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Unitatea de învăţământ  ŞCOALA CU CLASELE I-VIII ,,DANIELA CUCIUC” 
Adresa: Str. Progresului nr. 108 
              Piatra Neamţ jud. Neamţ 
 
 
RAPORT ANUAL DE EVALUARE INTERNĂ, 
 
                                                          
 
 pentru anul şcolar 2009-2010, finalizat la data de 1.11.2009 de către CEAC, având 
următoarea componenţă: 
 

1. Dir. Prof. Niţă Niculina - preşedinte 
2. Prof. Nechifor Teodora - coordonator 
3. Prof.Arnautu Anica-membru- parinti 
4. Educ. Hăisan Cecilia - membru 
5. Edu. Mironescu Veronica-membru 
6. prof. Nechifor Teodora - sindicat 
7. ing. Cociorba Traian – C L 

 
 
I.CINE SUNTEM? 
Şcoala cu clasele I-VIII ,,Daniela Cuciuc” Piatra Neamţ funcţionează ca unitate de stat cu 
personalitate judicică  fiind acreditată din anul 1967 

Şcoala dispune de  o suprafaţă  de 3597m2 care include 6 săli de grupă,1 grupă cu program 
prelungit, 25 săli de clasă, 3 cabinete şcolare, 2 laboratoare, sală de festivităţi, cabinet medical, 
bibliotecă (9673 volume), sală de sport ,sală de mese. De asemenea, dispune de 7 spaţii sanitare, 
2 săli de depozitare,   spaţiu de joacă şi teren de sport, la care se adaugă  4900 m2 curte şi alte 
spaţii în care-şi desfăşoară activitatea: 

                       -      5 grupe grădiniţa cu program normal  = 117 preşcolari 
                       -      1 grupă  grădiniţă cu program prelungit =26 elevi 

                                  -     12 clase ciclul  primar = 250 elevi 
                       -      9 clase ciclul gimnazial =217 elevi  
Unitatea  funcţionează  cu un număr de 1  schimburi, durata orelor de curs/ activităţilor 

didactice fiind de 50 minute, iar a pauzelor/ activităţilor recreative  fiind de10  minute ( pauza 
mare de 20 minute). 

Arondată şcolii nr. 6 este şi grădiniţa cu program prelungit „Floare de colţ” care dispune de 
o suprafaţă de 1800 m2, care includ 10 săli de grupă, 1 cabinet medical, 3 săli de mese, 1 
bucătărie, 1spălătorie, 1sală administrator la care se adaugă 4336m2 curte în care îşi desfăşoară 
activitatea un număr de 286 preşcolari. 

Resursele umane (Şcoala nr. 6 + grădiniţa „Floare de colţ”) includ : 
                                - personal didactic: 70 persoane din care:31 profesori (17 titulari,2 
pensionari plata cu ora, 1 pensionar cumul, 11 suplinitori calificaţi),12 invăţători titulari şi 27 
educatoare (23 titulari,3 suplinitori, 1 detaşat). Total norme :55,83 din care:titulari-44,62;detaşaţi-
1;suplinitori calificaţi-9,22;plata cu ora pensionari-0,33; cumul pensionari-0,66.  Dintre aceştia, 
44 au grad didactic I, 8 grad didactic II, 11 cu definitivat , 7 debutanti. În urma evaluării 
documentelor proiective şi a întregii activităţi didactice de către echipa managerială şi membrii 
Consiliului de Administraţie, toate cadrele didactice au obţinut calificativul „Foarte Bine”. 

                                      - personal didactic auxiliar: laborant (1 normă), administrator (2 norme), 
secretar şef (1 normă), bibliotecar(1 normă), contabil(1 normă),informatician(0,5 norme vacant) 
Total personal didactic auxiliar:.........6,5 norme = 6 persoane.   
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                                   - personal nedidactic: îngrijitori (15,5 norme), muncitori întreţinere (2 
norme),  paznici (2 norme), bucătar (2 norme),spălătoreasă m(1 normă). Total personal nedidactic 
angajat 22,5 norme = 23  persoane . 
    Structura pe clase şi nr. elevi:  
    -Grădiniţa cu program prelungit ,,Floare de colţ”-10 grupe cu 281 preşcolari 
    -Grădiniţa Piatra Neamţ ,,Daniela Cuciuc”-5 grupe cu 117 preşcolari; 
  -Grupa cu program prelungit ,,Daniela Cuciuc”-1 grupă cu 26 preşcolari, 
  -Ciclul primar-12 clase cu 250 elevi; 
  -Ciclul gimnazial -9 clase cu 217 elevi. 
                          Toţi elevii care au finalizat clasa a VIII-a în unitatea noastră sunt monitorizaţi şi îşi 
continuă studiile în alte unităţi liceale şi SAM în procent de 100% la liceu în următoarea distribuţie: 
C.N. de Informatică-4 elevi, C.N. “Calistra Hogaş”-3 elevi, C.N. “Petru Rareş”-3 elevi, Liceul 
Pedagogic “Gheorghe Asachi”-5 elevi, C.T. “Gheorghe Cartianu”-17 elevi, G.Ş.Economic 
Administrativ-8 elevi, Liceul comercial “Spiru Haret”-2 elevi, C.T. Piatra Neamţ-3 elevi, C.T. de 
Transporturi-17 elevi, G.Ş. “Dimitrie Leonida”-1 elev, L.P.S.-3 elevi, Liceul de Artă  “Victor Brauner”-
1 elev 
                      Activitatea întregului personal didactic şi nedidactic al unităţii, se axează pe 
îndeplinirea şi, pe cât posibil, depăşirea descriptorilor de calitate prevăzuţi în Standardele naţionale 
de acreditare şi evaluare periodică şi în Standardele de referinţă ale calităţii în învăţământul 
preuniversitar. 
 Documentele proiective întocmite în urma consultărilor cu Consiliul Profesoral, 
Consiliul Elevilor şi cu structurile reprezentative ale părinţilor şi comunităţii locale au  obiective 
precise şi clare, accentul punându-se pe formarea competenţelor de bază la elevi, pe învăţarea 
permanentă, pe egalitatea de şanse în educaţie şi sprijinirea elevilor cu CES. De asemenea, 
activităţile şi programele prevăzute în proiect includ diversitatea multiculturală şi integrarea socială a 
tuturor categoriilor defavorizate, în spiritul integrării europene. În acest sens se cuvine să 
menţionăm că un număr de 8 elevi cu CES s-au bucurat de atenţie specială concretizată în orele de 
pregătire suplimentară efectuate de doamnele învăţătoare Cojoc Elena, Mierlici Elena, prof. Archip 
Maria şi de prof. de sprijin.  
        Întregul colectiv al unităţii a acţionat în direcţia asigurării unui climat de studiu, existând o 
competiţie, o tradiţie în ceea ce priveşte respectarea regulamentului, comportarea civilizată, 
asigurarea disciplinei, asigurarea protecţiei şi securităţii elevilor şi o strădanie permanentă de 
obţinere a performanţelor, toate vizând alinierea la standardele europene privind calitatea în 
educaţie.                                   

       S-a pus accent pe perfecţionarea relaţiilor interumane şi s-a reuşit a se realiza 
coeziunea şi armonizarea întregului colectiv în vederea împlinirii dezideratului suprem al şcolii 
noastre, ridicarea calităţii procesului instructiv-educativ la nivelul dorit de către fiecare cadru didactic 
respectându-se deontologia didactică şi orgoliul profesional. În acest sens sunt grăitoare rezultatele 
obţinute de elevii noştri la tezele cu subiect unic şi multiplele diplome obţinute de învăţăceii noştri la 
concursurile şi olimpiadele şcolare 

  Există transparenţă în domeniul managementului financiar şi de patrimoniu al şcolii ceea 
ce face posibilă o colaborare foarte bună cu părinţii în vederea elaborării planului de venituri şi 
cheltuieli. 
 Securitatea elevilor şi a bunurilor şcolii a fost asigurată prin efectuarea serviciului de pază 
de către paznicul încadrat pe această funcţie şi a serviciului pe şcoală efectuat - conform graficului 
– de către cadrele didactice. De asemenea s-a colaborat fructuos cu poliţia şi Jandarmeria. S-au 
realizat ore de dirigenţie pe tema comportării civilizate şi a bunelor maniere. 
 Există proceduri de prevenire a perturbării desfăşurării orelor, precum şi de acoperire 
a orelor în cazul absenţei neaşteptate a unui cadru didactic, sarcină ce revine exclusiv directorilor 
şcolii.        
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 Serviciile medicale au fost şi sunt asigurate de cabinetul medical aflat în incinta şcolii; 
personalul calificat asigură respectarea normelor de igienă ale colectivităţilor de elevi şi preşcolari şi 
acordă asistenţa medicală imediată în caz de nevoie. Este meritul doamnei doctor Iancu şi a 
doamnei asistent medical Liliana Mircescu. 
 Biblioteca şcolii este funcţională, avea un fond de carte de 9674 volume la care s-au 
adăugat 661 de volume prin donatie de la elevi şi a fost improvizată o sală de lectură ce reprezintă 
sediul unor activităţi desfăşurate de cadrele didactice în colaborare cu clasele de elevi ( seri de 
poezie, programe artistice, prezentarea variantelor de Teste Naţionale). 
 Sala de festivităţi a fost utilizată permanent  de către elevi şi cadrele didactice cu 
ocazia evenimentelor memorabile din istoria ţării, în vederea omagierii unor scriitori şi cu prilejul 
unor evenimente notabile din viaţa şcolii. 
 Cabinetul de informatică, dotat cu 10 calculatoare, un server şi o imprimantă, a fost utilizat 
permanent de către elevi prin susţinerea lecţiilor în sistem AEL şi conectare la internet.     
A existat o bună colaborare cu profesori logopezi şi cu psihologi prin consilierea elevilor şi 
preşcolarilor pentru corectarea devierilor de vorbire, deficienţelor în învăţare şi  devierilor de 
comportament.  
 Sala de sport prevăzută cu două vestiare şi terenul de sport sunt folosite atât  in vederea 
desfăşurării în condiţii optime a orelor de educaţie fizică, cât şi pentru diverse concursuri sportive 
interşcoli.Gardul care  imprejmuieste terenul de sport a fost  înălţat la nivel de 4m în partea dinspre 
blocuri deoarece locatarii reclamau frecvent faptul că mingile de pe terenul de sport ajung în 
geamurile locuinţelor şi pe maşinile din parcare. Şcoala are o echipă de cadre didactice foarte bine 
pregătite, calificate 100%,  majoritatea cu grad didactic I, receptive la nou, care utilizează o gamă 
variată de mijloace şi strategii moderne şi care sunt permanent interesate de formare profesională 
continuă.       
 
- cursuri  de  formare  
- Cursul ,,Managementul instituţiilor educative” de 240 ore cu 90 credite transferabile-prof. Niculina 
Niţă; 
-Cursul de formare a experţilor ARACIP de 120 ore organizat de ARACIP-prof Niculina Niţă; 
-Cursul de formare a formatorilor consilieri pentru calitatea educaţiei – prof .NiculinaNiţă; 
-cursurile de formare continua pentru liderii de sindicat cu conţinuturile :,,Comunicare si negocierea 
conflictelor de muncă”  şi,,Mobilităţi de personal 2009”-prof Nechifor Teodora; 
-cursurile de formare continuă a personalului didactic în cadrul ,,Programului naţional de dezvoltare 
a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice din îvăţământul preuniversitar”(DeCeE)cu durata 
de 60 ore -15 credite :prof.Nechifor Teodora,Muraru Gherghe,Arnautu Anica ,Zaiţ Viorica ,Strochi 
Lucian ,Dima Georgiana. 
-cursul de formare profesională, cu durata de 55 ore , în cadrul unităţii şcolare,,Liceul de 
Informatică, Centrul de iniţiere ,consiliere şi formare în tehnici informaţionale”,conform Raportului de 
Şcolarizare SEI 5 –prof.Nechifor Teodora ,Arnăutu Anica ,Archip Maria; 
-Conferinţa Internaţională din Grecia desfăşurtă de Asociaţia ,, Manageri Fără Frontiere „ având 
următoarele cursuri:Inteligenţele multiple şi managementul clasei” şi ,,Asigurarea calităţii în 
învăţământ”-prof.Nechifor  Teodora ,Anica Arnăutu; 
-Seminarul Naţional ,,Parteneriet în educaţie pentru mediul înconjurător” organizat de Centrul 
Carpato-Danubian de Geoecologie –prof.Nechifor Teodora ,Arnăutu Anica ; 
-cursul ,,Managementul proiectelor europene „ –prof Nechifor Teodora ,Arnăutu Anica; 
-cursul ,,Programe opereţionale de dezvoltare a resurselor umane – 2007-2013-Oportunităţi de 
finanţareprin componenta de educaţie şi formare profesională „ –iulie 2009 , G Gh.Cartianu –prof. 
Arnăutu Anica; 
-sesiunea ştiinţifică interdisciplinară de vară a Academiei Oamenilor de Ştiinţă-12-06-2009 –
Varatec-prof.Arnăutu Anica, înv.Obreja Angela; 
-cursul de formare continuă ,,Învăţarea interactiv-creativă”-prof. Muraru Gheorghe; 



 4 

-cursurile de formare continuă organizate la Piatra Neamţ de Universitatea Al.I.Cuza –Modulul I de 
pregătire ,,Proiectare,organizare şi evaluare a activităţilor didactice „ – 100 de ore -30 de credite –
prof.Archip Maria şi Gâlcescu Zenovia; 
- 22 cadre did .au urmat  cursul ,,Managementul proiectelor europene” 
-invatatoarele :Filipov Elena ,Paval Constanta si Cohut Cristina au urmat  anul II la  Univ. ,,Spiru 
Haret”,Sectia de Psihologie  
 -profesorii:Arnautu Anica si Galcescu Zenovia au urmat cursuri de masterat 
-cursurile de iniţiere în utilizarea calculatorului –prelucrare şi introducere baze de date  la CTCI 
Piatra Neamţ ăi studentă în anul II la Facultatea de Psihologie Bucureşti –Universitatea Spiru Haret 
–laborant Fota Ana Nicoleta ; 
-cursul de perfecţionare ,,Intel Teach”(89 ore), organizat de Siveco prin CCD – înv.Nistor Maria, 
Filipov Elena; 
- Consfatuirea coordonatorilor educativi – 1 octombrie 2008 (inv.Obreja); 
-Cercurile pedagogice ale invatatorilor: semestrul I – 29 noiembrie 2008- Scoala Izvoare si 
semestrul al II lea, Scoala nr. 1 Savinesti, in cadrul carora s-au prezentat referatele: “ Predarea 
integrata a limbii si literaturii romane “, respectiv “Educatia ecologica a scolarului mic “ (inv. Paval, 
Mierlici, Ionel, Obreja si Zait); 
- Cercurile pedagogice ale coordonatorilor educativi: semestrul I, Savinesti, semestrul II, Zanesti 
(inv. Angela Obreja); 
-lectii  demonstrative tinute in cadrul comisiei metodice : la clasa a III a B, Educatie plastica, inv. 
Sava si la grupa pregatitoare – mai 2009 (educatoare Pintea Maria);                  
- finalizeaza cursurile prin C.C.D. – I.T. si AEL (inv. Ionel); 
- urmeaza cursurile Facultatii de Psihologie Bucuresti, anul III (inv.Constanta Pavăl) 
-lecţii demonstrative ţinute în cadrul comisiilor metodice; 

     - clasa a II-a A – Matematica – înv.Teleman Viorica; 
        -  clasa I B – Limba şi literatura română – înv.Cojoc Elena;   
        - clasa a III a B, Educatie plastica, inv. Sava  
        - grupa pregatitoare – mai 2009 (educatoare Pintea Maria);                  

     - clasa a VI-a: “Congruenţa triunghiurilor dreptunghice” – prof. Arnăutu Anica 
     - clasa a VIII-a: “Baze”-Integrarea sistemului AeL în predarea-învăţarea chimiei – prof. Archip 
Maria 
     - clasa a V-a: “Unităţi de măsură pentru capacitate; transformări” - prof. Muraru Gheorghe 

 
-referate metodico –ştiinţifice ţinute în cadrul comisiilor  metodice a cercurilor pedagogice; 

- ,, Elemente de creativitate in evaluare “ pornind de la analiza de curriculum cu ocazia zilelor 
scolii ; ( prof. I. Ionita, M. Catana, V. Zait) ; 
    - ,,Modalităţi de evaluare constantă, pas important spre evaluarea finală” - prof. Nechifor 
Teodora 
    - ,,Metode active de predare-învăţare folosite în cadrul disciplinei educaţie tehnologică” –prof. 
Michiu Aurica 
    - ,,Modalităţi de însuşire a limbajului ştiinţific” –prof. Haralamb Ana 
    - ,,Metode folosite în predarea matematicii care garantează asigurarea includerii rromilor în 
colective de elevi ai şcolii” - prof. Arnăutu Anica 
    - ,,Evaluarea educaţională şi evaluarea performanţelor/rezultatelor şcolare” – prof. Gîlcescu 
Zenovia 
-activitatea de cerc pedagogic al laboranţilor din şcolile generale –responsabil cerc –Fota Nicoleta 
s-a desfăşurat în Sem. I la şcoala noastră; au participat 30 de laboranţi din zona Piatra Neamţ, 
Bicaz şi Roznov; în Sem. al II-lea- la C.N. de Informatică 
   - ,Jocul didactic” – înv.Nistor Maria; 
         - ,,Modalităţi de dezvoltare a gândirii logice prin utilizarea limbajului matematic” – 
înv.Teleman Viorica; 
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         -,,Strategii performante de învăţare a citit – scrisului în învăţământul primar” – înv.Cojoc 
Elena; 
       - ,,Contribuţia orelor de Abilităţi practice la formarea deprinderilor elementare de muncă la 
elevi” – înv.Cohut Cristina; 
       - ,,Locul şi rolul educaţiei fizice la clasele I – IV ”-înv.Filipov Elena. 
 

-cursul,, Metode active de învăţare în şcoală”-în cadrul proiectului finanţat de Pestalozzi Chidren”s 
Foundation,Elveţia,sept.2008 (N.Ionescu); 
-cursul ,,Teoria constructivă a culorii” organizat de Asociaţia Future Piatra Neamţ, oct.2008 
(N.Ionescu,R.Apopei,A.M.Bălan, C.Hăisan,E.Acrîşmăriţei); 
-curs de formare profesionalăITşi AEL-2009(N.Ionescu,N.Manolache); 
-curs de formare ,,Educţi aşa” proiect finanţat de UNICEF,Fundaţia ,,Copiii noştri”şi Netherland 
Institute for care & Wellfare –iulie 2009 (N. Ionescu,C.Hăisan); 
-seminar de formare ,,Educaţia părinţilor –o provocare a lumii moderne „ –în cadrul Proiectului 
,,Şcoala părinţilor „ ,finanţat de UNICEF –mar.2009 –(N.Ionescu, R.Pop, A.M.Balan, C. Hăisan,N. 
Manolache, M . Cornea, M. Tabacea, T. Ghineţ ) 
- publicaţii 
-Revista ,,Galaxia Mărăţei” ,nr.8-responsabil număr ,prof . Viorica Zaiţ 
-,,Violenţa în şcoală” – articol publicat în culegerea de lucrări ,,Comunitatea în sprijinul şcolii pentru 
combaterea violenţei” – Bucureşti, 17 ianuarie 2009 (înv.Nistor Maria). 
-,,Primăvara”, revista anotimpurilor – mai 2009 (înv.Nistor Maria). 
-,,Metode active folosite în predarea – învăţarea Ştiinţelor Naturii” – articol publicat în revista 
,,Interferenţe didactice” – Bacău, 2009 (înv.Teleman Viorica). 
 -lansare de carte “Matematica activă”, vol. II, Algebră, cls. VI-VIII, cu prilejul “Zilelor Şcolii”, ediţia I, 
2009 - prof. Nechifor Teodora 
 -participare la sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată cu prilejul “Zilelor Şcolii”, ediţia I, 2009: 
“Creativitate în evaluare” - prof. Nechifor Teodora; “Evaluare şcolară” - prof. Muraru Gheorghe; 
“Elemente de creativitate în evaluarea la chimie” - prof. Archip Maria; “Metode moderne de evaluare 
la disciplina matematică” – prof. Arnăutu Anica  
 -colaborator al revistei şcolii cu articolul “Despre numărul de aur (Phi)” - prof. Muraru Gheorghe 
-participare la activitatea de cercetare,finanţată de UNICEF- Validarea  Reperelor Fundamentale în 
Învăţarea şi Dezvoltarea Timpurie(N.Ionescu, C.Hăisan);    
 - elaborarea ghidului metodic Caietul educatoarei-Teste şi observaţii psihopedagogice ale 
copilului(Ed.ADAN ,2008(N.Ionescu); 
-colaborare  la realizarea Ghidului eco-educatorului,2008-( N.Ionescu, R.Pop, A.M. Balan,  
C.Hăisan, M. Cornea, M. Tabarcia, R. Apopei,L.Dumitru , E.Acrâşmăriţei); 
-colaborator la revista ,,Pipo”,revistă avizată de MECI(N.Ionescu, N.Manolache); 
-colaborator „Oraş nou,oraş vechi-Subiect de inspiraţie pentru copii”-coordonator Gheorghe 
Cuciureanu(N.Ionescu, R.Pop, A.M. Balan,  C.Hăisan, R. Apopei,L.Dumitru , E.Acrâşmăriţei). 
 
- proiecte  educaţionale internationale 
   - Stage d,observation de classes en ecoles primaires et secondaires et perfectionnement en 
francais-  finanţator   Comenius 1 – LLP,ANPCEEP ; 
   -Proiect educativ ,, Tobe pentru pace „,2009 ,în cadrul programului ,,Ziua Mondială  a Poeziei –
Copilăria „ , SecŢiune a Casei Internaţionale de Poezie / Bruxelles , în parteneriat cu UNICEF şi 
UNESCO-  prof Nechifor Teodora ,Ioniţă Ileana ,Zaiţ Viorica ,Mierlici Elena ,Ionel Antoniţa 
   - „Sprijin pentru ghizii din România”, în colaborare cu ghizii din Marea Britanie – s-au evidenţiat 

pentru activităţile în cadrul AGGR doamnele învăţătoare  Filipov Elena şi Obreja Angela 
 -Proiect educaţional internaţional de cooperare,, Lada de zestre”-parteneriat cu Danemarca,2008-

2009(N.Ionescu, C.Hăisan, R. Apopei, A.M. Balan, E.Acrîşmăriţei,M.Cornea 
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-Proiect Comenius-Bordeaux ,Franţa ,,Stage d-observation de classes dans l-enseignement 
primare et  secondaire ” 

 
- proiecte  educaţionale nationale depuse în 2008: 
 

Nr 
crt 

Titlul proiectului Finanţator Parteneri Buget propus 

1 Monitorizarea rimpului liber al 
elevilor cu părinţii plecaţi în 
străinătate 
 

FS-POS DRU 
Axa  2.2 

CJRAE 
ANMEDEP 

768917 

2 APAC- Agenţi Pentru Apă 
 Curată 

Administraţia 
 Fondului de Mediu 

Ag Jud 
 Mediu 

20078 

3 Oaza dintre blocuri Fd pt Parteneriat 
M.Ciuc 

Programul „Spaţii verzi” 

Direcţia 
Silvică –
Romsilva 

7457,15 

4 Realizarea elementelor de 
identificare şi promovare pentru 
traseul turistic „Pădurea de 
Argint” 

Fd pt Parteneriat 
M.Ciuc 

Programul „Spaţii verzi” 

Direcţia 
Silvică –
Romsilva 

15705 

5 „Educaţia multiculturală şi 
dimensiunea transdisciplinară 
transpusă în elemente de 
heraldică” 

MECT  CJ Neamţ 
ISJ Neamţ 
Compl 
Muzeal Jud 

Club Copii 

15600 

6 ProLife- prevenţia , combaterea 
şi remedierea obezităţii la elevi 

Fundaţia „Principesa 
Margareta ” 

--- 2250 Euro 

7 Împreună de sărbători Programul „România 
în lume” 

Agenţia pentru Strategii 
Guvernamentale 

Asociaţia 
ProSchola 

31250Euro 

8 Studiu privind obezitatea la 
copii şi elevi ; măsuri de 
prevenţie şi combatere 

AOŞ Parteneriat cu 
AOŞ Neamţ şi 
ISJ Neamţ 

Consultaţii 
gratuite la 
elevi; 

Broşuri,materiale 
lansate în 
conferinţe 

-Proiectul educational cuprins in CAE 2009 Educatia multiculturala si dimensiunea 
transdisciplinara, transpusa in elemente de heraldica ( redactarea Regulamentului concursului 
national de Heraldica , pregatirea echipajului, premiul I la concursul judetian, premiul I la 
concursul national prof. V. Zait, prof. L. Strochi) 
-Proiect educaţional ,,Atelier de vară « Împreună »,, în parteneriat cu Asociaţia ,,Ovidiu Rom ,, 
Primăria P. Neamţ şi Biblioteca G.T.Kirileanu, ,,De la copii la copii ,,- 2009-2010 
-Proiect educaţional ,,Reţeaua interinstituţională antidrog ,,în colaborare cu  Centrul judeţean 
Neamţ 
-Proiectul ,, Ziua europeana a limbilor ,, ; 
-Saptamana educatiei globale 
-Concursul Naţional “Educaţia multiculturală şi dimensiunea transdisciplinară transpusă în 
elemente de heraldică” (prof. Nechifor Teodora, Arnăutu Anica) 
-Proiectul “Oaza dintre blocuri” din cadrul programului “Spaţii verzi” - prof. Nechifor Teodora, 
Arnăutu Anica, Gîlcescu Zenovia, înv. Ionel Antoniţa 
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-Proiectul educaţional în parteneriat “Să exmatriculăm incorectitudinea” - prof. Nechifor Teodora, 
înv.Obreja  Angela 

   -Proiectul educaţional în parteneriat cu biblioteca şcolii noastre şi cabinetul medical al şcolii 
concretizat pe tema “Pubertatea-vârsta critică” - prof. Nechifor Teodora 
-Proiect educativ in colaborare cu biblioteca scolii:” Pe urmele lui C. Hogas” (prof. V. Zait) 
-Protocol de colaborare cu Centrul de asistenţă psihopedagogică pentru derularea unor activităţi 
educative în cadrul lectoratelor cu părinţii elevilor şcolii pe tema “Violenţa şcolară-factor perturbator 
în procesul instructiv-educativ şi metode de prevenire” - prof. Nechifor Teodora, Arnăutu Anica 
(coordonator), Muraru Gheorghe, Michiu Aurica, Archip Maria , Gîlcescu Zenovia şi înv. Dragomir 
Dorina, Cojoc Elena, Cohut Cristina,Teleman Viorica, Nistor Maria, Filipov Elena. 
 
 -Protocol de colaborare cu Centrul de zi pentru Preşcolari “Castani” din Piatra Neamţ pentru 
derularea a două activităţi cu prilejul Sărbătorilor de Iarnă şi de 1 Iunie - prof. Nechifor Teodora,înv. 
Filipov Elena 
-Proiect educaţional ,,Sărbătorile creştine în sufletele copiilor”, cu Biserica ,,Pogorârea Sfântului 
Duh” – înv.Cojoc Elena. 
-Proiect de parteneriat UNICEF şi UNESCO - ,,Tobe pentru pace” ,2009 – înv.Cojoc Elena; 
-Parteneriat cu Biblioteca judeţeană ,,G.T.Kirileanu” – înv.Cojoc Elena, Filipov Elena, Nistor Maria, 
Teleman Viorica. 
-Proiecte educaţionale : 

-,,Pro Life”(înv.Filipov Elena, Nistor Maria, Teleman Viorica); 
-,,Împreună de sărbători”(înv.Teleman Viorica, Nistor Maria, Filipov Elena); 
-,,Cărţi deschise, uşi deschise”(înv.Filipov Elena, Nistor Maria); 
-,,Natura dăruieşte şi inspiră”(înv.Filipov Elena); 
-,,Lumea copilăriei”(înv.Nistor Maria); 
-,,Festivalul şanselor tale”(înv.Filipov Elena); 
-,,Hai să dăm mână cu mână”(înv.Nistor Maria); 

 
- “ Mandra-i toamna si bogata “ (inv. Pavel); 
- “Eminescu in cultura romana si cea europeana”(inv. Zait); 
- “Sarbatorile crestine la romani” (inv. Obreja si Ionel) ; 
- „ Eminescu mai aproape de noi” (inv. Obreja) ; 
- „Educatie rutiera” (inv. Mierlici si Obreja) ; 
- „Fundatia Principesa Margareta a Romaniei, Fondul Special pentru copii” (inv. Camelia Zait); 
 -„Bobocul de azi, scolarul de maine” (Gradinita „Floare de colt” si inv. Constanta Paval); 

-,,Ecogrădiniţa”-( N.Ionescu, R.Pop, A.M. Balan,  C.Hăisan, M. Cornea, M. Tabarcia, R. 
Apopei,L.Dumitru , E.Acrâşmăriţei) 
-,,La cireşe”  aprobat de I.S.J. Neamţ şi M.E.C. ( N.Ionescu, R.Pop, A.M. Balan,  C.Hăisan, M. 
Cornea, M. Tabarcia, R. Apopei, M.Onu,  L.Dumitru,E.Acrîşmăriţei, N. Manolache); 
-Proiect de educaţie ecologică,, Ecologişti pe trotinete”-în parteneriat cu A.S.C.Neamţ,2008(toate 
cadrele didactice) 
-Proiect educaţional ,,Icoana-Fereastră spre cer”-în parteneriat cu judeţul 
Bacă,2008(N.Ionescu,M.Cornea, A.M. Balan,R. Apopei, R.Pop); 
-Proiect educaţional,, Copiii învaţă ceea ce trăiesc”-parteneriat grădiniţă-familie,2008-2010 
(N.Ionescu,M.Cornea);  
- Proiect educaţional  internaţional ,,Spring Day”-mai 2009( N.Ionescu, R.Pop,  C.Hăisan,  
M.Onu,); 
- Proiect educaţional  ,,Euro-Camp”-iunie 2009(N.Ionescu, C.Hăisan);  
-Proiect educaţional ,, Bucuria de a dărui” în parteneriat cu Grădiniţa PP nr.2 Tg. Neamţ şi mai 
multe biserici din judeţ (toate cadrele didactice); 
-Proiect educaţional ,, Scut verde-Ocolul infinitului mic pornind de la Pitic”(N.Ionescu, C.Hăisan);   
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- Proiect educaţional  ,,Pipo” (toate cadrele didactice); 
 
 
- seminarii nationale 
 - Seminarul de formare ,,Educaţia părinţilor – o provocare a lumii moderne” – înv.Nistor Maria; 
 -Sesiunea de comunicări ştiinţifice ,,Creativitate în evaluare” - 2 mai 2009, înv.Cojoc Elena, 
Teleman Viorica, Nistor Maria, Filipov Elena; 
-Simpozionul Naţional ,,Comunitatea în sprijinul şcolii pentru combaterea violenţei” – ianuarie 2009 
– înv.Nistor Maria; 
-Sesiunea Naţională de comunicări ştiinţifice ,,În slujba mileniului al III –lea Creştin” – Bacău, 2009 
– înv.Teleman Viorica. 
- Sesiunea Nationala de Comunicari Stiintifice “ Oameni si locuri – traditie, stiinta, cultura si 
civilizatie romaneasca “, editia a XII a Bacau, 15 noiembrie 2008 ( inv. Paval, si Mierlici); 
- Seminarul National “ Parteneriat in educatie pentru mediul inconjurator “ – 18 octombrie 2008 
Bucuresti (inv. Paval) ; 
- Sesiunea locala de comunicari “ Creativitatea in evaluare”mai 2009- ( inv. Paval, Mierlici si 
Obreja); 
- Congresul invatatorilor – 6-7 septembrie 2008, editia a XXIX (inv.Angela Obreja)  
 -Simpozion local desfăşurat cu ocazia Zilelor şcolii-mai 2009 (N.Ionescu; R.Pop) 
- Simpozion Naţional „Şi noi avem drepturi” Tg. Neamţ -mai 2009( N.Ionescu,   R.Pop, A.M. Balan); 
-schimburi de experienţă cu Asociaţia Pedagogică Educatoarea şi cu  Grădiniţa  Şcolii nr. 3 Piatra 
Neamţ( toate educatoarele)   
 
- seminarii internationale 
-Conferinţa Internaţională din Grecia desfăşurtă de Asociaţia ,, Manageri Fără Frontiere „ având 
următoarele cursuri:Inteligenţele multiple şi managementul clasei” şi ,,Asigurarea calităţii în 
învăţământ”-prof.Nechifor  Teodora ,Anica Arnăutu; 
 
 - parteneriate   
 Unitatea noastră se află în relaţii bune cu toate şcolile din oraş şi în relaţii de 
parteneriat educaţional cu Şcoala Nr.6 şi Şcoala „Coresi” Târgovişte, Şcoala Nr.10 şi Şcoala Nr. 6 
Botoşani, Şcoala M. Sadoveanu Bacău, Şcoala Costişa ,Neamţ. 
 De asemenea, suntem în parteneriat cu Asociaţia „Alexiana” (ONG), Primăria P. 
Neamţ, Teatrul de animaţie „Piticot”, Clubul Eco-turistic „Iacomi”, Centrul de zi pentru preşcolari 
„Castani”, cu Poliţia, Jandarmeria, Direcţia Sanitară, Oficiul de Protecţie a Consumatorului, Casa de 
Copii Castani, Biserica Ortodoxă, Direcţia Judeţeană de Sport, cu CCD Neamţ, Biblioteca 
Judeţeană „G.T.Kirileanu”, Teatrul Tineretului ,Muzeul de Istorie, Organizaţia ,,Salvaţi copiii!” 
,Comisia Naţională Antidrog, Centrul de asistenţă psihopedagogică,P. Neamţ, Complexul muzeal 
Ipoteşti, Palatul Copiilor Piatra Neamţ, Palatul Copiilor Botoşani, Edu Soft – Tg. Mureş 
- premii la concursurile şcolare  
 –franceză 
- concursul cangurul lingvist – organizatori prof. L. Armamu, prof. I. Ionita ; rezultate : 
  Rusu Diama – cls. VI a C, Hociung Andreea cls.a VII a A, Luca Cristina cls. a VII a A; 
 -concursul Smart (37 elevi) care au obtinut  intre 60 – 84 puncte din 100  
-engleză 

-Proiectul ,, Ziua europeana a limbilor ,,; 
-Saptamana educatiei globale 
-Expozitii organizate de Hallowend, Valentine s Day, Easter, Enjoy English (prof. M. Catana, prof. 
O. Popa); 

- limba română – 3 elevi calificaţi pentru etapa judeţeană: 
-Maxim Dorin cls. a VIII a A -  97 p,prof.ZaiţViorica ; 
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-Blaga Ana –Maria cls. a VI C  - 86,5 p ,prof Zaiţ Viorica; 
   -Dobria Sabina cls. a VI a C   -   85 p,prof..Zaiţ Viorica 
- matematică – din 4 elevi calificaţi pentru etapa judeţeană: 
-Rusu Georgiana (VI C ) –menţiune,prof Nechifor Teodora 
 
- biologie-indrumaţi de prof. Gîlcescu Zenovia 
  - premiu special la faza judeţeană– Petraru Doina( VIIB)  
- premiu al II-lea   la  faza judeţeană -Nistor Claudia (VII A)  

- chimie-fizică 
 - Herciu Valentin(VIIIC) –menţiune la concursul de chimie “Magda Petrovanu” –Iaşi- prof. Archip 
Maria 
  -Baicu Flavius(VIIA) şi  Herciu Valentin(VIIIC) –menţiuni speciale la concursul zonal 
CHIMEXPERT –Bacău- prof. Archip Maria 
-Concursul Internaţional de Matematică Aplicată CANGURUL  
Nr. elevi participanţi pe şcoală: 178 elevi; elevi calificaţi la proba de Baraj: Latu Andrei(VA) şi 
Tănăsescu Andrei(VA) - prof. Nechifor Teodora; Săbiuţă George(VIB) şi Duţu Silviu(VIB) –prof. 
Muraru Gheorghe 

  -Concursul Naţional de Matematică LUMINA MATH 
    15 elevi îndrumaţi de prof. Nechifor Teodora 

 - Concursul MEDIA KINDER 
    Echipaje de câte 3 elevi din clasele a II-a ,a III-a, a IV-a, VA, VIA, VIB, VIC: îndrumători: 
învăţătorii şi respectiv prof. diriginţi .  

 - Concursul Naţional de Evaluare în matematică 
   Etapa a II-a: 17 elevi cls. a III-a şi a IV-a înv. Obreja Angela şi Mierlici Elena 

                       23 elevi cls. VVIII prof. Nechifor Teodora, Muraru Gheorghe, Arnăutu Anica 
Etapa a III-a: 18 elevi  cls. a III-a şi a IV-a înv. Obreja Angela, Pavăl Constanţa, Ionel Antoniţa; 

                      18 elevi cls. VVIII prof. Nechifor Teodora, Muraru Gheorghe 
- educaţie tehnologică 

-Menţiuni cu elevii claselor a VII-a la concursurile “Cu viaţa mea apăr viaţa” şi “Prietenii 
pompierilor” –prof. Michiu Aurica-  

-educatie civica, 
- Holota Ana si Trifan Valentina, s-au calificat la faza judeteana; 

- educaţie fizică 
-LA OLIMPIADA SPORTULUI SCOLAR DESFASURATA IN ANUL SCOLAR 2008-2009s-au 
obtinut urmatoarele rezultate: 
 - ATLETISM cros-etapa municipal-    Gherman Razvan IV B-locul I- prof. Mancas Mihai;   Velescu 
Larisa IV A locul II- prof.Mancas Mihai; Iacob Iuliana IV A locul III- prof.Mancas Mihai; Todirita 
Alexandru IV C  locul II- prof Catalina Grigoras;  Negoscu Bianca   locul II viteza -tetratlon Mancas 
Mihai;  Nistor Alexandru  locul II -role Mancas Mihai; Irimia Matei locul II –role Mancas 
Mihai;Enaru Bianca locul III-role Mancas Mihai 
        Alexandru Todiras locul I –lungime tetratlon Catalina Grigoras 
 - FOTBAL-etapa municipala 
        locul I cu echipa scolii antrenata de prof.Mancas Mihai 
 - HANDBAL-etapa municipala-   locul II cu echipa scolii antrenata de prof. Catalina Grigoras 
  -BASCHET-etapa municipala-   locul IV cu echipa scolii antrenata de prof.Catalina Grigoras 

 
- 2 diplome pentru rezultate deosebite obţinute în activitatea didactică acordate cadrelor 
didactice cu prilejul Zilei Educaţiei 
- 3 distinctii ,,Gh. Lazăr ” obţinute de 3  cadre didactice din şcoală  
 
-realizări  extracurriculare: 
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-,,A ruginit frunza din vii” – concurs de desene/colaj – 17.11.2008, Bucureşti – premiile I, II, III – 
înv.Nistor Maria, Filipov Elena, Teleman Viorica; 
- ,,Iarna – tradiţie şi magie”ediţia I, 2008, Piteşti – Argeş, - premiile I, II, III – înv.Cojoc Elena, 
Nistor Maria; 
- ,,Muncă şi creaţie”, ediţia a IV – a, Suceava, 15.11.2008, - premiile I, II, III şi diplomă de 
participare – înv.Cojoc Elena, Filipov Elena; 
- Manifestarea naţională ,,Pentru sănătatea pământului”, 22.05.2009, Gura Văii –premiile II, III – 
înv.Filipov Elena, Nistor Maria; 
- Atenţie, se joacă teatru! – concurs de teatru, Brăila, -înv.Filipov Elena – premiul al III – lea; 
- Festivalul de teatru şcolar Piatra Neamţ, iunie 2009, înv.Filipov Elena – premiul al II – lea; 
- Concursul Internaţional de desene Bitola – Macedonia, - înv.Filipov Elena, Nistor Maria – 
diplome de gratitudine; 
- Diplome de participare (3 elevi) cu lucrări proprii la expoziţia organizată în cadrul Sesiunii 
Naţionale de comunicări ştiinţifice, - Bacău, 23 mai 2009, - înv.Teleman Viorica; 

   -Vizionări de spectacole de teatru pentru copii, excursii la Iaşi, Suceava, Neamţ –  înv.Filipov 
Elena, Nistor Maria, Teleman Viorica, Cojoc Elena, Cohut Cristina   

  - organizarea si desfasurarea activitatilor de instruire complementara cu elevii : dansuri populare, 
moderne si sportive (inv. Ionel, Obreja, Paval si Mierlici);  
- serbari cu ocazia sarbatorilor de Craciun, program prezentat la postul T.V. “ Tele M”, ( inv. 
Paval); 
- spectacol dedicat Zilei Nationala a Romaniei (inv. Paval si Mierlici); 
- proiect in parteneriat cu Scoala nr 2 Piatra Neamt “ Sarbatorile la romani   (inv Mierlici si Paval) ; 
- activitate la Biblioteca „  G. T. Kirileanu „- „ Primii pasi in lumea artei” ( inv. Obreja)  
- participarea la sarbatorirea” Zilelor Orasului”cu formatia de dansuri populare (inv. Obreja si 
Ionel) ; 
- serbarea” Sarbatoarea martisorului” de la 1 martie 2008, desfasurata la Mall Center ; 
- dramatizarea schitei “Five o clok”, cu care a participat la toate serbarile scolii (inv. Paval); 
- participarea la concursul „ Pro Arte „ – 23 mai 2009; 
- participarea formatiei de dansuri populare la concursul judetean, unde s-au clasat pe locul I 
(clasele a III a A si a IV a C; 
- concursul „ Munca si creatie „ în cadrul caruia clasa a IV a A, a obtinut locurile I, II si mentiune; 
- Festivalul de teatru pentru copii, unde eleva Holota Ana s-a clasat pe locul I; 
- Olimpiada de Educatie civica, in cadrul careia elevele : Holota Ana si Trifan Valentina, s-au 
calificat la faza judeteana; 
- concursul „ Tinerete fara batranete „ la care eleva Holota Ana a obtinut locul I; 
- Concursul National „Culoarea Magica „ in cadrul caruia eleva Pascal Ioana, a obtinut mentiune. 
-Participare la evenimentul « JOURNEE DE LA FRANCOPHONIE » cu sceneta in limba franceza  
« D`l Goe » pregatita de prof. L.Armanu ; 
   -membru în Comisia de elaborare subiecte (prof. Nechifor Teodora) şi profesor evaluator (prof. 
Nechifor Teodora, Muraru Gheorghe, Arnăutu Anica) la Concursul Internaţional de matematica 
“Memorial Vasile Ţifui” – C.N. de Informatică 
     -membru în Comisia de elaborare subiecte (prof. Nechifor Teodora) şi profesor evaluator (prof. 
Nechifor Teodora, Muraru Gheorghe) la Concursul Interjudeţean de matematica “Memorial Mircea 
Costiniuc” – Şcoala Nr. 3 P.N. 
-membru în Comisia de organizare şi evaluare a olimpiadei şcolare la disciplina Matematică, 
etapa locală şi judeţeană - prof. Nechifor Teodora, Muraru Gheorghe 
-membru în Comisia de evaluare a TSU în Centru de evaluare nr. 6 şi la Şcoala cu cls.I-VIII 
"Elena Cuza”, 2009 - prof. Nechifor Teodora, Muraru Gheorghe 
-Comisia de organizare a Concursului Internaţional de Matematică Aplicată CANGURUL în cadrul 
şcolii: responsabil- prof. Muraru Gheorghe, membrii - prof. Nechifor Teodora, Arnăutu Anica  
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-colaborator, supraveghetor şi evaluator la Concursul Naţional de Evaluare în Matematică, etapa 
a II-a şi etapa a III-a 2009 - prof. Nechifor Teodora, Muraru Gheorghe, Arnăutu Anica 
- membru în Comisia de organizare a Concursului Naţional “Media Kinder” - prof. Nechifor 
Teodora, Arnăutu Anica, Archip Maria şi Gîlcescu Zenovia 
-cadru didactic asistent la olimpiada de religie-faza judeţeană- prof. Muraru Gheorghe, Arnăutu 
Anica,Nechifor Teodora şi Zaiţ Viorica 
-responsabil de practica pedagogică pentru studentul Vâlculescu Claudiu, anul II la Universitatea 
Babeş-Bolyai, Facultatea de Matematică şi Informatică, 90 ore,prof Nechifor Teodora 
-îndrumător pentru 2 elevi participanţi la Tabăra Judeţeană de Matematică, Bicaz 2009 - prof. 
Nechifor Teodora  

 -S-a desfasurat practica pedagogica  cu un numar de 12 elevi de la  Liceul « Gheorghe Asachi » la 
obiectul limba franceza  în şcoala noastră 
-Vizite la muzee, obiective istorice,culturale şi religioase – diriginţii claselor V- VIII şi învăţătorii 
claselor I – IV 
-Peste 20 excursii judeţene şi interjudeţene- învăţători, Arnăutu Anica, Nechifor Teodora, Sofian 
Elena ş.a. 
-Serbări şcolare organizate de ciclul preşcolar, primar şi gimnazial cu prilejul: Zilei Naţionale,  
Halloween,1Iunie, 1Martie-Sărbătoarea mărţişorului, 24 Ianuarie, 25 Decembrie,Zilele Şcolii 
-Expoziţii de desene ale elevilor organizate la biblioteca Kirileanu – înv. Pavăl Constanţa 
-Teatru de joacă şi teatru de păpuşi în colaborare cu biblioteca Kirileanu – înv. Mierlici Elena, 
Teleman Viorica, Nistor Maria, Filipov Elena, Pavăl Constanţa 
-Concursuri sportive cu prilejul Zilelor şcolii 
-Desene pe asfalt – cls. I - IV 
-Activităţi de protecţie a mediului, colectare a deşeurilor   
EFECTE ALE ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE 
 
 -  Scăderea constantă a gravităţii şi numărului abaterilor disciplinare din şcoală; 
 - Scăderea abandonului şcolar;  

- Satisfacţia crescândă a factorilor implicaţi în educaţie faţă de activitatea echipei 
manageriale a şcolii, Consiliului de Administraţie, Consiliului profesoral ş.a; 

 - Diminuarea violenţei şi abandonului şcolar prin consilierea elevilor cu deviaţii de 
comportament; 

 - Corectarea defectelor de vorbire; 
 - Satisfacţia părinţilor faţă de rezultatele şcolare ale elevilor; 
 - Consolidarea sănătăţii elevilor; 
 - Creşterea  motivaţiei şi interesului pentru studiu; 
 - Creşterea prestigiului şcolii, atragerea de elevi din alte cartiere şi din localităţile din 

jurul  oraşului; 
 - Formarea unor deprinderi şi comportamente sănătoase în relaţiile interpersonale şi cu 
mediul; 
II.  
FIŞĂ de AUTOEVALUARE   
privind 
 
NIVELUL DE REALIZARE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ, CONFORM 
STANDARDELOR DE ACREDITARE ŞI DE EVALUARE PERIODICĂ (H.G. nr. 21/2007) şi 
STANDARDELOR DE REFERINŢĂ – (în proiect) 
 
 
Se va preciza în dreptul indicatorului (vezi indicaţiile de mai sus), nivelul de îndeplinire: 
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Nr.cr
t 

Indicatori de performanţă Calificativul 
acordat1 

DOMENIUL: A.CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ 

a)structurile instituţionale, administrative şi manageriale 

1 Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective 
(proiectul de dezvoltare şi planul de implementare) 

  Foarte  bine 

2 Organizarea internă a unităţii de învăţământ Foarte  bine 

3 Existenţa şi funcţionarea sistemului de comunicare internă  şi 
externă 

Foarte  bine 

4 Funcţionarea curentă a unităţii de învăţământ Foarte  bine 

5 Existenţa şi funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiei; 
înregistrarea, prelucrarea şi utilizarea datelor şi informaţiilor. 

Foarte  bine 

6 Asigurarea serviciilor medicale pentru elevi Foarte  bine 

7 Asigurarea securităţii tuturor celor implicaţi în activitatea 
şcolară, în timpul desfăşurării programului 

Bine 

8 Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi. Foarte  bine 

b)baza materială 

9 Existenţa şi caracteristicile spaţiilor şcolare Foarte  bine 

10 Dotarea spaţiilor şcolare Bine 

11 Accesibilitatea spaţiilor şcolare Foarte  bine 

12 Utilizarea spaţiilor şcolare Foarte  bine 

13 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor 
administrative 

Foarte  bine 

14 Existenţa, caracteristicile şi funcţionalitatea spaţiilor auxiliare Foarte  bine 

15 Accesibilitatea spaţiilor auxiliare Foarte  bine 

16 Utilizarea spaţiilor auxiliare Foarte  bine 

17 Dotarea cu mijloacele de învăţământ şi cu auxiliare curriculare Bine 

18 Existenţa şi dezvoltarea fondului bibliotecii şcolare/ centrului de 
informare şi documentare 

Foarte  bine 

19 Dotarea cu  tehnologie informatică şi de comunicare. Bine 

20 Accesibilitatea echipamentelor, materialelor, mijloacelor de 
învăţământ şi auxiliarelor curriculare 

Foarte  bine 

21 Procurarea şi utilizarea documentelor şcolare şi a actelor de 
studii 

Foarte  bine 

c)resurse umane 

22 Managementul personalului didactic şi de conducere Foarte  bine 

23 Managementul personalului didactic auxiliar şi personalului 
nedidactic 

Foarte  bine 

DOMENIUL: B.EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ 

a)conţinutul programelor de studiu 

24 Existenţa ofertei educaţionale Foarte  bine 

25 Existenţa parteneriatelor cu reprezentanţi ai comunităţii   Foarte  bine 

26  Proiectarea curriculumului Foarte  bine 

27  Realizarea curriculumului Foarte  bine 

b) rezultatele învăţării 

28  Evaluarea  rezultatelor şcolare Foarte  bine 

                                                 
1
 În cazul în care unitatea de învăţământ a fost supusă evaluării externe periodice, se vor menţiona calificativele pentru fiecare 

indicator, precizate în  raportul de evaluare externă periodică 
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29 Evaluarea rezultatelor la activităţile extracurriculare  (extra-
clasă şi extra-şcolare) 

Foarte  bine 

c) activitatea de cercetare ştiinţifică sau metodică, după caz 

30 Activitatea ştiinţifică Foarte  bine 

31 Activitatea metodică a cadrelor didactice Foarte  bine 

d) activitatea financiară a organizaţiei 

32 Constituirea bugetului şcolii Bine 

33 Execuţia bugetară Bine 

DOMENIUL:  C. MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii 

34 Existenţa şi aplicarea procedurilor de autoevaluare 
instituţională  

Bine 

35 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de                           
asigurare a calităţii 

Bine 

b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi 

activităţilor desfăşurate 

36 Revizuirea ofertei educaţionale şi a proiectului de dezvoltare Foarte  bine 

c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor 

învăţării 

37 Existenţa şi aplicarea procedurilor de optimizare a evaluării 
învăţării 

Foarte  bine 

d) proceduri de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral 

38 Evaluarea calităţii activităţii corpului profesoral Foarte  bine 

e) accesibilitatea resurselor adecvate învăţării 

39 Optimizarea accesului la resursele educaţionale Foarte  bine 

f) baza de date actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii 

40 Constituirea bazei de date a unităţii de învăţământ Bine 

g) transparenţa informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, 

după caz, certificatele, diplomele şi calificările oferite 

41 Asigurarea accesului  la oferta educaţională a şcolii Foarte  bine 

h) funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educaţiei, conform legii 

42 Constituirea si funcţionarea structurilor responsabile cu 
evaluarea internă a calităţii 

Foarte  bine 

43 Constituirea şi funcţionarea structurilor responsabile cu 
evaluarea internă a calităţii 

Foarte  bine 

 
III.UNDE VREM SĂ AJUNGEM? 
-  Reactualizarea permanentă a bazei de date a CEAC cu ultimele informări şi cu rezultatele 
autoevaluării. 
- Eficientizarea procesului instructiv – educativ prin formarea continuă a cadrelor didactice şi prin 
modernizarea metodelor şi mijloacelor de învăţământ. 
- Asigurarea securităţii elevilor şi personalului unităţii şcolare pe întreaga perioadă de desfăşurare a 
activităţilor printr-o supraveghere mai atentă pe perioada pauzelor şcolare. 
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-  Intensificarea activităţii de performanţă şi încurajarea elevilor în participarea la olimpiade şi 
concursuri şcolare. 
-  Derularea programelor speciale de pregătire şi recuperare pentru elevii ce întâmpină dificultăţi la 
învăţătură. 
- Crearea cadrului propice de cultivare a talentelor şi pasiunilor elevilor prin organizarea de activităţi 
extracurriculare cât mai diverse. 
- Atragerea de resurse financiare extrabugetare, sponsorizări, donaţii şi derularea de programe cu 
finanţare europeană în vederea dotării cu materiale şi mijloace de învăţământ, cu tehnologie 
informatică şi de comunicare şi îmbogăţirea fondului de carte al bibliotecii şcolare. 
- Atragerea elevilor spre şcoala noastră prin oferte inedite, atractive şi prin popularizarea 
rezultatelor bune, iniţiativelor şi experienţelor elevilor.  
- Orientarea ofertei de CDS spre priorităţi şi interese ale elevilor şi părinţilor. 
 
 


