor funcţionează ca un partener al Consiliului Profesoral; 

• Elevii noştri poartă uniforma şcolii ca fiind un simbol al mândriei lor de a fi elevii acestei şcoli; 

• Derularea unui număr mare de proiecte de parteneriat educaţional naţionale şi internaţionale; 

• Participarea unui număr mare de cadre didactice la stagii, burse de studii, cursuri de 

perfecţionare continuă în cadrul programelor derulate de MENCS; 

• Relaţii de parteneriat cu instituţii representative ale comunităţii locale, cu ONG-uri, 

reprezentanţi ai cultelor, cu familia privită ca principal partener educaţional, cu mass-media locală şi 

naţională; 

• Atmosferă destinsă, de încredere reciprocă; 

• Atitudine pozitivă a cadrului didactic faţă de elev şi procesul de învăţământ; 

• Existenţa a cinci centrale termice proprii (pentru cele 5 corpuri de clădire), care asigură 

confortul termic al elevilor. 
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PUNCTE SLABE  

• Insuficienta dotare materială a laboratoarelor şi cabinetelor şcolare (ex. lipsa tehnicii 

informaţionale performante în cabinete şi laboratoare); 

• Uzura fizică şi morală a unei părţi din materialul didactic existent; 

• Existența diferențelor majore între cladirile școlii, în ceea ce privește gradul de confort; 

• Lipsa de implicare a unor cadre didactice în activităţile educative şi extracurriculare; 

•  Formalismul îndeplinirii unor sarcini ce revin profesorului diriginte; 

• Unele probleme de comunicare între manager şi cadre didactice, între cadre didactice, elevi, 

părinţi; 

• Slaba implicare a unor părinţi în activităţile şcolii, dezinteresul faţă de anturajul şi preocupările 

copiilor lor ; 

•  Activităţi metodice, mai ales cele la consiliere şi orientare, cu accent pe urmărirea aspectelor 

de ordin teoretic şi axate prea puţin pe exemple de bună practică; 

• Numărul redus de activităţi dedicate combaterii violenţei în mediul şcolar 

 
OPORTUNITĂŢI  

• Existenţa unei bune comunicări între ISJ şi şcoală; 

• Cadrul legislativ conferă autonomie instituţională unităţii şcolare şi responsabilizează şcoala 

pentru un învăţământ performant; 

• Calificarea cadrelor didactice și munca susținută a acestora; 

• Funcţionarea ca centru financiar independent; 

• Existenţa programelor de formare a cadrelor didactice propuse de MENCS şi locale, propuse de 

Universităţi şi CCD, inclusive programe europene; 

• Implicarea în programe de parteneriat  locale, regionale, naționale, europene; 

• Frecventarea Centrelor de Excelenţă de către elevii capabili de a realize performanţe şcolare; 

• Poziţia geo-strategică a şcolii; 

• Implicarea comunității, administrației locale în relație cu școala; 

• Aplicarea noului cadru legislativ prin care rolul partenerilor educaţionali în dezvoltarea şcolii 

este mult sporit; 

• C.D.Ș. realizat în funcție de nevoile elevilor, pe baza cererilor părinților /elevilo 

 
AMENINŢĂRI : 

• Starea precară a economiei; 

• Rata demografică descendentă; 
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• Aprobarea funcționării în număr tot mai mare de clase de gimnaziu în cadrul colegiilor din 

oraș; 

• Creşterea numărului de familii care părăsesc ţara pentru a lucra în străinătate, lipsindu-i astfel 

pe copii de supravegherea părintească; 

• Scăderea populaţiei şcolare din cauza scăderii natalităţii; 

• Resurse comunitare insuficiente; 

•  Programe şcolare încărcate şi uneori neadecvate exigenţelor de formare la nivel european; 

• Existenţa şi proliferarea unui mediu negativ al educaţiei informale, care promovează valori 

contrare celor ale şcolii; 

• Accentuarea decalajului social ce poate duce la adâncirea fenomenului de discriminare între 

elevi, la poalrizarea socială a acestora 

 
          EVOLUȚȚȚȚIA POPULAȚȚȚȚIEI ȘȘȘȘCOLARE 
           Modalitatea prin care se poate asigura succesul și supraviețuirea școlilor va fi de a reduce rata 
abandonului școlar, de a spori calitatea procesului educațional și de a face astfel încât toți elevii să se 
integreze cu succes pe piața forței de muncă. Pentru a face posibil acest lucru, școlile trebuie să 
întărească și mai mult comunicarea cu agenții economici și cu partenerii sociali. 
          Numărul elevilor ce părăsesc sistemul de educație/formare este mai mare în mediul rural. 
Principalul factor determinant ce are ca rezultat părăsirea sistemului de educație/formare de către 
absolvenți este reprezentat lipsa de perspectivă a inserției pe piața muncii.. 
          Reducerea populației școlare are ca efect reducerea corespunzătoare a numărului de norme 
didactice. 
 
 

XI. ANALIZA PESTE 

 
Contextul politic 

Școala se află în contextul politic actual, o societate ăn schimbare, în căutarea și promovarea 
valorilor reale, este supusă tranziției întregului sistem și tutturor subsistemelor. Astfel, școala are în 
vedere o politică educațională în deplină  concordanță cu normele naționale și europene. 
 
Contextul economic 

Contextul economic actual este caracterizat prin criza ce influenţează direct cerinţa pe piaţa 
forţei de muncă. Aceste cerinţe sunt mult restrânse ca urmare a închiderii unor capacităţi de 
producţie, a limitării serviciilor. 

Insuficienta cunoaştere de către elevii de clasa a VIII-a şi de către părinţii acestora a 
tendinţelor de pe piaţa muncii se reflectă asupra opţiunilor făcute la admitere, specialitatile teoretice 
fiind în continuare mai solicitate, în detrimentul unor specializari oferite de învatamântul tehnologic si 
profesional, chiar daca cererea de locuri de munca în domeniu depaseste cu mult oferta actuala. 

Situatia materiala precara a parintilor multor elevi are consecinte negative asupra interesului 
acestora fata de scoala. Pretul de multe ori ridicat al materialelor didactice, precum si al celorlalte 
mijloace necesare pentru parcurgerea anilor de scoala (rechizite, caiete, ghiozdan etc.) poate 
reprezenta, de asemenea, o amenintare. Efectul acestor factori economici poate fi extrem de grav, 
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de la dezinteres si absenteism ridicat (chiar în rândul elevilor de gimnaziu) pâna la abandonul 
scolar. 
 
Contextul social 

Având în vedere necesitatea compatibilizării învaţământului românesc cu sistemul european 
de educaţie şi formare profesională, Proiectul de dezvoltare în 2015 are în vedere iniţierea şi 
organizarea unor activităţi care să conducă la atingerea acestor standarde.  

La nivel demografic, se remarcă o sensibilă scădere a populaţiei şcolare, cu efecte pe 
termen lung asupra întregului sistem de învăţământ. Munca susținută desfășurată în anul precedent 
în vederea atragerii populației școlare către școala noastră, încununată de succes, ne obligă la și mai 
mari eforturi în acest an școlar. Este necesar să continuăm proiectele începute în anul școlar trecut, 
mai ales că acestea sunt în sprijinul elevilor cu situații speciale, ai celor cu venituri modeste, ai căror 
părinți nu se pot implica într-o mai mare măsură în efectuarea temelor .  

Obiectivele strategice pe termen lung sunt creşterea calităţii educaţiei în general (la nivel de 
infrastructură, resurse umane şi materiale, management instituţional), multiplicarea politicilor 
incluzive, crearea egalităţii de şanse pentru populaţia şcolară aflată în dificultate. 

Se impune dezvoltarea şi implementarea sistemelor de evaluare şi calificare a competenţelor 
dobândite în contexte informale şi nonformale de educaţie prevăzute de Legea Educaţiei Naţionale. 
Contextul tehnologic 

Se constată pe plan mondial şi în ţară o creştere a rolului tehnologiilor informatice şi de 
comunicare în toate domeniile. Viteza cu care se schimbă contextele tehnologice cere şi din partea 
şcolii să treacă de la idea instruirii şi educaţiei pentru o anumită profesie la o formă complexă de 
instruire dinamică, bazată pe idea învăţării continue (forme de educţie pentru adulţi, învăţământ la 
distanţă, forme de educaţie modulară).  

Şcoala noastră dispune de tehnologie modernă corespunzătoare cerinţelor unui învăţământ de 
calitate: calculatoare în dotarea laboratorului de informatică şi a altor servicii, imprimante, copiatoare, 
TV, DVD, videoproiectoare, conectare la internet etc. 
Contextul ecologic 

Conform datelor oficiale, zona nu se înscrie printre cele mai poluate centre rurale din 
tara. Exista indicatori de poluare ridicaţi la calitatea aerului, apei şi a solului, factori ce influenţează 
starea generală de sănătate şi confort a locuitorilor, dar mai ales a copiilor. Cauzele acestei situaţii 
sunt multiple.  

 
 

XII. OBIECTIVE / ŢINTE STRATEGICE 

 
           Un Program de Acţiune Integrat în Educaţia Permanentă, cu accent pe învăţarea şcolară şi 
educaţia adulţilor, presupune: implicarea a cât mai multor elevi ai şcolii noastre în activităţi; 
perfecţionarea profesorilor formatori; participarea elevilor la proiecte care să le dezvolte simţul 
răspunderii personale, iniţiativei, spiritului civic şi implicarea activă, voluntariat; creşterea performan-
ţelor în domeniul informaticii pentru a avea acces la circulaţia informaţiei conform normelor Uniunii 
Europene; promovarea cooperării în domeniul educaţiei cu statele Uniunii Europene; abordarea 
aspectelor de interes comun în politica educaţională a ţărilor Uniunii Europene; accentuarea 
dimensiunii europene la nivel educaţional; organizarea, la nivelul şcolii, a unor forme de încurajare a 
acţiunilor de cooperare europeană; prezentarea în cadru organizata proiectelor în derulare. 
           Având în vedere priorităţile menţionate s-au stabilit următoarele obiective strategice: 

1. Sistem de învăţămînt compatibil cu normele Uniunii Europene; 

2. Dezvoltarea unei culturi şi a unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului personal al 

şcolii (cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic), al elevilor şi al 
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părinţilor necesare transpunerii în practică a legislaţiei asigurării calităţii şi a formării unui 

comportament activ pentru o dezvoltare durabilă; 

3. Asigurarea egalităţii de şanse pentru elevii şi cadrele didactice din şcoală; 

4. Asigurarea profesionalizării înalt calitative şi realizarea unui climat socio-profesional 

optim; 

5. Implicarea şcolii în acţiuni de cooperare. 
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XIII. OBIECTIVE STRATEGICE ŞI OPERAŢIONALE 
Ţinta strategică: Sistem de învăţământ compatibil cu normele UE 

Obiective specifice Activităţi Instrumente/ 
resurse Responsabil Termen Modalităţi de evaluare 

a obiectivelor 
Indicatori de 

realizare 
Creşterea calităţii şi a 
număruluiprogramelor 
educative extraşcolare 

Accesarea Programelor de 
cooperare europeană în domeniul 
educaţiei  

Cadre didactice, 
părinţi, elevi 

Consilier cu 
probleme 
educative 
Responsabil cu 
Programe 
Europene 

Permanent  Raport de activitate 
semestrial/anual 

Iniţierea şi derularea 
proiectelor şi 
activităţilor;  
implicarea a cel 
puţin 15 cadre 
didactice şi a mai 
mult de 25 de elevi  

 Căutarea de parteneri pentru 
realizarea unor proiecte bi şi 
multilaterale în cadrul noului 
program UE, Erasmus Plus (2014-
2020) 

Cadre didactice Consilier cu 
probleme 
educative 
Responsabil cu 
Programe 
Europene 

Permanent  Raport de activitate 
semestrial/anual 

Realizarea a cel 
puţin un proiect 
Erasmus Plus 

Asigurarea calităţii şi 
eficacităţii educaţiei şi 
formării profesionale 

Iniţierea la nivelul instituţiei a 
unor proiecte interdisciplinare 
adresate cadrelor didactice, 
vizând: 
• Invăţarea/perfecţionarea unei 
limbi străine 
• Dezvoltarea abilităţilor de 
comunicare 
• Perfecţionarea tehnicilor de 
predare asistată de calculator/tablă 
interactivă 
• Schimb de bune practici în 
predare/evaluare-interasistenţe 

Resurse umane: 
cadre didactice, 
elevi 
Resurse materiale: 
calculator, tablă 
interactivă  

Director, 
catedra de 
limbi 
moderne, 
informatician  

Conform 
unei 
planificări 

Raport de activitate 
semestrial/anual 
Fişa de autoevaluare 

Planificarea 
activităţilor de 
învăţare, 
perfecţionare 

Modernizarea educaţiei şi 
a formării profesionale 

Incurajarea şi susţinerea cadrelor 
didactice în demersul de a accesa 
programme 
locale/naţionale/europene de 

Resurse umane: 
cadre didactice 
Resurse materiale: 
biblioteca şcolii, 

Toate cadrele 
didactice 

Anual  Certificate, diplome de 
absolvire 
Fişa de evaluare 
Portofoliul profesorului 

Participarea cadrelor 
didactice la cursuri 
de formare continuă 
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formare continuă cabinete metodice  
Asigurarea educaţiei de 
calitate pentru toţi factorii 
implicaţi în actul 
educaţional 

„La şcoală împreună” – activități 
vizând întărirea relaţiei şcoală-
părinţi, părinţi-copii, şcoală-elevi 

Cadrele didactice, 
părinţi, elevi 

Director, 
profesorul 
consilier, 
cadre didactice 

Semestrial  Procese verbale de la 
şedinţele cu părinţii,  

Lectorate cu părinţii, 
şedinţe cu părinţii 

 „Ziua porților dechise” – activități 
vizând interacţiunea părinţilor cu 
cadrele didactice şi cu alţi părinţi 

Cadre didactice, 
părinţi 

Director, 
cadrele 
didactice  

1 zi / an 
școlar 

Registru de aprecieri şi 
sugestii 

 

 
Tinta strategică: Dezvoltarea unei culturi şi a unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului personal al şcolii (cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal 

nedidactic), al elevilor şi al părinţilor necesare transpunerii în practică a legislaţiei asigurării calităţii şi a formării unui comportament activ pentru o dezvoltarea 

durabilă 
Asigurarea cadrului 
formal de funcţionare a 
sistemului de 
management al calităţii, 
la nivelul unităţii de 
învăţământ 

Aprobarea componenţei comisiei 
de evaluare şi asigurare a calităţii 
(CEAC) 

Legea ARACIP 
PDI 

Directorul 
unităţii 
CA 

septembrie Decizii  Decizia de 
constituire a CEAC 

Evaluarea activităţii desfăşurate în 
anul şcolar anterior şi direcţiile de 
acţiune pentru anul şcolar următor 

Raportul de 
activitate 
Planul managerial 

Directorul 
unităţii 
CA 

septembrie Sedinţe CA şi CP Raportul de 
activitate 
Planul managerial 

Dezvoltarea culturii 
organizaţionale, creşterea 
gradului de 
responsabilitate a 
cadrelor didactice cu 
privire la calitatea actului 
de educaţie 

Revizuirea şi completarea setului 
de proceduri în funcţie de strategia 
de evaluare internă a calităţii 

Proceduri de 
asigurare a calităţii 

Director  
CA 
CEAC 

permanent Proceduri  Realizarea 
procedurilor de către 
responsabilii 
comisiilor 

Reorganizarea CA, catedrelor, a 
comisiei metodice a diriginţilor şi 
a celorlalte comisii ce trebuie să 
funcţioneze în baza 
regulamentelor şcolare în vigoare 

Legea ARACIP 
Legea Educaţiei 
ROFUIP 

Director 
CP 
CA 

septembrie Fişe de observare a 
activităţii 

Realizarea 
rapoartelor de 
activitate a 
comisiilor şi 
catedrelor 

Revizuirea şi completarea 
Regulamentului de Ordine 
Interioară a şcolii 

Realizarea ROI Director 
CA 

octombrie Prelucrarea în toate 
colectivele de elevi din 
şcoală 

Prelucrarea în toate 
colectivele de 
părinţi din şcoală 
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Îmbunătăţirea continua a 
activităţii comisiilor 
metodice şi a serviciilor 
educaţionale 

Monitorizarea activităţii 
comisiilor metodice 

Responsabili 
comisii 
Portofoliile 
comisiilor 

Director 
CEAC 

semestrial Grafice de monitorizare Grafice de monitori-
zare a activităţii; 
Rapoarte de activita-
te semestriale 

 Acordul de parteneriat pentru 
educaţie. 
Semnarea de părinţi/tutori în 
cadrul şedinţelor cu părinţii 

Acordul de 
parteneriat 

Diriginţi, 
învăţători 

noiembrie Semnarea acordurilor Inregistrarea 
acordurilor 

Colaborarea cu Asociaţia 
Părinţilor şi implicarea Asociaţiei 
în tot mai multe activităţi din 
şcoală 

Rapoarte de 
activitate 

Preşedinta 
Asociaţiei 
Părinţilor 

permanent Sedinţe cu comitetele de 
părinţi 

Rapoarte de 
activitate 

Evaluarea activităţii desfăşurate de 
personalul didactic, didactic 
auxiliar şi personalului din 
compartimentele auxiliare, 
membrii CA 

Legea ARACIP 
PDI 

Directorul 
unităţii 
CA 

permanent Sedinţe CA  Fişe de evaluare, 
Raportul de 
activitate 

Asigurarea dobândirii 
cunoştinţelor şi 
îmbunătăţirea 
rezultatelor învăţării 

Realizarea unor evaluări ritmice şi 
continue a activităţii desfăşurate 
 

Cataloage 
Teste 

Director 
Responsabilii 
comisii 

lunar Şedinţe CA Informare CA 
 

Monitorizarea performanţelor 
privind rezultatele învăţării, 
rezultatele participării elevilor la 
concursuri, olimpiade şcolare şi 
evaluări naţionale 

Documente şcolare, 
Rezultate la 
olimpiade şi 
evaluări 

Director 
Comisia 
diriginţilor 
Cadrele 
didactice 

semestrial Raportul de 
autoevaluare 

Diplome 
Statistica 
rezultatelor obţinute 
 
 

Dezvoltarea culturii 
organizaţionale, 
asigurarea unui climat 
socio-profesional 
stimulativ şi 
competiţional 

Cunoaşterea comportamentului 
personalului unităţii, analizarea şi 
sancţionarea eventualelor abateri 
de la disciplina muncii 
 
Preîntâmpinarea şi izolarea 
conflictelor interpersonale prin 
analizarea faptelor şi consiliere 
 

Teste 
Chestionare 
Referate 
 
 
Note explicative 
Cereri 
Analize psihologice  

Director 
CA 
CP 
Comisia de 
disciplină 
Directori 
CA 
CP 
Comisia de 

Periodic 
 
 
 
 
Atunci 
când este 
cazul 

Raport Comisia de 
disciplină în CP 
 
 
 
Raport Comisia de 
disciplină în CP 

Raport Comisia de 
disciplină în CP 
 
 
 
Raport Comisia de 
disciplină în CP 
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disciplină  
 

Promovarea educaţiei 
ecologice pentru 
asigurarea unui mediu de 
calitate 

Realizarea în şcoală a unui mediu 
prietenos pentru elevi. 
Amenajarea spaţiilor în care se 
desfăşoară procesul instructiv-
educativ. 

Bugetul local 
Donaţii de la părinţi 

Director 
CA 
Contabil 
Administrator 
Preşedintele 
Asociaţiei 
Părinţilor 

Permanent  Activităţi ECO 
Igienizarea şcolii 
 

Grafic de planificare 
a igienizării. 
Implicarea cadrelor 
şi elevilor în acţiuni 
ECO 

 Promovarea la toate disciplinele, 
prin activităţi extracurriculare, a 
comportamentului activ pentru o 
dezvoltare durabilă  

  
Prof.Baciu 
Andrei 

Evenimente 
din 
calendarul 
ecologic 

Participarea elevilor la 
concursuri şi proiecte 
ECO 
Expoziţii  cu ocazia 
evenimentelor speciale 

Participarea elevilor 
la concursuri şi 
proiecte ECO 
Colectarea de 
materiale reciclabile 

 Păstrarea statutului de Eco-Şcoală 
 

 Prof.Hasna 
Nicoleta 

permanent Completarea agendelor 
ECO 
Concursul Clasa de aur 

Steagul verde  
oferit şcolilor 
participante la 
programul mondial 

 
Tinta strategică : Asigurarea egalităţii de şanse pentru elevii şi cadrele didactice 

Accesul  elevilor la 
educație fără nicio 
discriminare 

Realizarea planului de școlarizare 
prin înscrierea elevilor la clasele 
pregătitoare și clasa I 

Formular de 
înscriere 

Secretar șef 
Director școlii 
(Comisia de 
înscriere a 
elevilor ) 

Martie- 
Septembrie 
2016 

Procese verbale  
încheiate în cadrul CA 
și CP 

Realizarea planului 
de școlarizare 

Accesul elevilor școlii la 
servicii educaționale de 
bună calitate 

• Elaborarea personalizată, 
pentru fiecare colectiv de elevi,  a 
planificărilor activității instructiv-
educative  
• Adaptarea demersului didactic 
la nevoile elevilor 
• Utilizarea eficientă, în actul 

 
Planificări  
 
 
Proiecte de lecții 
Schițe de proiecte 
de lecții 

Responsabilul 
Comisiei 
metodice a 
învățătorilor 
Responsabilii 
comisiilor 
metodice 
Responsabilul 

Septembrie 
 
 
 
Permanent 
 
 

Analiza și avizarea 
planificărilor 
calendaristice 
Analiza  unor proiecte 
de lecții și a unor schițe 
de lecții în ședințele de 
catedră 
 

Existența 
planificărilor 
calendaristice  și pe 
unități de învățare și 
a Graficelor 
activităților 
educative în mapa 
cadrului didactic 
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didactic, a resurselor umane, 
procedurale și materiale pentru a 
asigura progresul individual al 
elevilor 
• Stabilirea unor modalități 
variate de comunicare  cu elevii 
pentru asigurarea suportului 
emoțional  diferențiat, în funcție 
de nevoile elevilor 
• Constituirea grupurilor țintă în 
cadrul proiectelor educaționale 
asigurând egalitatea de șanse 
• Stabilirea activităților 
educației nonformale ținând cont 
de interesele elevilor 
 

 
 
 
 
 
 
 
Proiecte 
educaționale 
 
 
Graficul 
activităților 
educative 

Comisiei 
diriginților 
 
 
 
Profesorul  
consilier școlar 
Directorul 
școlii 
 
Consilierul 
educativ 

Permanent 
 
 
 
 
 
Octombrie 
 
 
 
 
septembrie 

 
 
 
 
Discuții cu președinții 
Comitetelor de părinți 
 
Analiza graficelor 
activităților educative și 
a  proiectelor 
educaționale 

Existența a 2 
proiecte de lecții și a 
2 schițe de lecții în 
portofoiul cadrului 
didactic 
Procese verbale din 
cadrul ședințelor  cu 
președinții 
Comitetelor de 
părinți  din școală 
Existența în 
portofoliul cadrelor 
didactice a 
proiectelor 
educaționale în curs 
de derulare 

Valorificarea 
potențialului elevilor, 
facilitatrea colaborării 
și a comunicării 
interculturale 

• Asigurarea participării  
elevilor, fără nici o discrimina-
re, la activitățile incluse în 
proiectele  educaționale și de 
voluntariat  
• Participarea la drumeții,  
excursii, tabere școlare 

Elaborarea 
proiectelor 
educaționale 
 
 
Elaborarea fișelor 
de oferte 

Inițiatorii de 
proiecte 
educaționale 
 
 
Inițiatorii 
activităților 
Comitetele de 
părinți 

permanent Liste cu elevii 
participanți 

Organizarea  a cel 
puțin unei 
drumeții/excursii 
sau tabere școlare 

Valorificarea 
potențialului creativ al 
elevilor capabili de 
performanță 

• Proiectarea activităților  
derulate cu elevii capabili de 
performanță 
• Derularea activităților  
cu elevii capabili de performan-
ță 

 Programe 
specifice 
 
Fișe de lucru 
Culegeri 
Teste 

 
Responsabilii 
de comisii 

Conform 
graficelor 
stabilite 

Tabele cu elevii 
participanți la  
activități 
Liste cu elevi 
participanți la 
concursuri,olim-
piade, expoziții, 

Grafic  cu 
derularea 
activităților 
Participarea la 
concursuri a 40% 
dintre elevii școlii 
apariții ale 
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competiții sportive 
Tabele cu rezultatele 
obținute la concursuri, 
oimpiade și 
competiții 

produselor elevilor 
în publicații, 
expoziții 

Organizarea de 
programe de educație 
remedială 

• Constituirea grupurilor țintă 
• Proiectarea activităților de 
educație remedială 
• Derularea activităților de 
educație remedială 

 Programe 
specifice 
Fișe de lucru 
Culegeri 
Teste 

Responsabilii 
de comisii 

Conform 
graficelor 
stabilite 

Tabele cu elevii 
participanți la 
activități 
 

Grafic cu derularea 
activităților 
Procent de 
promovabilitate 
95% 

Stimularea elevilor cu 
rezultate foarte bune la 
învățătură 

• Elaborarea procedurilor  
de acordare a burselor de merit 
• Depunerea dosarelor pentru 
burse 
• Analiza dosarelor pentru 
obținerea bursei de merit 

Metodologia de 
acordare a 
burselor 

Membrii 
Comisiei de 
acordare a 
burselor 

Conform 
graficelor 
stabilite 

Tabele cu solicitanții 
de burse 
Liste cu beneficiarii 
burselor 

Raport cu privire la 
acordarea burselor 
Informare în CA 

               
Tinta strategică: Asigurarea profesionalizării inalt calitative şi realizarea unui climat socio-profesional optim 

Diagnoza  activităţii 
desfăşurate in şcoală in 
anul şcolar 2015_2016 
 

Evaluarea  activităţii desfăşurate 
de personalul didactic, didactic 
auxiliar şi personalul din 
compartimentele auxiliare 
 
Intocmirea şi depunerea 
machetelor de monitorizare a 
activităţii comisiilor metodice 
Diagnoza rezultatelor obţinute, a 
problemelor disciplinare, absente 

Fişe de evaluare 
Documente şcolare 

directorii 
membrii CA 
 
 
directorul  
CA 
CP 
responsabili 
comisii 
metodice 

septembrie 
 
 
 
octombrie 
semestrial 
 

aprobare CA 
 
 
 
afişare 
 

Stabilirea calificati-
velor 
Fişe de evaluare/ 
monitorizare 
Plan de măsuri 
Elaborarea planului 
de măsuri privind 
imbunătăţirea şi 
eficientizarea 
activităţii de 
perfecţionare in 
cadrul comisiilor 
metodice 

Programarea şi Programarea activităţii de Grafic de director octombrie aprobare CA Grafic de 
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consilierea managerială monitorizare se face conform 
graficului de minitorizare şi 
control 
Elaborarea tematicii şi graficului 
de acţiuni pentru CA 
Efectuarea de monitorizări 
tematice pentru verificarea 
modului de parcurgere a 
programelor şi realizarea evaluării 
ritmice şi continue 
Prezentarea planificărilor 
calendaristice de către toate 
cadrele didactice pentru a fi vizate 
de sefii de catedre si conducere 

monitorizare 
 
 
 
 
Cataloage 
 
 
 
 
Planificări  
 

responsabili 
comisii 
director 
 
 
director 
responsabili 
comisii 
 
 
director 
responsabili 
comisii 
 

 
 
septembrie 
 
 
Periodic 
 
 
 
 
Septembrie 
 
 

afişare 
 
aprobare CA 
afişare 
 
informare CA 

monitorizare 
 
Tematica şi graficul 
 
Grafic de 
monitorizare 
 
 
Portofoliul personal 

Asigurarea dobândirii 
cunoştinţelor teoretice şi 
practice 
 

Verificarea modului de efectuare 
a orelor 
Realizarea unor evaluări ritmice 
şi continue a activităţii desfăşurate 
Aplicarea de teste la nivelul 
programei pentru testarea 
nivelului de cunoştinţe ale elevilor 
Asigurarea dobândirii 
cunoştinţelor teoretice şi practice 
in vederea participării cu succes la 
concursurile şcolare 
Organizarea de simulări ale 
examenelor naţionale 

Grafice de 
inspecţie la clase 
Cataloage 
 
 
Teste 
 

director 
responsabili 
comisii 
 
responsabili 
comisii 
 
 
cadrele 
didactice 
responsabili 
comisii 
Comisia pentru 
concursuri 
şcolare 

Permanent 
 
 
 
Permanent 
 
 
Periodic 
 
 
 
 
 
Semestrul 
II 
 

informare CA 
 
 
 
grafic comparativ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
afişare 

Planificările 
profesorilor 
Condica 
Caietele elevilor 
Cataloage 
Caiete ale elevilor 
Teste, 
Teste iniţiale şi 
sumative 
Planificarea 
olimpiadelor şi 
concursurilor şcolare 
la nivelul unităţii , 
judeţ, ţară 
Subiecte pentru 
simulări 

Dezvoltarea 
competenţelor de invăţare 
permanentă ale elevilor 

Parcurgerea integrală a materiei 
conform planificării calendaristice 
şi pe unităţi de invăţare 

Planificări 
Planificări pentru 
opţionale 

director 
responsabili 
comisii 

Permanent 
 
 

 
 
 

Monitorizarea 
fişelor de activitate 
la clasă 



 

43 

 

prin creşterea calităţii 
activităţii didactice 

Aplicarea de metode moderne de 
invăţare in clasă 
Diversificarea ofertei si cresterea 
calitatii programelor de studiu 
cuprinse in CDŞ 
Elaborarea planurilor privind 
combaterea absenteismului, 
consumului de droguri, 
delicvenţei juvenile 
Realizarea portofoliului 
profesorului 
Aplicarea de către cadrele 
didactice a metodelor activ – 
participative şi alternative în 
activităţile de predare – 
învăţare – evaluare însuşite la 
cursurile de formare continuă 

Portofoliul 
profesorului 

toate cadrele 
didactice 

Permanent  monitorizare Portofoliul elevilor 
Tematica optionale 
Planificari optionale 
Cataloage 
SC-uri 
Portofoliul 
profesorului 

Dezvoltarea 
parteneriatului şcoală - 
familie 

Semnarea  acordurilor de 
parteneriat pentru educaţie de 
către părinţi/tutori  
Sedinţe / lectorate cu părinţii 
 
 
Intâlniri intre părinţii elevilor cu 
dificultăţi de adaptare şi 
consilierul şcolar 

Acord de 
parteneriat 
 
Grafic sedinţe 

invăţători/dirig
inţi 
secretar  
invăţători/dirig
inţi 
secretar 
consilierul 
şcolar 

Semestrul I 
 
Semestrial/
lunar 
 
De câte ori 
este nevoie 

inregistrarea acordurilor Acordurile de 
parteneriat pentru 
educaţie 
Procese verbale 
Planificareaşedinţelo
r/lectoratelor cu 
părinţii 
Chestionare 

Optimizarea   relaţiilor  de 
colaborare intre salariaţii 
unităţii şi intre profesor - 
elev 

Efectuarea de asistente la lecţii 
Aplicarea de chestionare elevilor, 
părinţilor şi profesorilor 
Medierea cu imparţialitate a 
posibilelor conflicte profesor-elev 

Grafic de asistenţe 
Chestionare 
 

Director 
Consilier 
şcolar 
Comisia de 
disciplină 

Periodic 
De câte ori 
este nevoie 

Raport comisia de 
disciplină in CP 

Teste, note 
explicative, analize 
psihologice/sociolog
ice 

 
Ţinta strategică: Implicarea şcolii în acţiuni de cooperare 

Iniţierea/continuarea Programul Comenius Resurse umane: -director periodic Rapoarte de activitate 1Program 
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Programelor Europene-
parteneriate bilaterale şi 
multilaterale 
Atragerea de resurse 
financiare şi 
dezvoltarea bazei 
materiale 

Programul Leonardo da Vinci 
Programul Grundtvig 

cadre didactice, 
părinţi, elevi. 
Resurse materiale: 
CD-uri, DVD-uri, 
chestionare, 
formulare 

-consilier 
educativ 
-membrii 
comisiei de 
proiecte 
extraşcolare 

semestriale/anuale 
Fişa de autoevaluare 

Comenius 
1Program Leonardo 
da Vinci 
1Program 
Grundtvig 

Burse Europene Program Comenius-mobilitate 
individuală 
Programul Grundtvig- 
mobilitate individuală 

Resurse umane: 
cadre didactice, 
părinţi, elevi. 

 periodic Rapoarte de activitate 
semestriale/anuale 
Fişa de autoevaluare 
 

3 burse 

Proiecte finanţate de 
comunitatea locală 

,,De la nepoti pentru Bunici” 
,,Targul Martisorului 

Resurse umane: 
cadre didactice, 
părinţi, elevi, 
comunitatea locală. 
Resurse materiale: 
CD-uri, DVD-uri, 
chestionare, 
formulare.  

-director 
-cadre didactice 

-la 
termenele 
stabilite 

Rapoarte de activitate 
semestriale/anuale 
Fişa de autoevaluare 
CD-uri, DVD-uri. 

Implicarea tuturor 
elevilor şi cadrelor 
didactice 

Alte tipuri de proiecte de 
cooperare locală, 
regională, naţională, 
internaţională 

*Proiecte de voluntariat-2 / 
Asociatia sens civic 
*Proiect cu Comunitatea Locala 
 
*Proiect :Evul mediu recompus 
*Proiecte :Festivalul Toamnei 
*Proiecte cu Poliţia Rutieră, 
Secţia de Politie, Primăria  
Biblioteca Judeţeană, şcoli din 
municipiu, judeţ, ţară, Europa. 
. 
*Proiect de Investiţii 

Resurse 
umane:cadre 
didactice , părinţi, 
elevi, comunitatea 
locală 
Resurse materiale: 
CD-uri, DVD-uri, 
chestionare, 
formulare. 

-profesori 
-învăţători 

-la 
termenele 
stabilite 

Rapoarte de activitate 
semestriale/anuale 
Fişa de autoevaluare 
CD-uri, DVD-uri, 
ghiduri, reviste ale 
proiectelor.  

Implicarea tuturor 
elevilor şi cadrelor 
didactice 
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MONITORIZAREA PROIECTULUI 
Nr.crt. Actiunea Responsabil Parteneri Termen Inregistrarea 

rezultatelor 
Instrumente Indicatori Observatii 

1. Reactualizarea şi 
afişarea 
Proiectului de 
Dezvoltare 
Instituţională 

Director - responsabilii 
comisiilor şi catedrelor; 
-comisia pentru 
Evaluarea şi Asigurare 
a Calităţii 

Septembrie a 
fiecarui an 
scolar 

-produsul final -fişă de 
apreciere 

-criteriile de 
realizare a 
PDI 

 
 
 

2. Curriculum la 
Decizia Şcolii: 
proiectare şi aplicare 

Consiliul pentru 
curriculum 

-responsabilii 
comisiilor şi catedrelor; 

Luna martie a 
fiecarui an 
scolar 

-proiect CDŞ -fişe de 
evaluare 

-standardele 
de evaluare 

 
 

3. Înscrierea la cursuri 
de 
formare 

Fiecare cadru 
didactic 

-responsabilul cu 
formarea continuă 

Pe parcursul 
derulării 
proiectului 

-in baza de date a 
scolii 

-liste de 
prezenţă 
la cursuri. 

-număr de 
cadre 
didactice 
inscrise. 

 
 
 
 

4. Starea de 
funcţionalitate a 
clădirii 

Director, C.A. -învăţători, diriginţi, 
elevi, personal 
administrativ 

-săptămânal -registrul de 
evidenţăa 
reparaţiilor 

-analize, 
rapoarte 

Volumul 
cheltuielilor 
pentru reparaţii 
curente. 

 
 
 
 

5. Proiecte de 
parteneriat 
În derulare sau în 
pregătire 

Director -responsabil cu proiecte 
şi programe 
educaţionale şi cadrele 
didactice 

-lunar -înbaza de date 
aşcolii 

-analize, fişe 
de 
evaluare 

-număr 
proiecte 

 
 

6. Imaginea şcolii 
Reflectată în 
massmedia 

Director -responsabil cu 
Promovarea imaginii 
şcolii 

-săptămânal -in baza de date a 
scolii 

-
situaţiistatisti
ce 

Numar aparitii  
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        Monitorizarea acestui plan se va realiza pe parcursul anului şcolar 2016 – 2017 urmărindu-se mobilizarea eficientă a resurselor umane 
(profesori, elevi, părinţi) şi non-umane în vederea realizării indicatorilor de performanţă ce revin fiecărui obiectiv; 
        În procesul de monitorizare se urmăreşte : 
 - comunicarea clară a obiectivelor şi concentrarea tuturor eforturilor pentru realizarea lor;  
 - mobilizarea exemplară a factorilor implicaţi în realizarea obiectivelor;  
 - analiza unor soluţii în împrejurări complexe ce apar în derularea proiectelor. 
    
 
    Ca instrumente de monitorizare se folosesc :  
  - observaţiile; 
  - discuţiile cu elevii;  
  - asistenţa la ore; 
  - sondaje scrise şi orale;  
  - întâlniri in cadrul comisiilor metodice din şcoală, Consiliu de administraţie, Consiliu profesoral etc. 
 
 
 
 
 
EVALUAREA – OPTIMIZAREA PROIECTULUI 
 
Nr. 
crt. 

Actiunea  Responsabil  Parteneri  Termen  Inregistrarea 
rezultatelor 

Instrumente  Indicatori  

1. Disciplinele opţionale 
realizate în 
urmachestionării elevilor 
şi părinţilor 

Responsabil 
Consiliul pentru 
curriculum 

-comisia pentru 
asigurarea şi 
evaluarea calităţii , şefii 
comisiilor şi 
catedrelor 

-la finalul 
acţiunii 

-în baza de date a 
şcolii 

-chestionare, fişe 
de apreciere, fişe de 
analiză a 
documentelor 
-autoevaluari 

-descriptori de 
performanţă,  număr 
persoane chestionate,  număr 
discipline opţionale 
realizate 

2. Creşterea calităţii 
procesului de predare 
învăţare reflectată în 
rezultatele elevilor 

Director 
CEAC 

-comisia pentru 
asigurarea şi 
evaluarea calităţii , 
responsabilii  comisiilor 
şi 
catedrelor 

semestrial -în baza de date a 
şcolii 

-analize, statistici 
-declaratii de intentii 

-numărul cadrelor 
didactice formate, 
numărul elevilor 
promovaţi, mediocri 
şi cu rezultate de 
performanţă 



 

47 

 

3. Situaţia spaţiilor 
deînvăţământ şi a 
clădirilor şcolare 

Director 
CA 

-comisia pentru 
asigurarea şi 
evaluarea calităţii 

semestrial -în baza de date a 
şcolii 

-analize, rapoarte -creşterea/scăderea 
cheltuielilor de 
întreţinere 

4. Proiecte de parteneriat 
realizate 

Director -responsabil cu 
proiecte şi programe 
educaţionale. 

semestrial -în baza de date a 
şcolii 

-analize -Numărul de 
proiecte de 
parteneriat aprobate 

5. Realizări ale şcolii 
reflectate în mass media 
locală şi naţională 

Director -responsabil cu 
promovarea şcolii 

lunar -în baza de date a 
şcolii 

-statistici, 
rapoarte 

-numărul de apariţii 
pozitive în massmedia 

 
 
 

DIRECTOR, 
PROF.  COVASAN CLAUDIA-GEORGIANA  

 


