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RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI  

An şcolar  2017-2018 
 

FUNDAMENTARE 
Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor  responsabililor de comisii 

metodice, a comisiilior de lucru, precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul 
secretariat şi contabilitate,  referindu-se la perioada 01.09.2017 – 31.08.2018. 

Cadrul legislativ: Legi, Ordine, Ordonanţe de Urgenţă şi Ordonanţe ale Guvernului: 
Şcoala Gimnazială ”Daniela Cuciuc” Piatra-Neamţ şi-a desfăşurat activitatea  potrivit 

următoarelor legi, regulamente şi metodologii de bază: 
 Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu modificarile și completările ulterioare 

 Programul de Guvernare – 2016-2019, capitolul Educaţie 
 O.M.E.N.C.Ş .nr. 5079/31.08.2016 privind aprobarea   Regulamentului Cadru  de 

organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (cu modificările 
ulterioare); 

  LEGEA nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

 O.M.E.N.C.Ş.  nr. 4577/20.07.2016  cu privire la structura anului şcolar 2016-2017; 
 O.M.E.C.Ş. nr. 5559/27.10.2015 privind metodologia de miscare a personalului didactic din 

invatamântul preuniversitar in anul școlar 2016-2017 cu modificările și completările 
ulterioare  

     O.M.E.N. nr. 5547/06.10.2011, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a inspecţiei şcolare în sistemul de învăţământ preuniversitar; 

 O.M.E.C.Ş nr. 3400/ 2015, privind modificarea Regulamentului - cadrul de Organizare şi 
Funcţionare a Inspectoratelor Şcolare; 

 Ordonanța Guvernului 27/2002 privind activitatea de soluționare a petițiilor cu modificările 
ulterioare. 
Preliminarii 

  În anul şcolar 2017-2018, priorităţile Şcolii Gimnaziale “Daniela Cuciuc” Piatra-Neamţ au 
decurs din politicile educaţionale promovate la nivel central, precum şi din strategiile naţională, 
judeţeană şi locală privind dezvoltarea resursei umane, formarea iniţială şi formarea continuă de-a 
lungul întregii vieţi.  
 Raportarea permanentă la valorile europene, armonizarea spaţiului educaţional nemţean 
cu spaţiul educaţional românesc şi cu spaţiul educaţional european au vizat pregătirea forţei de 
muncă în acord cu standardele europene; de asemenea, această raportare a permis şi o 
implementare adecvată a celor opt competenţe europene în activitatea de predare învăţare şi 
evaluare:   

 realizarea unui sistem educaţional stabil, echitabil şi relevant; 
 întreprinderea tuturor demersurilor, în vederea alocării resurselor financiare necesare 

aplicării politicilor educaţionale la nivelul şcolii; 
 implementarea educaţiei timpurii în unitatea noastră de învăţământ; 
 descentralizarea învăţământului preuniversitar şi creşterea autonomiei şcolii; 
 introducerea unui curriculum şcolar bazat pe competenţe;  
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 promovarea unui sistem de salarizare bazat pe performanţă, în concordanţă cu legislaţia în 
vigoare; 

 monitorizarea aplicării sistemului legislativ care să asigure modernizarea, stabilitatea şi 
predictibilitatea sistemului de învăţământ, precum şi garantarea egalităţii de şanse la accesul 
la educaţie; 

 educaţia permanentă în vederea obţinerii performanţei şcolare; 
 creşterea performanţei şcolare prin antrenarea adecvată a resursei umane în activitatea 

competiţională;  
 modernizarea bazei materiale a şcolii prin implementarea coerentă a politicilor şi 

strategiilor din domeniul educaţional. 
Pentru o școală a viitorului, Educaţia, cultura şi formarea sunt valori fundamentale ale 

oricărei societăţi, iar unul dintre instrumentele esențiale prin care acestea se realizează este școala, 
insituţie simbolică pentru procesul devenirii și al modelării personalității umane. 

VIZIUNEA  ȘCOLII Gimnaziale ,,Daniela Cuciuc’’  
Educația de calitate orientată pe rezultate, care să respecte autonomia individuală și cea 

instituțională, cu accent pe prevenția deficiențelor, generând calitatea educației în mod conștient și 
programatic. Elevii sunt învățați să gândească în mod critic, să comunice efectiv, să manifeste 
respect față de ei înșiși, față de cei din jurul lor și față de mediul înconjurător, fiind pregătiți să 
înfrunte viața cu încredere și cu puternic simț al propriei valori. Întregul personal al școlii, împreună 
cu familia și celelalte componente ale societății are dorința de a ajuta elevii să răspundă acestei 
provocări, încurajându-i să-și descopere capacitățile și talentele fiecăruia dintre ei, să demonstreze 
flexibilitate și capacitate de integrare în medii diverse, să-și formeze capacitățile și motivațiile proprii 
învățării permanente. 

MISIUNEA ȘCOLII Gimnaziale ,,Daniela Cuciuc’’  
Tânărul  nu poate ignora trei lucruri:  iubirea,  școala și prietenia! 
ȘCOALA  –  promovează identificarea și dezvoltarea calităților, a aptitudinilor fiecărui elev 

pentru a fi capabil să-ți aleagă viitorul cel mai potrivit pentru integrarea activă și cu succes în viața 
socială; școala noastră oferă un cadru coerent și flexibil, adecvat, transparent pentru toți elevii, 
asigură un climat de siguranță fizică și psihologică favorabil dezvoltării ca întreg; vom încuraja 
fermitatea, disciplina susținută care dă naștere minților active și bunei sănătăți. 

ȘCOALA  –  rămâne deschisă colaborării cu familia și comunitatea locală pentru asigurarea 
nevoilor educaționale ale comunității, pentru a asigura apropierea între oameni, cunoașterea și 
respectarea reciprocă, în vederea unei conviețuiri armonioase. 

ȘCOALA  – dorește să satisfacă nevoia fiecărui elev de a se simți competent în a deține și 
utiliza informația, deschis spre schmbare și spre învățare, și respectarea valorilor unei societăți 
democratice, în care diverse puncte de vedere pot fi exprimate liber și deschis. Fiecare elev să aibă 
o dezvoltare și responsabilizată “stimă de sine”, iar libertatea individuală să nu aducă atingeri celor 
din jur, combătând violența și delicvența specifice unor cartiere mărginașe. 

Activitatea s-a desfăşurat în baza prevederilor Planului managerial, precum şi a Planului 
operaţional, elaborate pentru atingerea următoarelor obiective: 

1. Curriculum 
 Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională, a reglementărilor legale şi a 

metodologiilor specifice; 
 Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi; 
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 Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor  şi 
procedurilor de evaluare, precum şi valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de 
lucru (planificări, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc); 

 Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase; 
 Pregătirea elevilor în vederea susţinerii Evaluării naţionale şi a olimpiadelor şcolare; 
 Creşterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor; 
 Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritual principiior şi practicilor 

societăţii democratice. 
2. Managementul Şcolar 

 Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct de vedere 
organizatoric, funcţional şi legal); 

 Elaborarea proiectului planului de şcolarizare; 
 Monitorizarea utilizării resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale educaţionale 

propuse; 
 Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi activităţilor conexe. 

3. Resursele umane 
 Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice; 
 Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului ( încheierea contractelor individuale de 

munca și întocmirea fișelor de post) şi de salarizare; 
 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. 

4. Parteneriate şi 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. 

5. Resursele materiale 
 Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare; 
 Reabilitarea, dotarea, renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare. 

6. Relaţii publice, comunicare şi imagine 
 Imbunătăţirea comunicării organizaţionale; 
 Promovarea imaginii şcolii (in interior şi exterior), prin diverse activităţi de relaţii publice; 
 Consultarea  factorilor de decizie locali cu privire la dinamica unităţilor de învăţământ în 

comunitatea locală; 
La nivelul cartierului Mărăţei, cu străzile aferente circumscripţiei Şcolii Gimnaziale ,,Daniela 

Cuciuc” au fost identificate  măsuri, în vederea eficientizării sistemului educaţional - o singură şcoală 
cu personalitate juridică şi o structură arondată: 

 Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Floare de Colţ” 
 

Analiza activităţii 
1. Situatia la învățătură: 

La sfârşitul anului şcolar 2017-2018, rezultatele la învăţătură sunt sintetizate astfel : 
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INVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 
Grădinița Daniela Cuciuc 

GRUPA NUMAR COPII NUMAR GRUPE 

Mică A pp 27 1 

Mijlocie A pp 25 1 

Mare A pp 27 1 

Mijlocie A pn 18 1 

Mare A pn 27 1 

TOTAL 124 5 

Grădinița Floare de Colț 

GRUPA NUMAR COPII NUMAR GRUPE 

Mică A  25 1 

Mică B 26 1 

Mijlocie A 27 1 

Mijlocie B 26 1 

Mare A 25 1 

Mare B 27 1 

Mare C 29 1 

Mare D 25 1 

TOTAL 210 8 

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 

CLASA NUMĂR ELEVI NUMĂR CLASE 

Pregătitoare 36 2 

I 55 2 

II 42 2 

III 49 2 

IV 40 2 

A doua șansă 20 1 

TOTAL 242 11 
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               ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL 

CLASA NUMĂR ELEVI NUMĂR CLASE 

V 46 2 

VI 32 2 

VII 29 2 

VIII 28 1 

TOTAL 135 7 

 

 
 

NUMĂR TOTAL DE ELEVI 2017-2018 

1 Numărul de preşcolari 334 

2 
Numărul de elevi din învăţământul primar 

(0 -IV) 
242 

3 
Numărul de elevi din învăţământul gimnazial (V-

VIII) 
135 
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Analiza demografică prin comparaţie pe ani 

 
An 

2015-2016 
An 

2016-2017 
An 

2017-2018 

Preşcolar 
 

374 preșcolari /  
15 grupe 

351 preșcolari / 
15 grupe 

334 preșcolari /  
13 grupe 

Primar 
223 elevi /  
10 clase 

230 elevi /  
10 clase 

242 elevi /  
11 clase 

Gimnazial 
150 elevi /  

8 clase 
149 elevi /  

8 clase 
135 elevi /  

7 clase 

Total 
 

747 elevi /  
33 clase 

730 elevi /  
33 clase 

711 elevi /  
31 clase 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
An 

2016-2017 
An 

2017-2018 
Diferenţe 

Preşcolar 
 

351 preșcolari /  
15 grupe 

334 preșcolari /  
13 grupe 

-17 

Primar 
230 elevi /  
10 clase 

242 elevi /  
11 clase 

+12 

Gimnazial 
149 elevi / 

 8 clase 
135 elevi / 

 8 clase 
-14 

Total 
 

730 elevi /  
33 clase 

711 elevi /  
31 clase 

-19 
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Analiza comparativă a numărului de elevi între anii 
2016 - 2017 şi 2017- 2018 
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Situaţia la învăţătură la sfârşitul anului şcolar 

2017 / 2018 clasele pregătitoare – IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasa 
PROMOVAŢI 

Total 
cu medii 

Corigenţi Repetenți 

Preg A 15 0 0 

Preg B 21 0 0 

I A 28 0 0 

I B 27 0 0 

a II-a A 26 0 1 

a II-a B 15 0 0 

a III-a A 24 0 0 

a III-a B 25 0 0 

a IV-a A 16 0 1 

a IV-a B 23 0 0 

TOTAL 220  0 2 
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Situaţia la învăţătură la sfârşitul anului şcolar 

2017 - 2018 clasele V-VIII 

 

 
 

Clasa 

PROMOVAŢI 

Corigenţi 

Sit. 
neîncheiată 
/abandon 
/repetent 

Total 
cu medii 

5-6,99(S) 7-7,99(B) 8-8,99(B) 9-10(FB) 

a V-a A 24 1 7 9 7 0 0 

a V-a B 20 2 4 6 8 0 2 

a VI-a A 20 1 6 4 9 0 0 

a VI-a B 11 0 5 2 4 0 1 

a VII-a A 17 1 4 10 2 0 0 

a VII-a B 10 0 5 4 1 0 2 

a VIII-a 27 1 10 9 7 0 1 

TOTAL 129 6 41 44 38 0 6 
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2. Frecvența școlară 

An şcolar 
Nr 

elevi 
Nr total de 

absenţe 

Nr 
absenţe 
motivate 

Nr absenţe 
nemotivate 

Nr 
absenţe/elev 

2017-2018 366 8242 2764 5478 22,51 

 

 
 

3. PERSONALUL DIDACTIC     –      Şcoala Gimnazială ”Daniela Cuciuc”  
Piatra-Neamţ 

 
Cadre 

didactice 
 

Total 

din care: 

Debutanţi 
cu 

gr. I 
cu 

gr. II 
cu 

definitivat 

Educatoare 24 1 15 2 4 

Învăţători 10 0 10 -- -- 

Profesori 18 2 13 ( titulari) 2 -- 

Total 52 3 38 4 4 
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4. Activitatea personalului didactic: 
La începutul anului şcolar au fost constituite următoarele comisii cu caracter permanent: 
a) Comisia pentru curriculum;  
b) Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii;  
c) Comisia pentru dezvoltare personal și evoluție în carieră;  
d) Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă;  
e) Comisia pentru controlul managerial intern;  
f) Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în mediul 
şcolar şi promovarea interculturalităţii;  
g) Comisia pentru programe şi proiecte educative. 
Comisiile cu caracter temporar şi ocazional, constituite prin regulamentul de organizare şi 
funcţionare a unităţii de învăţământ: 
 Comisia de cercetare disciplinară şi consiliere privind abaterile disciplinare ale 

elevilor/personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 
 Comisia în vederea susţinerii examenelor de corigenţă  
 Comisia pentru organizarea concursurilor şcolare şi a competiţiilor sportive 
 Comisii  Metodice 
 Comisia de elaborare a schemelor orare 
 Comisia pentru comunicare şi promovare  a imaginii şcolii şi implicarea instituţiei în proiecte 

şi programe educaţionale 
 Comisia de apărare împotriva incendiilor 
 Comisia pentru întocmirea situaţiilor statistice  
 Comisia cu acordarea rechizitelor şcolare pentru elevi 

Şcoala Gimnazială ”Daniela Cuciuc” 
Piatra-Neamţ 

Norme didactice 

Personal didactic de predare 

 Funcţii de baza –  

 
49,67 

 

Personal didactic auxiliar 

7 

Personal nedidactic 
16 

Total unitate: 72,67 



                  
 
                                                 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DANIELA CUCIUC” PIATRA-NEAMȚ   

 

Școala Gimnazială “Daniela Cuciuc” 

Piatra Neamţ, jud. Neamţ, str. Progresului, Nr.108 
tel. 0233/211582, fax 0233/211582, e-mail: scoaladanielacuciuc@gmail.com 

 

13 

 Comisia pentru elaborarea, verificarea şi aprobarea procedurilor operaţionale 
 Comisia de casare pentru activele fixe corporale şi necorporale, dar şi pentru materialele de 

natura obiectelor de inventar 
 Comisia de achiziţii a valorilor materiale (active fixe corporale şi necorporale, materiale de 

natura  obiectelor de inventar, materiale etc.) 
 Comisia pentru încadrare şi salarizare 
 Comisia pentru orientare şcolară şi profesională 
 Comisia de Recepţie 
 Comisia de înscriere a elevilor absolvenţi ai clasei a VIII-a în învăţământul liceal sau 

profesional de stat 
 Comisia pentru analizarea cauzelor privind pierderea, sustragerea sau distrugerea unor 

documente justificative sau contabile 
 Comisia de casare pentru activele fixe corporale şi necorporale, şi pentru materialele de 

natura obiectelor de inventar 
 Comisia pentru monitorizarea absenteismului, violenţei şi a elevilor cu părinţi plecaţi în 

străinătate 
 Comisia Paritară la nivel de şcoală 
 Comisia de recensământ a copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 şi 7 ani 
 Comisia pentru Simularea Evaluării Naţionale pentru elevii claselor a VIII-a 
 Comisia pentru înscrierea copiilor în învăţământul primar 
 Comisia pentru inventarierea anuală a patrimoniului 
 Comisia pentru propunerea Proiectului planului de şcolarizare 
 Comisia  SIIIR 
Toate comisiile au fost numite prin decizia directorului unităţii de învăţământ şi au fost elaborate 

fişe de atribuţii specifice fiecăreia, conform reglementărilor ROFUIP. 
Activitatea la nivelul catedrelor constituite s-a desfăşurat în conformitate cu planurile 

manageriale şi de activităţi proprii. Astfel s-au aplicat teste predictive la toate disciplinele, s-au 
întocmit planificările în concordanţă cu rezultatele înregistrate la acestea. Proiectarea unităţilor de 
învăţare s-a facut, în general, în concordanţă cu programele şcolare în vigoare. În cadrul 
asistenţelor efectuate la ore s-a constatat că personalul didactic stăpâneşte conţinuturile ştiinţifice 
proprii disciplinelor predate, că foloseşte strategii didactice moderne şi adecvate particularităţilor de 
vârstă şi pregătire ale claselor, demersul didactic fiind bine conceput şi aplicat în majoritatea 
cazurilor. 

Una din preocupările permanente ale conducerii şcolii precum şi a profesorilor diriginţi a 
constituit-o prelucrarea noutăţilor legislative specifice (metodologia evaluării iniţiale, legea calităţii în 
educaţie, etc) atât în întâlnirile cu părinţii, cât şi în orele de dirigenţie. 

 
COMISIILE METODICE ŞI DE LUCRU 

Comisia metodică a educatoarelor - GPP Daniela Cuciuc Piatra-Neamţ  
An școlar 2017-2018 

               
Creșterea și educarea copiilor este cea mai deplină și sensibilă bucurie a viitorului umanității. 

Copiii sunt unici și ritmul acumulărilor, transformărilor și evoluției lor este diferit. Locul potrivit 
pentru educarea copilului este grădinița. Obiectivul principal al educației preșcolare este de a 
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permite fiecărui copil să-și urmeze drumul său propriu de creștere și dezvoltare a personalității în 
toate componentele sale. Grădinița oferă tuturor copiilor de vârstă preșcolară condiții necesare 
pentru dezvoltarea normală și deplină, precum și o pregătire corespunzătoare pentru școală. Grija 
față de copil în instituția preșcolară, înseamnă asigurarea unor servicii de calitate în orice moment. 
De aceea,  cadrele didactice de la scoala noastra s-au preocupat mereu de creșterea imaginii 
instituției, crearea celor mai moderne condiții de creștere și educație. 
         Anul școlar a debutat în condiții care au garantat realizarea obiectivelor propuse. Cadrele 
didactice s-au implicat în pregătirea grădinițelor pentru primirea copiilor în cele mai bune condiții, 
într-un mediu stimulativ și primitor si astfel  implicarea tuturor educatoarelor în amenajarea 
spatiului grădinițelor. Au continuat efortul dotării zonelor de activitate cu materiale și mijloace 
didactice moderne, organizarea și structurarea unui mediu de învățare complex care să favorizeze 
valorizarea și dezvoltarea potențialului fiecărui copil în parte. Apreciez preocuparea pentru 
etichetarea mediului educațioanal, pentru crearea de colțuri/ zone noi de activitate în funcție de 
subtema proiectelor aflate în derulare după noul curriculum. La nivelul comisiei metodice au fost 
elaborate planificarile calendaristice, acestea au fost vizate saptamanal, au fost vizate si planificarile 
pentru activitatile optionale, de catre inspectorul de specialitate. S-a urmarit cu prioritate, adecvarea 
strategiilor didactice la particularitatile colectivelor de copii/individuale, precum si evaluarea 
cunostintelor copiilor pe baza anumitor criterii. Astfel, s-au abordat unele asptecte: 
 - Strategii diactice adecvate stabilite in functie de rezultatele evaluarilor initiale;  
- Evaluarea obiectiva a cunostintelor copiilor, tinand cont de competente;  
- ADHD-o problema de actualitate, studii de caz ( avand in vedere ca in scoala noastra se afla multi 
copii cu CES); 
 - Dezbaterea programei concursurilor scolare; 
           Una din condițiile esențiale ale aplicării unui curriculum centrat pe nevoile, interesele și 
dezvoltarea lui globală s-a referit la crearea unui mediu educațional adecvat care să permită 
dezvoltarea liberă a copilului. Mediul fizic s-a gândit pentru a putea sesiza dinamica proprie a 
fiecarui copil și să ofere posibilitatea dezvoltării lui armonioase, stimulându-i dezvoltarea sub toate 
aspectele. S-au respectat prevederile în vigoare referitoare la spațiul aferent sălilor de grupă, a 
locurilor pentru desfasurarea activităților în aer liber, la mobilierul și instalațiile necesare asigurării 
condițiilor de funcționare, igienico-sanitare și de securitate pentru viața și sănătatea copiilor. Am 
oferit situații variate de joc și învățare, educația adresându-se fiecărui copil în parte și nu copiilor, în 
general. Un obiectiv în amenajarea spațiului educațional l-a constituit amenajarea centrelor de 
interes unde s-au organizat jocuri și activități alese dar și activități tematice care au contribuit la 
atingerea obiectivelor cadru și de referință. S-au desfașurat activități plăcute și interesante în care 
s-a observat manifestarea unei atitudini relaxante în interacțiunile copii-copii, copiieducatoare sau 
alti actori implicati: profesori, părinți, bunici.  
Am gândit creator amplasarea materialelor în zonele amenajate astfel încat să amplifice procesul de 
învătare. S-a rezervat un loc pentru centrul tematic reprezentat imagistic sau chiar cu mesaje scrise 
pentru a fi văzut atât de copii cât și de părinți. Materialele didactice de la centre au fost suficiente, 
de bună calitate, așezate la îndemâna copiilor. Lucrările individuale dar și cele produse de grupuri 
au fost așezate la vedere pentru părinți și cei care vizitează grădinița. Jocul conferă copilului 
sentimentul de siguranță, încredere și acceptare și permite acestuia să-și exprime emoțiile, să-și 
asume riscuri, să experimenteze, să descopere lucruri noi, să treacă peste dezamăgiri, nereușite. 
Gama lărgită de activităţi opţionale şi extracurriculare, individualizarea lor pe nivele de vârstă şi 
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aptitudini au dus la diversificarea situaţiilor de învăţare şi valorificarea potenţialului creativ al fiecărui 
copil. Într-o atmosferă placută de ordine, curăţenie, armonie a obiectelor şi culorilor într-un mod 
suportiv de încurajare a performanţei bazate pe criterii clar formulate către copii, punând accent 
mai mult pe ceea ce copilul a realizat bine şi mai puţin pe eşecuri, întregul colectiv s-a străduit să 
pună o piatră de temelie pe viitoarea personalitate a fiecărui copil.  
Activitățile extracurriculare s-au desfășurat conform planificărilor. 
    Doamnele educatoare au participat la diferite concursuri si simpozioane:   
     Activitatea comisiei metodice s-a desfasurat conform graficului intocmit la inceputul anului scolar   
Activitatatile Cercului Pedagogics-au bucurat de un real succes, au fost prezentate impecabil, s-a 
tinut cont de ceea ce aduc nou aceste activitati. 
 Pe parcursul anului scolar, frecvența copiilor a fost bună și foarte bună. Întregul colectiv al 
grădiniței a înțeles că fiecare este important și are propria sa valoare, că nu există bariere între copil 
și educatoare, că ușile pot sta deschise și totuși fiecare să se simtă în siguranță, copiii sunt 
încurajați să experimenteze, să pună întrebări să spună ce simt, sunt încurajați să facă alegeri. 
Stabilirea standardelor educaționale s-a efectuat în conformitate cu obiectivele generale ale 
educației timpurii: Dezvoltarea liberă, integrală și armonioasă a personalității copilului în funcție de 
ritmul propriu și trebuințele sale, sprijinind formarea autonomă și creativă a acestuia; 
 Dezvoltarea capacității de a interacționa cu alți copii, cu adulții și mediul, pentru a dobândi 
cunoștințe, deprinderi, atitudini și conduite noi,incurajarea explorărilor, exercițiilor, încercărilor și 
experimentărilor, ca experiențe autonome de învățare,descoperirea de către fiecare copil a propriei 
identități, a autonomiei și dezvoltarea unei imagini de sine pozitive. 
 Sprijinirea copilului în achiziționarea de cunoștințe, capacități, deprinderi și atitudini necesare 
acestuia la intrarea în școală și pe parcursul vieții.  
         Cadrele didactice si doamna director si-au propus sa  promoveze profilul cadrului didactic cu 
competenţe şi calităţi profesionale (bine pregătit profesional, cu o bună reputaţie în unitate şi 
comunitate, rezultate bune obţinute cu copiii, preocupat de perfecţionare şi adept al performanţei), 
calităţi intelectuale (deschis schimbărilor, flexibil, receptiv la nou, creativ, adept al muncii de 
calitate, obiectiv în evaluare), abilităţi organizatorice (preocupat de asigurarea unor resurse noi, 
educaţionale, bun organizator, adept al activităţilor în echipă ), calităţi morale (ţinută morală 
impecabilă, fire neconflictuală, ataşat de copii, sociabil, comunicativ, empatic). 
 Calitatea activităţii cadrelor didactice este reflectată în competenţele de comunicare, proiectare, 
management educaţional, evaluare şi dezvoltare profesională materializată în indicatori de calitate si 
anume: 
-transmiterea de informaţii cu caracter ştiinţific, instruciv- educative;  
-selectarea modalităţilor de comunicare adecvate;  
-facilitarea comunicarii cu copiii prin cooperare şi interacţiune; 
-abordarea aspectelor metodice şi pedagogice ale activităţii didactice cu toate cadrele din unitate; 
-identificarea domeniilor de colaborare; Informarea şi consilierea familiilor copiilor; 
-cunoaşterea şi aplicarea curriculumului naţional, diferenţiat pe grupe de vârstă;  
-asigurarea mijloacelor de învăţământ, a materialului didactic şi a auxiliarelor didactice adecvate 
particularităţilor de vârstă ale copiilor, nivelul de dezvoltare intelectuală şi conţinuturilor activităţilor 
planificate; 
 -amenajarea mediului educaţional în conformitate cu tipul de activităţi desfaşurate (activităţi în 
grup, învaţarea prin cooperare); 
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 -valorizarea tuturor copiilor prin expunerea lucrărilor, realizate în portofoliu, prin amenajarea 
colţului tematic al grupei (când se trece la o noua temă); 
 -utilizarea de căi şi mijloace eficiente pentru a transmite cunoştinţe copiilor respectând principiile; 
Individualizarea activităţii cu copiii şi implicarea activă a acestora în procesul instructiveducativ; 
Asigurarea sănătaţii copiilor în timpul activităţilor în vederea prevenirii unor accidente sau 
evenimente neprevăzute;  
Popularizarea activităţilor la nivel de comunitate prin mass-media 
 În ceea ce priveşte evaluarea s-au elaborat instrumente alternative de evaluare adecvate 
conţinutului şi obiectivelor propuse, s-au aplicat probe de evaluare în diferite momente ale 
procesului didactic în funcţie de obiectivele propuse, s-au înregistrat performanţele copiilor în fişe. 
Revizuirea planificării calendaristice sau săptămânale s-a realizat în funcţie de rezultatele evaluărilor 
iniţiale, continue sau sumative. S-au identificat măsuri ameliorative pentru copiii cu dificultăţi de 
învăţare şi s-au asigurat măsuri de dezvoltare pentru copiii cu performanţe.  
 Nivelul performantelor realizate de elevi in invatare, raportat la standardele educationale nationale 
(curricular si de evaluare).Copiii nou veniti in gradinita  au depășit dificultățile de adaptare,au 
început să capete autonomie personală insistându-se pe exersarea și consolidarea deprinderilor din 
sfera autonomiei personale,relationarea cu “egalii” le-a diminuat egocentrismul,au început să se 
joace ”unul cu celălalt”; putem vorbi chiar de o îmbogățire a comunicării orale în plan fonetic, în 
organizarea logică a comunicării, în trecerea de la limbajul concret-situativ la cel contextual;  
     Copiii grupelor  mijlocii, prin toate formele de activitate au demonstrat că au formate capabilități 
de viață în colectivitate,  știu să se organizeze și să-și inițieze jocuri cu subiecte din viața cotidiană, 
din experiența personală, se joacă și învață în grupuri mici, participă cu plăcere la viața în 
colectiv,se exprimă în propoziții scurte, înțeleg sensul cuvintelor, reproduc cu ușurință și folosesc 
mima vocală în redarea unui text liric, organizează expoziții cu propriile lucrări din activitățile 
comune sau independente și au capacitatea de face aprecieri respectând criteriile stabilite. 
 Copiii grupei mari au înregistrat progrese în ceea ce privește:  exprimarea verbală este superioară 
atât din punct de vedere calitativ, cantitativ cât și al expresivității. Pot reproduce, construi și relata 
întâmplări scurte cu subiecte din experiența personală sau din mediul înconjurător; au deprinderi de 
munca intelectuală, deprinderi tehnice și de muncă independentă precum și capacitate de 
concentrare pe parcursul unei activități; au capacitatea de a-și aprecia propriile fapte cu un nivel 
mai ridicat de obiectivitate; manifestă mai mult interes pentru activitățile de învățare.  
Materialele didactice de cele mai multe ori sunt suficiente cantitativ, adecvate vârstei, temei, ceea 
ce permite individulizarea instruirii. Prezintă elemente de noutate, sunt diversificate, reprezentative 
pentru tema în studiu. Individualizarea instruirii de cele mai multe ori este realizată prin următoarele 
elemente:  
• Sarcini diferențiate pe parcursul activității; 
 • Intrebări ajutătoare  
• Explicații suplimentare;  
• De cele mai multe ori sarcinile de lucru sunt raportate la conținuturi, la particularitățile de vârstă 
ale copiilor. 
 Se constată în schimb la multe cadre didactice flexibilitate în derularea actului didactic, adaptarea 
strategiilor utilizate de educatoare la reacțiile grupei de copii (modificări ale scenariului prestabilit ca 
urmare a derulării activităților și reacțiilor copiilor din grupă) aspect care încurajează comunicarea 
liberă a copiilor. Cât despre componenta evaluativă, apreciez că s-au realizat evaluările inițiale 
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(teste, jocuri didactice, activități practic-aplicative, concursuri) în baza cărora s-a realizat 
planificarea temelor după noul curriculum). Evaluarea continuă este realizată permanent la sfârșitul 
unui proiect și este privită ca fiind un mijloc de stimulare a participării copiilor la activitate, 
punându-se accentul pe ceea ce copilul a realizat bine și mai puțin pe eșecuri sau greșeli, tocmai 
pentru a-i da copilului mai multă încredere în sine, dar și cu grija de a-i contura copilului o imagine 
de sine conformă cu realitatea. 
 Activitatea comisiei metodice are scopul final de a dezvolta prin diverse strategii 
competenţele psihopedagogice şi sociale ale cadrelor didactice din învăţământul preşcolar sub 
raport teoretic, practic şi opţional. 
 

Responsabil comisie metodică, 
Profesor înv. preșcolar ANDRIESCU ANDREEA 

 
RAPORT DE ACTIVITATE A COMISIEI METODICE 

A EDUCATOARELOR NIVELUL I și II 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “FLOARE DE COLŢ” 

AN ȘCOLAR 2017-2018 
 
 
În anul școlar 2017-2018, Comisia Metodică a educatoarelor a desfășurat o activitate bogată, 

conform  planului managerial și graficului de activități aprobat în prima ședință a Comisiei Metodice 
de  la sfârșitul lunii septembrie. În cadrul ședințelor comisiei metodice s-au elaborat planificări 
anuale pe teme de studii ,s-au prezentat rezultatele evaluării inițiale, s-a dezbătut conținutul 
Scrisorii metodice, s-au prezentat activități demonstrative, referatele planificate și  probele de 
evaluare semestrială.  
 Obiectivele urmărite au fost: 
-Evaluarea activităţii metodice desfăşurate ; 
- Identificarea temelor de  interes ale colectivului; 
-Elaborarea planificărilor anuale și calendaristice, a evaluarilor inițiale și a fișelor de centralizare a 
rezultatelor la nivel de unitate; 
-Organizarea activităţii CM pentru anul şcolar 2017 - 2018; 
-Realizarea planificării activităţii metodice pentru anul şcolar 2017-2018; 
-Identificarea partenerilor pentru încheierea acordurilor de parteneriat; 
- Aplicarea tehnicilor de integrare senzorială în jocurile colective ale preșcolarilor 
- Imbunătăţirea şi  modernizarea  activităţii  desfaşurate  de  către educatoare   - exemple de bună 
practică; 
-Păstrarea şi perpetuarea obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti; 
- Schimb de bune practici  cu partenerii din proiectele desfăşurate la nivel de unitate; 
- Prezentarea exemplelor de bune practici; 
-Identificarea unor metode și strategii didactice adaptabile; 
-  Preocuparea educatoarelor pentru oferirea unui mediu educațional care să ofere copilului o 
dezvoltare liberă, integrală şi armonioasă; 
- Îmbunătățirea practicii educaționale din serviciile de educație timpurie, în  ceea ce privește 
procesul de predare-învațare-evaluare;  
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-Evaluarea rezultatelor procesului de învățământ şi a factorilor care determină eficiența acestuia; 
- Identificarea elementelor pozitive și negative ale activității instructiv- educative 
 În proiectarea didactică, educatoarele au  fost preocupate de completarea cu mare 
responsabilitate şi atenţie a ,,Condicii de evidenţă a prezenţei şi a activităţii educatoarei şi a copiilor 
în grădiniţă,, - completarea tuturor rubricilor, corelarea tuturor activităţilor dintr-o săptămână cu 
tema mare a săptămânii şi existenţa unei legături strânse între activităţile unei săptămâni atât pe 
verticala cat si pe orizontala între etapele activităţii, au abordat programa creativ, in functie de 
posibilitatile grupei; 
       Toate educatoarele au avut în anul şcolar 2017-2018,  o intensă participare (directă sau 
indirectă) la sesiuni de comunicări ştiinţifice sau simpozioane locale, interjudeţene, naţionale, unde 
au prezentat materiale de înaltă ţinută profesională care şi-au găsit locul în diverse publicaţii 
        Proiectele educative propuse spre desfăşurare în cadrul parteneriatelor încheiate s-au derulat 
conform calendarului de activităţi. 
              Participarea copiilor de la grupe la diferite concursuri locale, naţionale, sub îndrumarea   
d-nelor educatoare a demonstrat preocuparea permanentă pentru desfăşurarea procesului de 
învăţare la cel mai înalt nivel concretizate prin rezultate obţinute, premii, menţiuni, diplome de 
participare. 
           De asemenea, fiecare eveniment din calendarul şcolar, istoric sau religios a fost marcat prin 
activităţi extracurriculare (acţiune dedicată zilei profesorului, petrecere de Halowen în grădiniţă; 
Ziua Naţională a României, program artistic desfăşurat cu ocazia sărbătorilor de iarnă,8 martie, 1 
iunie) 
         Paleta de activităţi s-a extins de la simple participări, ca spectatori, până la iniţiere, 
organizare, şi desfăşurare (teatru de păpuşi, expoziţii, vizite tematice, serbări, excursii). 
         Activitatea comisiei metodice nu a fost una formală, ci a avut ca scop implicarea tuturor 
factorilor pentru o mai bună desfăşurare atât a activităţii instructiv – educative din grădiniţă, cât şi 
pentru formarea unei viziuni moderne asupra sistemului educaţional în general. 

Activitatea comisiei metodice are scopul final de a dezvolta prin diverse strategii competenţele 
psihopedagogice şi sociale ale cadrelor didactice din învăţământul preşcolar sub raport teoretic, 
practic şi opţional. 
            Activităţile care s-au derulat au avut un impact deosebit în responsabilizarea cadrelor 
didactice pentru creşterea nivelului calitativ al întregii activităţi, urmărindu-se utilizarea strategiilor 
eficiente adaptate la specificul temei cu accent pe latura formativă în concordanţă cu cerinţele 
educative moderne. De asemenea proiectarea activităţilor, aplicarea personalizată a curriculumului 
corespunzător specificului grupei de preşcolari, asigurarea respectării obiectivelor operaţionale 
propuse, aprecierea corectă a performanţelor copiilor prin utilizarea unei game largi de instrumente 
de evaluare (evaluarea iniţială, continuă, finală), colaborarea cu învăţătorii au facilitat asigurarea 
continuităţii în educaţia copiilor, creşterea nivelului calitativ al întregii activităţi. 
 Activitatea Copilul în lumea ştiinţelor sau cum satisfacem curiozităţile şi nevoile  de 
învăţare ale copilului în perioada educaţiei timpurii desfășurată la grupele mijlocie A și mare 
A, conduse de doamnele profesor Ionescu Nadia și Balan Ana Maria, a avut ca invitat și partener pe 
d-na prof. universitar doctor Alina Balan de la Facultatea de chimie din Iași, care i-a introdus pe 
copii în lumea experimentelor- intreaga clasă transformându-se în laborator.  

 Fiecare cadru didactic a urmarit evaluarea continua a  cunostintelor,deprinderilor si 
abilitatilor , a competentelor acumulate. Astfel, toate colegele au participat activ la susținerea 



                  
 
                                                 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DANIELA CUCIUC” PIATRA-NEAMȚ   

 

Școala Gimnazială “Daniela Cuciuc” 

Piatra Neamţ, jud. Neamţ, str. Progresului, Nr.108 
tel. 0233/211582, fax 0233/211582, e-mail: scoaladanielacuciuc@gmail.com 

 

19 

activităților  planificate: Proiectele tematice – mijloace de abordare a temelor anuale/ Jocul – 
modalitate de exprimare a eului, de socializare, învățare, educare, dezvoltare/ Educaţia copilului în 
spiritul valorilor naţionale/ Metodele interactive de grup în  activitățile de evaluare/ Tehnici,metode 
sau strategii complexe utilizate în învățarea  experiențială în grădiniță și rezultate obținute/ 
Frumosul, armonia, sunetul şi ritmul – ca valori ale artelor, cultivate de la vârstele timpurii/ Educația 
outdoor – istoric și forme de manifestare/ Mişcare, dezvoltare, sănă 
tate prin activităţi specifice cu preşcolarii/  Strategii, metode şi demersuri reuşite în formarea 
părinţilor în spiritul colaborării şi al parteneriatului. 
     Evaluarea ,ca o componenta indispensabila a actului educational ,s-a constituit intr- o   serie de 
activitati etapizate avand caracterul unui proces. Evaluarile copiilor la nivelul fiecarei grupe si la 
nivelul unitatii, au vizat pe de o parte , stimularea tendintelor pozitive si pe de alta parte, sesizarea 
aspectelor vulnerabile. 
      La nivelul comisiei metodice din gradinita s-au conceput fise de evaluare initiala, continua si 
finala. Rezultatele evaluarilor au ilustrat capacitatile intelectuale si abilitatile psiho-motrice ale 
copiilor pe categorii de varsta.S-au folosit instrumente de lucru si s-au aplicat  de catre fiecare 
educatoare intr-un program riguros monitorizat de conducerea unității.    Aceste acțiuni au fost 
finalizate prin măsuri și propuneri de ameliorare a managementului  educațional . 
      Toate aceste demersuri au avut ca efect optimizarea calității vieții și activității copiilor în 
gradiniță și implicit a procesului de pregatire a acestora pentru scoala si viata. 
  Cadrele didactice s-au preocupat permanent de pregatirea profesionala  in vederea cresterii 
calitatii actului educational prin: 
 1)participarea activa la activitatea metodica desfasurata la nivelul unitatii; 
2) realizarea unor interasistente in scopul valorificarii experientei didactice; 
3) realizarea unor dezbateri cu tematica pedagogica; 
5)intocmirea corecta a documentelor educatoarei; 
6) planificarea activitatilor in conformitate cu domeniul de cunoastere si centrul de interes corespunzator; 
7) procurarea si studierea revistelor de specialitate si a celor mai noi aparitii editoriale; 
8)confectionarea materialelor didactice de calitate care sa corespunda tematicilor propuse; 
9) intocmirea unor materiale informative si prezentarea lor in cadrul sedintelor comisiei metodice; 
10) pregatirea si sustinerea activitatilor cu copii; 
11) ridicarea calitatii actului didactic prin practicarea unui invatamant diferentiat si individualizat 
bazat pe inteligentele multiple. 
    Membrii comisiei metodice  sunt cei care ,impreuna cu conducerea unitatii, organizeaza si 
desfasoara numeroase activitati practice si referate cu tematici de ultima ora sau solicitate de 
colege, la un inalt nivel metodico-stiintific,  pentru desfasurarea unui proces educational 
performant. 
      Se poate concluziona că o cunoaștere profundă a domeniului invățământului preșcolar, o 
abordare științifică și rațională a obiectivelor și conținuturilor, a strategiilor de realizare pot contribui 
cu succes la atingerea unor standarde europene.  

În concluzie, activitatea comisiei metodice a avut ca scop dezvoltarea, prin diverse strategii, a 
competenţelor psihopedagogice şi sociale ale cadrelor didactice din învăţământul preşcolar sub 
raport teoretic, practic şi opţional. Astfel: 

 Toate cadrele didactice s-au dovedit a fi interesate de buna desfășurare a actului educaional; 
 Au fost sustinute toate activitatile propuse in programul de activitati; 



                  
 
                                                 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DANIELA CUCIUC” PIATRA-NEAMȚ   

 

Școala Gimnazială “Daniela Cuciuc” 

Piatra Neamţ, jud. Neamţ, str. Progresului, Nr.108 
tel. 0233/211582, fax 0233/211582, e-mail: scoaladanielacuciuc@gmail.com 

 

20 

 Activitatile demonstrative la care au participat toate cadrele didactice au dus la imbogatirea 
experientei profesionale a fiecareia dintre noi. 
Activitatile din gradinita trebuie sa furnizeze sprijin teoretic si practic si sa mobilizeze intregul 

colectiv la lucru, pentru integrarea in activitatea didactica, pentru adaptarea la cerintele actuale, 
pentru depasirea proximei dezvoltari in ceea ce priveste competenta profesionala. 
 

Responsabilele comisiilor metodice, 
ANA MARIA BALAN – nivelul I 

NADIA GICA IONESCU - nivelul II 
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE A COMISIEI METODICE 
A ÎNVĂŢĂTORILOR 

ANUL ȘCOLAR 2017-2018 
 

Comisia metodică a învăţătorilor de la clasele pregătitoare și clasele I-IV a reunit 10 cadre 
didactice, care s-au dovedit a fi, prin modul în care au gândit și au participat la actul didactic, 
înzestrate cu harul metodic si profesionalismul dascălului, ce urmăreste eficienţa si pragmatismul 
cunostinţelor  predate elevilor. Membrii comisiei au fost preocupaţi pentru continua perfecţionare, 
pentru pregătirea  elevilor în vederea obţinerii performanţei, a rezultatelor bune și foarte bune atât 
în actul educatic cât și la concursurile și olimpiadele școlare. 

Comisia metodică și-a desfășurat activitatea pe baza Planului managerial, care a avut 
următoarele direcții de acțiune: 

Dezvoltare organizationala și relatii sistemice 
1. Cresterea eficienței funcțiilor manageriale și distribuirea acestora; 
2. Respectarea regulamentelor școlii (Regulamentul de organizare și functțonare și Regulamentul de 
ordine internă) 

Curriculum 
1. Asigurarea unor programe educaționale bazate pe o învățare activă în care să fie implicați toți 
beneficiarii și care să satisfacă aștetptările acestora și standardele de calitate ; 
2. Punerea în practică a curriculumului național la nivelul  comisiei metodice și al fiecărei discipline 
de studiu; 
3. Realizarea unei oferte de CDS în functie de nevoile elevilor și posibilitătile materiale și umane ale 
școlii; 
4. Realizarea unei evaluări ritmice și obiective a competențelor vizate de curriculum; 
5. Imbunătațirea demersului didactic asigurând șanse egale tuturor elevilor pentru atingerea 
standardelor curriculare ; 

Resurse umane 
1. Menținerea unui management privind resursle umane care să asigure cel puțin menținerea 
calității demersului didactic actual ; 
2. Conștientizarea cadrelor didactice privind dezvoltarea carierei didactice și etapele acesteia; 
3. Armonizarea ofertei de formare cu nevoile de formare individuale și cele ale organizației; 

Resurse materiale 
1. Gestionarea eficientă a resurselor financiare și materiale ; 
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2. Păstrarea, întretinerea și înnoirea bazei materiale a școlii ; 
3. Îmbunătațirea activităților de obținere a fondurilor extrabugetare. 

Relatia scoala-părinți-comunitate (prestator de servicii educaționale-beneficiari 
primari-beneficiari secundari-beneficiari secundari) 
1. Stabilirea modalitatilor de colaborare cu părinții, autoritățile publice locale, institutiile de cultură și 
alte organizații guvernamentale si neguvernamentale ; 
2. Implicarea părinților și comunității locale în activitățile școlare și extrașcolare ale Școlii Gimnaziale 
«Daniela Cuciuc » Piatra Neamț ; 
3. Promovarea imaginii Scolii Gimnaziale «Daniela Cuciuc » Piatra Neamț 

În vederea atingerii ţintelor stabilite, s-au desfășurat următoarele activități: 
a) Proiectarea documentelor manageriale ale comisiei 
-Plan managerial 
-Plan de activități 
-Graficul interasistențelor 
-Prelucrarea ROI și a Statului elevului 
b) Aplicarea Curriculumului   

Întocmirea judicioasă a documentelor de planificare si proiectare didactică 
 Toţi învăţătorii  si-au elaborat documentele de planificare, proiectare si evaluare didactică din 
perspectiva curriculumului și a planului cadru impus de reforma școlară,  

Există în fiecare dascăl elementul de creativitate, care duce la personalizarea proiectării, în 
funcţie de potenţialul intelectual si de zestrea de competențe, abilităţi si deprinderi specifice fiecărui 
colectiv în parte. Învăţătorii au elaborat documente ce s-au înscris în graficul activităţilor impuse, 
dar în acelasi timp s-au impus si prin gradul de originalitate si deschidere către prezent și către nou 
în educaţie. 

La nivelul ciclului primar s-au organizat 4 discipline opționale avizate de ISJ Neamț: 
Clasa a II-a A, ”Educație prin șah”, prof. Irimia Sergiu 
Clasa a III-a B, ”Gimnastica minții prin matematică”, prof. înv. Nohai Carmen 
Clasa a IV-a A, ”Călătorie în lumea cuvintelor”, prof. înv. Ignat Andreea 
Clasa a IV-a B, ”Călătorie în lumea cuvintelor”, prof. înv. Ionel Antonița 

Evaluarea elevilor 
Pentru a demara acţiunile de formare şi instruire la nivelul corespunzător, o atenţie deosebită 

s-a acordat   probelor de evaluare iniţială la toate  clasele. Evaluările sumative dar şi formative au 
fost concepute, aplicate, şi analizate cu mare responsabilitate la nivelul fiecărui grup şi la nivelul 
comisiei. Analiza comparativă, dar şi concluziile ne-au ajutat în stabilirea unui set de acţiuni  privind 
demersul didactic ulterior la nivel de colectiv şi individual, stabilindu-se programe şi conţinuturi 
pentru dezvoltare, ameliorare şi recuperare.  

Evaluare inițială s-a desfășurat în primele 3 săptămâni ale anului școlar. În urma analizei 
rezultatelor, cadrele didactice au realizat planificarea calendaristică și programele de remediere și 
pregătire pentru performanță. 

Evaluarea sumativă s-a desfășurat la sfârșitul semestrului I. 
Evaluarea finală a fost realizată în ultimele 3 săptămâni ale anului școlar.  

Analiza comparativa a rezultatelor testelor initiale (oct.2017), summative (ian.2018), 
finale (iunie 2018) arata o creștere a procentului de calificative de Foarte bine/Bine în detrimentul  
ponderii   de Suficient/Insuficient. Aceste evaluări au avut ca obiectiv fundamental cunoașterea 
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nivelului competențelor fiecărui elev, în vederea stabilirii unui parcurs individualizat de 
învățare. Analiza comparativă, dar şi concluziile ne-au ajutat în stabilirea unui set de acţiuni  
privind demersul didactic ulterior la nivel de colectiv şi individual, stabilindu-se programe şi 
conţinuturi pentru dezvoltare, ameliorare şi recuperare. Alături de orele alocate sedinţelor de 
pregătire suplimentară în vederea participării la concursurile scolare, învăţătorii au întocmit si 
graficele consultaţiilor cu elevii, care înregistrează deficienţe în receptarea cunostinţelor predate. În 
cadrul acestor ore, învăţătorii au făcut apel la alte tehnici de învăţare, corespunzătoare situaţiei 
fiecărui elev.  

Rezultate bune s-au înregistrat și la Evaluarea Națională la clasele a II-a și a IV-a 
CENTRALIZATOR PENTRU REZULTATELE FIȘELOR DE EVALUARE 

I. TABEL SINTETIC clasa a II-a 

înscrişi 
 

absenţi 
 

prezenţi la 
"CITIT" 

prezenţi la 
"SCRIS" 

prezenţi la 
"MATEMATICĂ" 

 

cu C.E.S. integraţi 

înscrişi  
 

teste 
adaptate  

41 2 39 41 40 4 0 

II. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST "CITIT" 

Numărul 
itemului  
din test  

Numărul elevilor 

cu 
răspuns 
corect  

cu răspuns 
parţial corect  

cu răspuns 
incorect  

cu răspuns lipsă  

I.1 38 0 1 0 

I.2 36 0 3 0 

I.3 38 0 1 0 

I.4 33 0 6 0 

I.5 32 7 0 0 

I.6 35 0 4 0 

I.7 36 0 3 0 

I.8 35 0 4 0 

I.9 36 0 3 0 

I.10 32 5 1 1 

I.11 35 1 2 1 

Procentele de răspunsuri corecte și parțial corecte sunt cuprinse între 84% și 97% 
III. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST "SCRIS" 

Numărul itemului  
din test  

Numărul elevilor  

cu răspuns 
corect  

cu răspuns 
parţial corect  

cu răspuns 
incorect  

cu răspuns 
lipsă  

I.1     

conţinut  31 5 4 1 

scrierea corectă a cuvintelor  30 7 3 1 

semnele de punctuaţie  19 17 4 1 

complexitate  19 3 18 1 

I.2     
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alcătuirea corectă a 
propoziţiilor  35 2 3 1 

scrierea corectă a cuvintelor  23 11 6 1 

semnele de punctuaţie  33 5 2 1 

complexitate/originalitate/titlu  23 11 6 1 

Procentele de răspunsuri corecte și parțial corecte sunt cuprinse între 53% și 92% 
 
IV. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST "MATEMATICĂ" 

Numărul 
itemului  
din test  

Numărul elevilor 

cu răspuns 
corect  

cu răspuns 
parţial corect  

cu răspuns 
incorect  

cu răspuns 
lipsă  

I.1 39 0 1 0 

I.2 40 0 0 0 

I.3 30 4 6 0 

I.4 38 0 2 0 

I.5 37 1 1 1 

I.6 23 0 14 3 

I.7 37 0 2 1 

I.8 13 6 14 2 

I.9 24 0 14 2 

I.10 31 1 6 2 

I.11 27 1 9 3 

I.12 27 0 10 3 

Procentele de răspunsuri corecte și parțial corecte sunt cuprinse între 47,5% și 100% 
 

I. TABEL SINTETIC clasa a IV-a 

înscrişi 
 

absenţi 
 

prezenţi la 
LIMBA 

ROMÂNA 

prezenţi la 
MATEMATICA 

 

prezenţi la 
„MATERNĂ" 

 

cu C.E.S. integraţi 
 

înscrişi  
 

teste 
adaptate 

39 1 39 38 0 4 0 

 
 
II. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST "LIMBA ROMÂNĂ"  

Numărul 
itemului  
din test  

Numărul elevilor 

cu răspuns 
corect 

cu răspuns parţial 
corect 

cu răspuns 
incorect 

cu răspuns 
lipsă 

I.1 31 0 8 0 

I.2 36 0 3 0 

I.3 34 0 4 1 

I.4 38 0 1 0 

I.5 30 0 9 0 

I.6 29 9 1 0 
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I.7 34 0 5 0 

I.8 29 0 10 0 

I.9 28 0 11 0 

I.10 25 0 14 0 

I.11 19 12 6 2 

I.12 33 4 2 0 

I.13 27 12 0 0 

I.14 23 11 4 1 

I.15 6 30 3 0 

Procentele de răspunsuri corecte și parțial corecte sunt cuprinse între 64% și 100% 
III. TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST "MATEMATICĂ" 

Procentele de răspunsuri corecte și parțial corecte sunt cuprinse între 52% și 97% 
c) Formarea continuă și autoperfecționarea cadrelor didactice 
În fiecare membru al comisiei a existat interesul si deschiderea către perfecţionarea profesională, 
prin participarea la cursuri de formare, cu tematici atractive prin actualitatea problemelor pe care le-
au dezvoltat în seminarii, dezbateri, prelegeri si ateliere de lucru.De asemenea, toţi învăţătorii s-au 
implicat în elaborarea unor materiale metodice, pe teme diverse, pe care le-au prezentat în cadrul 
unor manifestări metodice de tipul simpozioanelor, comisie metodică, cerc pedagogic. 
 
 
 

Numărul 
itemului  
din test  

Numărul elevilor 

cu răspuns 
corect  

cu răspuns 
parţial corect  

cu răspuns 
incorect  

cu răspuns 
lipsă  

I.1 34 0 4 0 

I.2 20 0 18 0 

I.3 32 0 6 0 

I.4 26 0 10 2 

I.5 31 0 7 0 

I.6 31 1 5 1 

I.7 32 4 2 0 

I.8 25 4 9 0 

I.9 15 11 12 0 

I.10 26 8 4 0 

I.11 37 0 1 0 

I.12 36 0 2 0 

I.13 21 0 17 0 

I.14 30 2 6 0 

I.15 21 6 11 0 

I.16 19 11 8 0 

I.17 10 7 18 3 

I.18 24 7 6 1 

I.19 34 0 4 0 
I.20 24 4 10 0 
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1. Activităţi metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice la nivelul unităţii de 
învăţământ desfăşurate în cadrul comisiei metodice 

Susținere de referate, dezbateri:  

Nr. 
crt. 

Tema activităţii metodice Propunător 

1.  „Formarea interesului şi a gustului pentru lectură” Zaiţ Camelia 

2.  
Educaţia morală în contextul democratizării vieţii 
şcolare 

Ignat Andreea 

3.  Dezvoltarea inteligenţei emoţionale la şcolarii mici Popescu Roxana 

4.  
Instruirea diferenţiată e elevilor prin prisma teoriei 
inteligenţelor multiple 

Ignat Andreea  

5.  
Implicarea şi responsabilizarea părinţilor în activităţile 
copiilor (Şcoala Altfel) 

Ionel Antoniţa 

6.  Să educăm şi să ne educăm! Petruţ Ioana 

7.  Să fim ... ECO! Filipov Elena 

Susținerea de lecții demonstrative pentru obținerea definitivatului de către prof. înv. 
Ignat Andreea  

2. Activități demonstrative şi aplicative / lecții deschise organizate în cadrul 
activității  comisii metodice  

Toţi membrii comisiei metodice au demonstrat seriozitate și promptitudine în participarea la 
activităţile desfășurate în cadrul comisiei metodice/cercului pedagogic, prestaţia lor fiind 
dominant activă, luările de cuvânt sau materialele prezentate constituind secvenţe didactice în 
deplin acord cu tematica pusă în discuţie sau declinată practic de propunători. 

În  lecțiile desfășurate la clasă, învățătorii au aplicat tehnici de implicare individuală sau în grupa 
elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a tuturor 
elevilor la activitățile desfașurate, aceștia dobândind capacitate de cooperare, de sprijin și 
colaborare, de primire și asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli 
stabilite, de asumare a răspunderii individuale și colective, a inițiativei. Se utilizează softul 
educational și interactivitatea bazata pe I.T. în procesul instructiv-educativ. 

Nr. 
crt. 

Tema activităţii 
metodice 

Tema  
Data Propunător 

1.  
Limba română 
 

Exprimarea sensului cuvintelor 
prin mină, desen, explicații 

decembrie 
Nohai 
Carmen  

2.  
Comunicare în 
limba română 

”Motanul încălțat” după Charles 
Perrault 

martie 
Cohut 
Cristina 

Participare la Cercuri pedagogice 

Nr. 
crt. 

Tema activităţii metodice Data Propunător 

1.  
Exemple de bune practici în tratarea 
diferențiată a elevilor 

21 noiembrie 
2017 

Şcoala Gimnazială 
Dumbrava Roşie 

2.  
Exemple de bune practici în tratarea 
diferențiată a elevilor 

24 aprilie  
2018 

Şcoala Gimnazială 
Mărgineni - structura 
Hoisești 
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3. Programe de formare continuă în anul școlar 2017-2018 

 Cursuri de formare continuă 

Nr. 
crt. 

Titlul cursului Participanți Organizator  

1.  Managementul conflictelor 
organizaționale-tehnici de consiliere 
și mediere 

Darandoi Angela 
Popescu Roxana 
Petruț Ioana 
Laza Cohut Cristina 
Filipov Elena 
Nohai Carmen 
Ignat Andreea  
Ionel Antonița 

CCD Neamț 

2.  ,,Modalități moderne de evaluare și 
instruire diferențiată a elevilor din 
învățământul primar și preșcolar '' 

Darandoi Angela 
Popescu Roxana 
Petruț Ioana 
Laza Cohut Cristina 
Filipov Elena 
Nohai Carmen 
Ignat Andreea  
Ionel Antonița 

CCD Neamț 

3.  Combaterea corupției în 
învățământul preuniversitar 

Ignat Andreea  

4.  Creație și inovație pentru creșterea 
calității vieții copiilor cu cerințe 
educative special”- atelier de lucru 
terapie ocupațională 

Petruț Ioana Cristina ANFAR DS 

 Simpozion/Conferință 

Nr. 
crt. 

Titlul simpozionului/conferinței Participanți Organizator  

1 Proiectare didactică și 
management European în spațiul 
românesc 

Filipov Elena Asociația 
”Educrates” 

2 Conferință”Good Practice for 
Prevention Conflicts and Violence 
in Schools” 

Nohai Carmen Școala Nr. 5 
Piatra Neamț 

3 ”Educație fără frontiere!”- 
simpozion internațional 

Nohai Carmen Grădinița de 
naționalitate 
română din 
Micherechi, 
Ungaria 
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d) Implicarea învăţătorilor în realizarea activităţilor extracurriculare 
La nivelul fiecărui colectiv de elevi s-au organizat activităţi extracurriculare,  judicios selectate și 
proiectate, prin ele învăţătorii continuând de fapt actul de predare- învăţare,  început la nivel de 
clasă. A existat o varietate de astfel de activităţi de tipul excursiilor/drumeţiilor  în spaţiul local, 
concursuri între clase/la nivel  judetean/national, vizite la muzee, serbări scolare, etc.. Elevii claselor 
noastre s-au putut bucura de momente deosebite trăite în cadrul unor activităţi reunite, prin 
intermediul  unor parteneriate educaţionale. 
 

Nr. 
crt 

NUMELE CADRULUI 
DIDACTIC 

ORGANIZATOR/ 
PARTICIPANT 

 
DENUMIREA 
ACTIVITĂŢII 

CLASA PARTENERI 
DATA/ 

PERIOADA 

1.  Nohai Carmen Campania 
„OSCAR, 
ȘARPELE 
HOINAR” 

-toate clasele 
primare 

-Asociația 
“Orașe Energie 
în România 

-Septembrie 
2017 
 

2.  Toate cadrele 
didactice 

Școala de bani 
pe roți 

Toate clasele 
primare 

BCR, Vodafone  

3.  Toate cadrele 
didactice 

„ZIUA 
EDUCAȚIEI” 

-Clasa 
Pregătitoare B, 
21 elevi 

 5 Octombrie 

4.  POPESCU ROXANA 
CRISTINA 

„ ÎN LUMEA LUI 
PINOCCHIO” 

-Clasa 
Pregătitoare B, 
21 elevi 

Bibliotecar 
Forminte Alina 

22 
Noiembrie 

5.  Toate cadrele 
didactice 

„CE-I 
TRANSMIȚI LUI 
MOȘ 
CRĂCIUN?” 

-toate clasele 
primare 

-Centrul pentru 
Cultură și Arte 
“Carmen 
Saeculare” 

Noiembrie – 
decembrie 
 

6.  Toate cadrele 
didactice 

„ZIUA 
ROMÂNEASCĂ” 

Toate clasele 
primare 

- Scoala 
Gimnazială 
„Daniela 
Cuciuc” 

27 
Noiembrie 
2017 

7.  POPESCU ROXANA 
CRISTINA 

„POEZIILE LUI 
MIHAI 
EMINESCU” 

-Clasa 
Pregătitoare B, 
21 elevi 

- Scoala 
Gimnazială 

15 Ianuarie 

8.  POPESCU ROXANA 
CRISTINA 

„LA TEATRU” Pregătitoare B, 
21 elevi 

 23 Ianuarie 

9.  Filipov Elena  ,,Tradiții și 
obiceiuri de 
iarnă” 

Cls. A II-a A  19 dec 2017 

10.  Filipov Elena  ,,Vine Moș 
Nicolae” 

5 decembrie 
2017 
12 elevi 

Clubul ,,Artis” 5 decembrie 
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11.  Filipov Elena ,,Amintiri din 
copilărie” 

20 oct.2017 
Cls. A II-a A 

Cinema ,,Dacia” 20 oct.2017 
 

12.  Filipov Elena Vizită la Muzeul 
de Științe ale 
Naturii 

 
Cls.a II-a A 

 5 oct. 2017 

13.  Filipov Elena ,,Săptămâna 
legumelor și 
fructelor” 

Noiembrie 2017 
26 elevi 

I.S.J.Neamț Nov. 2017 

14.  Toate cadrele 
didactice 

,,Caravana 
FLIP” 

 Clasele din ciclul 
primar 

I.S.J.Neamț Dec. 2017 

15.  Filipov Elena ,,Atelier de 
creație” 

26 elevi Asociația 
,,Hara” 

24 ian. 2018 

16.  Filipov Elena 
Nohai Carmen  

Zilele clasei de 
actorie” 

50 elevi 
 

Centrul pentru 
Cultură și arte 
,,Carmen 
Saeculare” 

23 ianuarie 
2018 

17.  Toate cadrele 
didactice 

„Amintiri din 
copilărie” 

120 elevi Teatrul Tomis 
Constanța 

20.10. 
2017 

18.   Făt Frumos din 
lacrimă 

150 Teatru Tomis 
Constanța 

 

19.  Ignat  Andreea Activitate de 
Haloween 

 Școala Daniela 
Cuciuc 

 

20.  Ignat Andreea 
Laza Cohut 

Donații cu 
jucării pentru 
copiii săraci 

44 elevi 
 

Centrul Pentru 
Viata Turturesti 

21.12. 
2017 

21.  Ignat Andreea Serbare de 
Crăciun 

17 elevi 
 

 Decembrie 
2017 

22.  Ignat Andreea Marele poet 
M.Eminescu 

17 elevi  Ianuarie 
2018 

23.  Laza Cohut Cristina Festivalul 
toamnei 

 Biblioteca Școlii 
Gimnaziale  

12.10.2017 

24.  Darandoi Angela Jandarmul în 
acțiune 

   

25.  Darandoi Angela Sunt elev în 
clasa I 

   

26.  Laza Cohut Cristina Serbarea 
Abecedarului 

29   

27.  Popescu Roxana 
Filipov Elena 

Ziua mondială a 
sindromului 
DOWN 

   

28.  Popescu Roxana Primii pași în 
bibliotecă 

17 Biblioteca 
Județeană 
”G.T. Kirileanu” 
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29.   În lumea 
poveștilor 

17   

30.  Toate cadrele 
didactice 

Super eroii 
dinților sănătoși 

Toți elevii ciclului 
primar 

  

31.  Petruț Ioana Ajută un copil 
să zâmbească 

29 Club Artis  

32.  Petruț Ioana Donare haine, 
jucării alimente 

29 Parohia 
Mărăței, pr. 
Viorel Crușitu 

 

33.  Petruț Ioana Crăciunul la 
români 

 Biblioteca 
Județeană 
”G.T. 
Kirileanu”-sala 
cupolă 

 

34.  Petruț Ioana Continuă 
povestea 

 Biblioteca 
Județeană 
”G.T. Kirileanu”, 
Mărăței 

 

35.  Petruț Ioana 
Laza Cohut Cristina 

Tedi - școala 
siguranței 

 Poliția 
Municipiului 
Piatra Neamț 

 

36.  Filipov Elena Lumină din 
lumină 

25 Club Artis 
ISJ Neamț 

 

37.  Filipov Elena Ziua prieteniei 25 Club Artis  

38.  Filipov Elena 
Nohai Carmen 
Ionel Antonița 

Vreau să fiu de 
ajutor, 
cumpărând un 
mărțișor 

70 Asociația 
Luceafărul 

 

39.  Ionel Antonița Nu aduce 
primăvara ce 
aduce 
Iepurașul” 

20 ASPNS 
Luceafărul 

 

 
Vizite/excursii 

Nr. 
crt. 

Cadrul didactic organizator Clasa  Destinația 

1.  Darandoi Angela PA Muzeul de Științe Naturale  

2.  Popescu Roxana 
Filipov Elena 
Nohai Carmen  

PB 
II A 
III B 

Expoziție de reptile vii 

3.  Popescu Roxana P B Târgu Neamț-Vânători Neamț 

4.  Petruț Ioana I A Muzeul de Istorie Piatra Neamț 

5.  Darandoi Angela PA Târgu Neamț 
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6.  Petruț Ioana I A Suceava 

7.  Laza Cohut Cristina I B Fălticeni-Suceava 

8.  Filipov Elena  II A Iași 

9.  Nohai Carmen III B Muzeul de Istorie Piatra Neamț 

 Ignat Andreea IV A Fălticeni-Suceava 

e) Practicarea unui schimb informational și metodic prin asistențe, interasistențe, 
parteneriate si proiecte educationale 
Tot în sensul cunoașterii unor noi profile de lecţii moderne, de informare și de consiliere metodică, 
membrii Comisiei metodice au realizat activităţi de asistenţă și de interasistenţă după un 
grafic stabilit de comun accord, ocazii deosebite pentru stabilirea unor conectori de comunicare  
directă a unor achiziţii și experienţe didactice moderne și eficiente. În urma asistenţelor  și 
interasistentelor  s-a constatat o bună pregătire profesională a fiecărui învăţător, abilitatea de-a 
folosi cele mai noi și adecvate  metode/mijloace didactice împletite cu cele tradiționale, în predarea 
cunostinţelor, dragostea și dăruirea pentru activitatea pe care o desfășoară la clasă fiecare. 
 
 Întâlniri de lucru atractive, captivante au fost prilejuite și de parteneriatele și proiectele 
educaționale, adevărate punți ale prieteniei. 
Proiecte și parteneriate educaționale:  

Nr. 
crt. 

Titlul proiectului Coordonator/parteneri Clase 
participante 

Cadrul didactic 

1.  Culorile Toamnei Biblioteca Școlii ”Nicu 
Albu” Piatra Neamț 

I B 
PA 

Cohut Cristina 

2.  Împreună pentru un 
zâmbet-proiect 
educațional de 
voluntariat 

 II A Filipov Elena 

3.  Datini și obiceiuri de 
iarnă pe meleaguri 
nemțene 

Școala Gimnazială 
”Gheorghe 
Săvinescu”, Crăcăoani 

IV B Ionel Antonița 

4.  Ocrotind natura, 
salvăm viața pe Terra! 

Școala Gimnazială 
”Prof. Gheorghe 
Dumitreasa” Girov 

IV B Ionel Antonița 

f) Pregătirea elevilor pentru concursurile scolare 
Pe parcursul anului scolar 2075-2018, elevii claselor noastre au participat la olimpiade si concursuri 
scolare, organizate în școală, la nivel local, judeţean, naţional. 
Concursuri organizate de Școala Gimnazială ”Daniela Cuciuc” în anul școlar 2017-2018:  
  GAZETA MATEMATICA JUNIOR 
-etapa I-28.01.2018 
-etapa a II-a-14.04.2018 
-etapa națională - 
 COMPER - CONCURSUL ȘCOLAR NATIONAL DE COMPETENȚĂ ȘI PERFORMANTA 
Etapa I:  

Limba si literatura romana: 19 IANUARIE 2018 
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Matematica: 26 IANUARIE 2018 
 Etapa a II-a:  

Limba si literatura romana: 16 MARTIE 2018 
Matematica: 23 MARTIE 2018 

 Etapa Nationala (scris - doar clasele I-VIII):  
Limba si literatura romana: 11 MAI 2018 
Matematica: 18 MAI 2018 

Rezultate concursuri: 
Lumina Math 

Rezultate etapa finala 

NR. PRENUME NUME Clasa AWARD POINT Profesor/inv 

1.  DARIUS CATRINOI 3 Premiul I 97.029 Nohai Carmen 

2.  AMALIA GEORGIANA GICOVEANU 4 Premiul I 82.524 Ionel Antonita 

3.  RARES GAVRIL 3 Premiul III 68.019 Nohai Carmen 

4.  ALEXIA BUCUR 4 Premiul III 61.017 Ionel Antonita 

5.  ANDREI GOIA 3 Mentiune 58.516 Nohai Carmen 

6.  VICTOR BOTEZATU 4 Mentiune 59.514 Ionel Antonita 

 
Comper comunicare 

Etapa nationala 

Nr. 
crt. 

Elev Clasa Punctaj Premiu 
Prof. inv. 

1  ACRISTINEI IUSTINIAN - STEFAN 1 100 puncte Premiul I Laza Cohut Cristina 

2  CARBUNARU SOFIA 1 100 puncte Premiul I Petrut Ioana 

3  TASLOVAN IRINA 1 95 puncte Premiul I Petrut Ioana 

4  TRIFESCU DARIUS 1 85 puncte Premiul II Petrut Ioana 

5  SIRCU BIANCA 1 80 puncte Premiul III Petrut Ioana 

6  SMOC PAUL 1 80 puncte Premiul III Petrut Ioana 

Comper matematica 
Etapa nationala 

Nr. crt Elev Clasa Punctaj Premiu Prof. inv. 

1  TRIFESCU DARIUS 1 80 puncte Premiul III Petrut Ioana 

2  MITREA ANDREI 3 100 puncte Premiul I Nohai Carmen 

3  CATRINOI DRIUS 3 100 puncte Premiul I Nohai Carmen 

4  GAVRIL RARES MATEI 3 100 puncte Premiul I Nohai Carmen 

5  VRINCEANU BIANCA ELENA 3 80 puncte Premiul III Nohai Carmen 

 
Mate Olimpiada micilor școlari 

Nr. crt Elev Clasa Punctaj Premiu Prof. inv. 

1.  Catrinoi Darius III B 82,5 Mențiune Nohai Carmen 

2.  Mitrea Andrei IIIB 82,5 Mențiune Nohai Carmen 
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3.  Cosma Briana III B 75,5 
 

Nohai Carmen 

4.  Azoiței Adnana IIIB  71,5 
 

Nohai Carmen 

5.  Pavalașcu Mateea IIIB 63,5 
 

Nohai Carmen 

6.  Vrînceanu Bianca III B 32,5 
 

Nohai Carmen 

7.  Gicoveanu Amalia IV B 55 
 

Ionel Antonița 

8.  Ivan Andrei IV B 45 
 

Ionel Antonița 

9.  Bucur Alexia  IV B 37 
 

Ionel Antonița 

10.  Botezatu Victor IV B 30 
 

Ionel Antonița 

11.  Munteanu Cosmin IV B 24 
 

Ionel Antonița 

 
Alte concursuri: 

Nr. 
crt. 

Numele concursului Tipul concursului 
Premiu

l 
obținut 

numele elevului 
Cadrul 
didactic 

1.  Prietenul meu din 
lumea cărților 

Concurs național 
de creație plastică 
și creație literară 

II 
III 
M 
M 

Cărbunaru Sofia 
Negru Maia 
Socola George 
Chilat Karina 

Petruț Ioana 

2.  Poezia-artă din 
sufletul meu 
secțiunea creații 
literare  
creații artistico-
plastice 

Concurs 
interjudețean  

III-  
III- 

 Petruț Ioana 

3.  La mulți ani, 
copilărie! 
 

Concurs județean I 
III 
M 

Cărbunaru Sofia 
Chilat Karina 
Haites Ana Maria 

Petruț Ioana 

4.  Festivalul de 
dansuri și cântece 
populare ”Nae 
Rotaru” 

concurs regional M  Trupa de dans 
Ritm-Dance 

Filipov Elena 

5.  Datini și obiceiuri de 
iarnă pe meleaguri 
nemțene 

Concurs județean I 
I 
I 

Gicoveanu Amalia 
Caia Alexandra 
Astanei Ariana 

Ionel 
Antonița  

6.  Ocritind natura, 
salvăm viața pe 
Terra” 

Concurs județean I  
 
 
II 
II 

Horeangă Andreea 
Petrache Ana Maria 
Țuțuianu Maria  
Caia Alexandra 
Astanei Ariana 

Ionel 
Antonița 

g) Atragerea familiilor într-un parteneriat educaţional eficient 
Triunghiul educaţional scoală-elev-familie și-a definit dimensiunile reale în cadrul unor activităţi 
comune, la care părinţii au avut o participare directă -  o ocazie propice în sensul constientizării și 
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implicării în formarea și dezvoltarea profilului personalităţii propriului copil. Părinții au sprijint 
cadrele didactice în organizarea activităților extrașcolare și în achiziția auxiliarelor didactice avizate 
de MEN conform procedurii trimise de ISJ Neamț. Cadrele didactice au organizat lectorate, 
dezbateri, ședințe cu părinții pentru rezolvarea problemelor educative, de învățare și administrative 
ale colectivelor de elevi. 
Puncte tari: 
 promovarea unui management eficient şi profesional care permite gestionarea reformei la 

nivelul şcolii  
 asigurarea unui climat deschis inovaţiei şi creativitǎţii  
 încadrarea cu personal didactic calificat  
 colectiv didactic valoros, calitǎţi definitorii fiind seriozitatea, perseverenţa şi conştiinciozitatea  
 spaţii de şcolarizare moderne dotate corespunzǎtor  cu ajutorul părinților 
 bibliotecǎ dotatǎ cu peste 2000 de volume de carte  
 colaborare foarte bunǎ cu comunitatea localǎ şi cu alte instituţii şi organizaţii locale  
 procent bun de elevi cu performanţe bune la învǎţǎturǎ  
 procent mic de elevi cu abateri disciplinare  
 asigurarea unui climat de colaborare destins între toate cadrele didactice.  
 stabilirea C.D.S.-ului în funcţie de cerinţele şi nevoile de instruire ale elevilor şi pǎrinţilor  
 ofertǎ complexǎ a activitǎţilor extraşcolare  
 Clădirea dispune de spaţii moderne,  grup sanitar în interiorul clădirii  
 Existenţa unui laborator de informatică şi a unei biblioteci  

Puncte slabe:  
 Documentele de proiectare și planificare și cele din portofoliul învățătorului nu au devenit 

reale instrumente de lucru; 
 Unele activități didactice și extrașcolare au caracter formal;  
 Numărul mare de documente solicitate; 
 Raportările se fac cu întârziere și au caracter general; 
 unele din materialele didactice din dotarea şcolii sunt uzate sau depășite moral (computerul) 
 slaba implicare a părinţilor în problemele şcolii (în special părinţii elevilor cu rezultate slabe la 

învăţătură şi părinţii elevilor cu probleme de comportament)  
 

RESPONSABIL COMISIE, 
Înv. Nohai Carmen 

 
RAPORT DE ACTIVITATE A COMISIEI METODICE 

„LIMBĂ ŞI COMUNICARE” 
ANUL ȘCOLAR 2017-2018 

Comisia metodică  Limbă şi comunicare şi-a propus să desfăşoare activităţi instructive şi 
educative care să conducă la rezultate eficiente în planul învăţării şi al rezultatelor deosebite la 
evaluarea naţională. 
Aceste activităţi au fost posibile datorită unor intervenţii competente ale cadrelor didactice, bazate 
pe :  

1. Cunoaşterea colectivelor de elevi; 
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2. Utilizarea unor metode de lucru optime, secondate de elavaluări formative şi sumative cu 
caracter compesator de natură ameliorativ-constructivă; 

3. Interes pentru perfecţionare şi autoperfecţionare; 
4. Dorinţa de îmbunatăţire a relaţiei de comunicare cadru didactic-cadru didactic şi elev- cadru 

didactic; 
5. Motivaţie şi interes pentru adaptarea si dezvoltarea prestigiului organizatiei noastre 

furnizoare de educaţie; 
6. Deschidere în a aplica strategii de lucru care să asigure întelegerea noilor cunoştinte şi 

aplicarea lor în teme. 
      Filonul fiecărei activităţi organizate de departamentul umanist a fost corelat cu : 
MISIUNEA educativă a unităţii noastre de a furniza un program de învăţare eficient care să asigure 
evoluţii individuale şi de grup bazate pe calitate şi durabilitate; 
DOMENII/ MONITORIZARE 
 Organizarea şi proiectarea unui curriculum personalizat în funcţie de colectiv, dar şi in funcţie 
de standardele de referinţă s-a concretizat în: 

 Intocmirea macroproiectării şi a proiectării didactice pe conţinuturi de învăţare, 
conform procedurilor de implementare a programei scolare; 

 Elaborarea curriculumului pentru disciplinele şcolare; 
1. PREGĂTIREA continuă a cadrelor didactice cu scopul adecvării parcursurilor instructiv-educative  
concretizate in : 
ACTIVITĂŢI METODICE /COMISIE METODICĂ/CERC PEDAGOGIC 
-suţinerea  de referate: 
- olimpiada de limba şi literatura română 
- olimpiada de limba engleză 
Susţinerea pre-inspecţiilor pentru obţinerea gradului didactic I 
   În anul scolar 2017-2018, CATEDRA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ a avut în centrul 
activităţii  obiective  precum  : 

 discutarea programei si a bibliografiei ; 
 elaborarea testelor initiale si finale ; 
 selectarea manualelor şi a auxiliarelor; 
 asigurarea unui bogat material documentar; 
 evaluarea permanenta si pregatirea suplimentara a elevilor care au sustinut 

Evaluarea Nationala la disciplina Limba si literatura română 
                    (clasele a VIII-a). 
  S-au aplicat evaluari iniţiale , semnalându-se greşelile frecvente , s-au propus şi urmărit măsuri de 
ameliorare, s-au aplicat permanent  elevilor  evaluări formative şi sumative , s-au organizat şi 
desfăşurat programe de recuperare a materiei pentru elevii claselor V-VIII , precum si un program 
de pregătire a elevilor claselor a VIII-a pentru recuperarea/consolidarea noţiunilor, în vederea 
susţinerii Evaluării Naţionale. 
     CATEDRA DE LIMBA ENGLEZĂ  si-a propus să atingă urmatoarele  obiective majore  : 

 dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi în scris; 
 dezvoltarea unor reprezentări culturale; 

 cultivarea interesului pentru studiul limbii engleze si a civilizaţiei 
          spaţiului cultural anglofon. 
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      S-a realizat în permanenţă evaluarea elevilor prin teste elaborate conform programei şcolare şi 
a standardelor de performanţă propuse, s-au realizat teste de evaluare diferenţiate şi fişe de lucru 
individuale, în funcţie de nivelul real al elevilor, dându-li-se fiecăruia şansa de a se implica în actul 
de predare-învaţare-evaluare. 
CATEDRA DE LIMBA FRANCEZĂ  si-a propus urmatoarele obiective   

 dezvoltarea abilităţii de exprimare în scris şi exprimare orală; 
 dezvoltarea unor valori si atitudini pozitive faţă de conceptul 

   de “francofonie”; 
 dezvoltarea capacităţii de a înţelege, exprima gânduri,sentmente şi fapte în limba franceză; 
 dezvoltarea abilităţilor de înţelegere interculturală. 

Membrii Comisiei LIMBA SI COMUNICARE ( prof. Andrei Petronela, Chioacă Daniela 
Catedra de limba si literatura română, prof. Lupu Magda, Popa Otilia, - Catedra de limba engleză şi 
prof. Dabija Raluca - Catedra de limba franceză) s-au straduit să utilizeze cât mai multe mijloace 
moderne în procesul de predare-învăţare-evaluare, în scopul realizării unui învăţământ de calitate şi 
a unui demers didactic de excepţie, inovator, care să aducă performanţe şcolare deosebite în viitor. 
Membrii catedrei au participat la activităţile cercurilor pedagogice de specialitate, în încercarea 
continuă de a se perfecţiona şi de a se alinia la exigenţele societăţii. 
Doamna profesoară Andrei Petronela a susţinut ultima inspecţie şi a prezentat lucrarea obţinând 
astfel gradul didactic I. 

 
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII COMISIEI DE LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

2017-2018 

 
NR. 
CR
T. 

 
ACTIVITATEA PROPUSĂ 

STRATEGII 
DE 

REALIZARE 

 
DATA 

 
RESPONSABIL 

 
 
 

1. 

Analiza activităţii metodice din 
anul şcolar 2016 - 2017.  
Întocmirea planificarilor anuale, 
semestriale în lumina noii 
reforme curriculare. 

 
    
   Informare 

Consultări  

 
 
 

Septembrie 

 
Responsabil 

comisie 
Chioacă Daniela 

Toţi membrii 

 
 

2. 

Întocmirea şi administrarea 
testelor de evaluare iniţială. 
Analiza rezultatelor. 
Raport privind evaluarea iniţială. 

 
Dezbatere 

 
Discuţii 

 
 

Octombrie 

 
 

Toţi membrii 
 

 
 
       
3. 

 

Lecţie demonstrativă la clasa a 
VI – a A: Les maison, les 
meubles 
   Referat : Lectura ca abilitate 
de viaţă 

 
Activitate 
practică 
Discuţii 

 
 

Noiembrie 

 
Dabija Raluca 

Chioacă Daniela 
 

 
4. 

1 DECEMBRIE – Ziua Naţională a 
României – moment literar 
artistic 

Informare  
Cantece  
Recitări  

 
Decembrie 

 

 
Toţi membrii 

 Dezbatere pe tema Evaluării Discuţii  Profesorii de 
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5. Naţionale de la clasa a VIII-a  
Analiza modelelor de teste 
naţionale 

aplicate Ianuarie limba română 
 

 
6. 

Referat:Învăţarea ca premisă a 
formării şi dezvoltării 
personalităţii 

Dezbatere 
Discuţii  

Februarie  
Lupu Magda 

 
7. 

  Referat : ,, Ziua mondială a 
francofoniei “  

Dezbatere 
 

Martie Dabija Raluca 

 
8. 

Lecţie demonstrativă la clasa a 
IV- a : limba engleză:  Clothes 
Referat: Metode moderne în 
predarea-învăţarea categoriilor 
semantice 

 
Activitate  
practică 

 

 
 

Aprilie 

 
Popa Otilia 

Chioacă Daniela 

 
9. 

Lecţie demonstrativă la clasa a 
VI-a limba română: Părţile de 
propoziţie 
Evaluarea naţională : clasa a 
VIII-a  
Prelucrarea metodologiei de 
organizare 

 
Dezbatere  

 
Mai 

Andrei Petronela 
 

Toţi membrii 
 

 
10. 

Pregătirea serbării de sfârşit de 
an şcolar  

Informare  
Discuţii  

Iunie Toţi membrii 

             În anul scolar 2017-2018, întreaga activitate a profesorilor de limba română si limbi 
moderne a fost focalizată pe aplicarea cerinţelor curriculumului şcolar specific învăţământului 
gimnazial, prin raportare directă la particularităţile colectivelor de elevi. 
         Dacă în clasele a V-a şi a VI-a obiectivele generale urmăresc în mod deosebit capacitatea 
elevilor de lecturare şi de înţelegere a textelor studiate, de comunicare şi de exprimare corectă în 
limba română, în clasele a VII-a şi a VIII-a se dezvoltă competenţe de sintetizare şi de 
argumentare, precum şi crearea unor valori şi atitudini. Totodată prin literatură, considerată o artă 
a cuvântului, se dezvoltă sensibilitatea estetică a elevilor şi se realizează conştientizarea propriei 
identităţi culturale a acestora. 
         La începutul anului şcolar, s-a stabilit cadrul general de organizare a activităţii profesorilor din 
catedră. Aceştia au participat la examenele de corigenţă.. In luna septembrie 2016, profesorii au 
participat la consfătuirile cadrelor didactice. S-au întocmit atât planul managerial, cât şi planificările 
calendaristice şi proiectele unităţilor de învăţare, au realizat proiecte didactice. Totodată au fost 
elaborate teste iniţiale pentru elevii claselor a Va şi a VIII-a, aplicate până la 1 octombrie 2016. În 
primele două săptămâni ale anului şcolar, s-a asigurat procurarea manualelor şcolare. Au fost 
prezentate diverse culegeri de exerciţii şi eseuri necesare pregătirii elevilor pentru examenul de 
Evaluare Nationala. 
        În vederea eliminării treptate a greşelilor constatate în testele predictive, au fost realizate 
scheme grafice referitoare la probleme ortogafice şi morfologice, teste de progres şi mai multe 
modele de subiecte de teză semestrială. 
        Săptămânal, s-au organizat ore de consultaţii pentru elevii claselor a VIII-a, pentru 
eficientizarea pregătirii acestora pentru examen. 
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        În primul semestru elevii s-au pregătit să participe la olimpiada de limba şi literatura română 
Ionel Teodoreanu. Activitatea de predare-învăţare a profesorilor s-a realizat prin folosirea unor 
metode tradiţionale (prelegerea, lectura, conversaţia), alături de cele moderne (investigaţia de text 
literar, dezbaterea, problematizarea).  
         Pe tot parcursul anului şcolar s-au realizat forme diverse de evaluare. La nivelul  catedrei au 
fost aplicate subiecte de teză. Elevii au fost evaluaţi şi prin produse specifice activităţii noastre: 
portofolii, studii de caz, referate. 

Toţi membrii comisiei au manifestat un interes constant pentru propria lor dezvoltare 
profesională, urmând cursuri de formare în specialitate şi participând la acţiunile metodice din 
şcoală şi din judeţ. OGRAM SPORTIV - Piatra Neamţ  

 
 
 

ANALIZA SWOT 
Puncte tari: 
- dispunem  de profesori cu o bună pregătire metodică şi de specialitate, care stăpânesc 
conţinuturile predate, fiind interesaţi de inovaţii, activităţi eficiente, demersuri didactice centrate pe 
elev; 
- eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitatea în adoptarea stilurilor 
de predare; 
- metode şi strategii moderne, activ-participative, stimulative pentru învăţarea elevilor. Se 
adaptează conţinutul şi metodele la specificul clasei şi se urmăreşte dezvoltarea gândirii şi înţelegerii 
conţinutului specific; 
- climat favorabil , bune relaţii între elevi şi profesori, între cadre didactice; 
- calitatea evaluării elevilor, în scopul şi în direcţia stimulării învăţării eficiente; 
- performanţele elevilor sunt apreciate şi evaluate constant, utilizând atât metode sumative cât şi 
formative; 
- realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor; aplicarea 
metodelor moderne de evaluare; 
- colaborarea eficientă şi productivă între membrii catedrei;  
- deschiderea spre comunicare, ilustrată prin diverse proiecte de echipă; 
- activităţi extracurriculare şi extraşcolare de calitate; 
- rezultate bune la concursurile şcolare : elevii care au participat la olimpiadă au obţinut rezultate 
foarte bune, patru elevi au participat la etapa judeţeană, iar eleva Mihăilescu Andreea din clasa a 
VIII-a a participat la etapa naţională.  
Puncte slabe: 
- lipsa unei motivaţii interioare a învăţării; 
- nesustinerea de lectii în AEL; 
- lipsa unor cercuri şcolare; 
- goluri în cunoştinţele elevilor de clasa a VIII-a; 
- superficialitatea unor elevi în realizarea temelor scrise; 

Responsabil comisie, 
prof. Chioacă Daniela 
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RAPORT DE ACTIVITATE 
COMISIA METODICĂ „MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE” 

Anul  şcolar  2017-2018 
Stadiul îndeplinirii Planului managerial specific de la nivelul comisiei 
1. PROIECTAREA ŞI REALIZAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE 

- Toţi membrii comisiei metodice au întocmit la începutul anului şcolar 2017 – 2018 planificările 
anuale şi planificările semestriale în concordanţă cu prevederile programei şcolare şi respectând 
rubricaţia impusă de metodologiile transmise de către minister (competenţe specifice, conţinuturi, 
activităţi de învăţare) până la datele stabilite de conducerea şcolii. La clasa a V-a planificările s-au 
realizat după programele școlare noi aprobate începând cu anul școlar 2017-2018. 
- S-au întocmit proiectarea unităţilor de învăţare în timp util pentru a fi utilizate la clasă, respectând 
planurile cadru şi numărul de ore alocat, rubricaţia şi particularităţile fiecărei clase. 
- S-aîntocmit orarul şcolii la început de an şcolar şi ori de câte ori a fost necesar: cercuri 
pedagogice, săptămâna “Să ştii mai multe, să fii mai bun”, zilele şcolii – prof. Archip Maria 
- S-au realizat proiectarea unor materiale pentru predarea la clasă folosind mijloacele T.I.C. la toate 
disciplinele din comisie. 
- Susţinerea unor lecţii în laboratoarele de fizică, chimie și biologie – prof. Archip Maria, Balan Ion  
- Toţi membrii comisiei au integrat la clase resursele obţinute de pe Internet (modele de subiecte şi 
bareme propuse de minister pentru teste iniţiale, de progres şi finale, modele de subiecte pentru EN 
la clasa a VIII-a, EN la clasa a VI-a, etc.)        
- În redactarea materialelor pentru rapoarte şi planuri s-au utilizat softurile specializate de editare 
de text (Word, PowerPoint),iar pentru calcul tabelar şi diagrame Microsoft Excel 
- s-au întocmit testele iniţiale cu matricea de specificaţii şi barem de corectare în conformitate cu 
modelele transmise de către minister, aplicarea testelor iniţiale de către toţi membrii comisiei, 
analizarea rezultatelor obţinute şi stabilirea măsurilor de remediere a aspectelor negative constatate 

-referate metodico-ştiinţifice ţinute în cadrul comisiei metodice: 
- “Legătura matematicii cu alte discipline” – decembrie - prof. Vasiloaei Oana-Corina;  

-lecţii demonstrative ţinute în cadrul comisiei metodice: 
- Lecţie demonstrativă la chimie – cls. a VII-a B în cadrul şedinţei comisiei metodice din luna 
decembrie 2017 cu tema “Proprietăți chimice ale metalelor. Seria reactivității chimice”, lecție de 
transmitere de noi cunoștințe   – prof. Archip Maria; 
- Lecție demonstrativă la biologie – cls. a VI-a A în cadrul ședinței comisiei metodice din luna aprilie 
2018 cu tema ”Mamifere inferioare (monotreme) ornitorincul”, lecție de transmitere de noi 
cunoștințe – prof. Balan Ion; 
- Lecție demonstrativă la matematică – cls. a V-a A în cadrul ședinței comisiei metodice din luna mai 
2018 cu tema ”Unități de măsură pentru lungime - Exerciții și probleme”, lecție de fixare și 
consolidare – prof. Vasiloaei Oana-Corina 

2. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII 
- S-au întocmit testele predictive conform  metodologiei,s-a respectat procedura de avizare a 
testelor de către comisia metodică, termenul de aplicare a testelor, s-au comunicat rezultatele 
obţinute părinţilor şi elevilor, asigurându-se confidenţialitatea. 
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Analiza rezultatelor aplicării testelor iniţiale 
MATEMATICĂ 2017 

Total elevi: 99 
Prezenţi: 92 elevi 
Absenţi: 7 elevi 

Note obţinute: 

Note  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nr. de 
elevi 

2 25 19 11 7 10 9 2 7 0 

Procentaj 2,17

% 

27,17

% 

20,65

% 

11,96 

% 

7,61  

% 

10,87 

% 

9,78 

% 

2,17 

% 

7,61 

% 

0 

% 

Media  4,23 

 
 

Procentaj note 5-10: 38,04 % 

Note 5 5 10 

Nr. elevi 57 35 0 

Procentaj 61,96 % 38,04 % 0 % 

 
Repartiția notelor 

 

 
 
Măsuri de remediere: 

- proiectarea de lecţii atractive 
- o parte din orele la dispoziţia profesorului vor fi folosite pe parcursul anului pentru fixarea 

noţiunilor însuşite superficial 
- constituirea de grupe de întrajutorare pentru sprijinirea elevilor aflaţi în dificultate 
- programe remediale individualizate sau pe grupe de elevi pentru eliminarea lacunelor din 

asimilarea cunoştinţelor 
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- teme suplimentare săptămânale pentru formarea deprinderilor corecte de calcul 
- urmărirea zilnică a efectuării corecte a temei pentru acasă 
- dezvoltarea capacităţii de comunicare, formarea limbajului matematic 
- dezvoltarea capacităţii de aplicare a noţiunilor învăţate în rezolvarea unor probleme 

practice din viaţa cotidiană 
- programe speciale de meditaţii şi consultaţii în perioada vacanţelor şcolare 
- ore de pregătire trecute orarul şcolii cu privire la pregătirea suplimentară a elevilor de 

clasa a VIII-a pentru susţinerea examenului de EVALUARE NAŢIONALĂ 
- S-a realizat de către toţi membrii comisiei metodice o notare ritmică la fiecare clasă şi un număr 
de note corespunzător  regulamentului în vigoare, consemnând în catalogul clasei, catalogul 
personal şi carnetele de elev fiecare notă. 
- Au fost realizate probe de evaluare sumativă şi formativă  respectând  metodologia în vigoare 
(obiective, conţinuturi, itemi, barem de corectare, centralizare rezultate, măsuri ameliorative), 
colectându-se informaţii despre fiecare elev de la diriginţii claselor sau de la părinţii acestora, s-au 
îmbinat evaluările scrise cu cele orale. 
- Profesorii de matematică au folosit pentru clasa a VIII-a şi modele de teste din culegeri de 
probleme sau din banca de teste a ministerului, apelându-se la site-urile specializate de pe internet. 
- Pentru pregătirea examenului de Evaluare Națională la clasa a VI-a, în vederea susținerii probei de 
”Matematică și științe”, profesorii de matematică, fizică și biologie au utilizat modelele de teste puse 
la dispoziție de minister și de alte site-uri specializate de pe internet. 
- Pentru buna pregătire a elevilor de clasa a VIII-a în vederea susținerii examenului de Evaluare 
Națională au fost organizate ore de pregătire suplimentară trecute în orarul școlii, obligatorii pentru 
toți elevii de clasa a VIII-a și, de asemenea, o simulare pe școală a acestui examen, în luna 
decembrie 2016, ca apoi, în luna martie 2017, să participe la simularea examenului de EN organizat 
la nivel de țară. 

CHIMIE 2017 
CLASA A VIII-A 

Total elevi: 26 
Prezenţi: 23 elevi 
Absenţi: 3 elevi 

Note obținute: 

Note 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nr.elevi 1 7 4 2 3 3 2 0 1 0 

Procentaj 4,3 
% 

30  
% 

17  
% 

8,7 
% 

13 
% 

13 
% 

8,7 
% 

0 
% 

4,3 
% 

0 
% 

Media 3,95 

 
Procentaj note 5-10: 39,13% 

Note 5 5 10 

Nr. elevi 14 9 0 

Procentaj 60,87 % 39,13 % 0% 
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Repartizarea notelor 

 
 
Greșeli tipice:  

- Nu-și mai amintesc cum se reprezintă ionizarea 
- Confundă indicii cu coeficienții 
- Nu recunosc masa soluției ca fiind apa de mare 
- Au uitat denumirile uzuale 
- Nu scriu formule chimice corect 
- Unii nu știu să rezolve probleme de calcul 

Măsuri de remediere: 
. scrierea de formule și ecuații chimice ori de câte ori se poate 
. rezolvarea unor probleme de calcul cât mai des 
. se va pune accent în continuare pe munca independentă. 
Concluzii și observații: 
Media clasei este sub 5 (cinci). 

 
BIOLOGIE 2017 

Total elevi: 41 
Prezenţi: 39 elevi 
Absenţi: 2 elevi 

Note obținute: 

Note 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nr.elevi 0 1 1 0 4 10 7 3 13 0 

Procentaj 0% 2,56% 2,56% 0% 10,26% 25,65% 17,95% 7,69% 33,33% 0% 

Media 7,05 

 
Procentaj note 5-10: 94,87% 

Note 5 5 10 

Nr. elevi 2 37 0 

Procentaj 5,13% 94,87% 0% 
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Repartizarea notelor 
 

 
Greșeli tipice:  
o Folosirea incorectă a unor termeni de specialitate şi dificultate în rezolvarea itemilor de tip 

propoziții lacunare. 
o Limbajul brut şi sărac în explicarea unor funcții biologice vitalela  plante-animale. 
o Formularea ambiguă a unor concluzii privind importanța și rolul unor specii în natură. 
o Exemplificare săracă a factorilor ce degradează mediul, a celorlalte elemente de ecologie 

solicitate de test.  
o Exprimare greoaie în limba română, greșeli de ortografie.  

Măsuri de remediere: 
● în cadrul orelor alocate disciplinei se va accentua mai mult pe latura formulării coerente a 
concluziilor fiecărui proces biologic realizat de organismul viu; 
● se va insista pe realizarea ca temă pentru acasă a unor eseuri pentru a se forma un algoritm mai 
coerent în exprimare; 
● la clase se va insista mult pe noţiunile de bază şi pe o sistematizare accentuată a conținuturilor. 
Concluzii și observații: 
● pornind de la constatarea ca unii elevi au reuşit să obţină un punctaj bun, se poate trage 
concluzia că noţiunile  verificate au fost predate în mod corespunzător; 
● dacă ţinem cont de numărul de elevi care au reuşit să obţină note de nouă  reese că cea mai 
mare parte a elevilor învaţă pentru notă; 
● elevii recunosc relativ uşor speciile de plante din diferite medii de viață, au elemente de igienă 
bine însușite; 
● la foarte mulţi elevi s-a observat că nu au capacitatea de a se exprima coerent în  propoziții 
scurte; 
● din discuţiile avute individual cu elevii a reeşit ideea aproape unanimă că din moment ce notele 
nu se trec în catalog, testul a fost tratat cu destul de multă indiferenţă. 

Rezultate obţinute la EVALUARE NAŢIONALĂ, anul şcolar 2017/2018 
În perioada 11-13.06.2018  s-a desfăşurat EXAMENUL DE EVALUARE NAŢIONALĂ 2018 

pentru elevii absolvenţi ai claselor a VIII-a, promoția 2017-2018 
Rezultate obţinute la matematică (după contestații): 

- procent de promovabilitate pe țară:61,4% 
- procent de promovabilitate pe județ: 
- procent de promovabilitate pe școală:53,85% 
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Rezultate obţinute pe şcoală la MATEMATICĂ (după contestații): 
Elevi înscrişi: 26 
Elevi prezenţi: 26 
Elevi absenţi: 0 
Procentaj prezență: 100% 
Media notelor obţinute la matematică: 5,27 

 Nr.elevi Procentaj 

Note de 1-1,99 1 3,85% 

Note de 2-2,99  1 3,85% 

Note de 3-3,99 7 26,92% 

Note de 4-4,99 3 11,54% 

Note de 5-5,99 5 19,23% 

Note de 6-6,99  2 7,69% 

Note de 7-7,99 4 15,38% 

Note de 8-8,99 2 7,69% 

Note de 9-9,99 1 3,85% 

Note de 10 0 0% 

 
Procentaj note 5-10: 53,85% 

Note 5 5 10 

Nr. elevi 12 14 0 

Procentaj 46,15% 53,85% 0% 

 
Nici un elev nu a luat nota 10 la matematică 
Procentaj note 5-10 Simulare EN Matematică decembrie 2017: 20% 
Procentaj note 5-10 Simulare EN Matematică martie 2018: 22,22% 
Procentaj note 5-10 Examen ENMatematică iunie 2018: 53,85% 
Media notelor Simulare EN Matematică decembrie 2017: 3,34 
Media notelor Simulare EN Matematică martie 2018: 3,86 
Media notelor Examen EN Matematică iunie 2017: 5,27 

 
Rezultatele obţinute laexamenul de EVALUARE NAŢIONALĂ- disciplina MATEMATICĂîn ultimii 

patru ani:  
Anul şcolar 2014-2015 
EN – clasa a VIII-a : media notelor: 7,77; procentaj promovabilitate: 87,50% 
                                                                    procentaj promovabilitate pe judeţ: 
      3 elevi cu nota 10 

        Anul şcolar 2015-2016 
EN – clasa a VIII-a : media notelor: 7,32; procentaj promovabilitate: 83,33% 
                                                                    procentaj promovabilitate pe judeţ:68,49% 
      1 elev cu nota 10 

        Anul şcolar 2016-2017 
EN – clasa a VIII-a : media notelor: 7,15; procentaj promovabilitate: 78,26% 
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                                                                    procentaj promovabilitate pe judeţ:59,8% 
      Nici un elev nu a luat nota 10 

        Anul şcolar 2017-2018 
EN – clasa a VIII-a : media notelor: 5,27; procentaj promovabilitate: 53,85% 
                                                                    procentaj promovabilitate pe judeţ: 
      Nici un elev nu a luat nota 10 

Plan remedial la nivelul catedrei de matematică 
Obiective: 
 Menţinerea sau creşterea nivelului de promovabilitate prin accesibilizarea cunoştinţelor 

şi realizarea unor instrumente de evaluare în concordanţă cu competenţele specifice 
propuse; 

 Sprijinirea elevilor care prezintă deficienţe în pregătire având drept scop micşorarea 
numărului de elevi corigenţi sau cu medii de 5 sau 6; 

 Creşterea numărului de elevi cu note de 9 şi 10 prin adaptarea strategiilor de predare 
şi mai ales a celor de evaluare la nivelurile de pregătire ale elevilor prin reconsiderarea 
sistemului de valori la nivelul fiecărei clase; 

 Realizarea unor programe de susţinere a elevilor capabili de performanţe în vederea 
obţinerii de rezultate marcante în confruntările cu celelalte şcoli din oraş. 

3.MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI DEZVOLTĂRII PROFESIONALE 
-Susținerea lucrarea de disertație la masterul ,,Inovare și antreprenoriat” Facultatea de Textile-
Pielărie și Management Industrial, din cadrul Universității Tehnice ,,Gh.Asachi”, Iași – prof. Secară 
Lăcrămioara 
-Publicarea unui articol privind Marketing-ul educational în revista școlii, participarea cuo lucrare de 
management educațional la un simpozion județean ce va fi publicat cu ISSN și elaborarea lucrarii de 
disertație pentru master – prof. Secară Lăcrămioara 
-Participarea ca profesor evaluator în cadrul comisiei de mobilitate – transfer pentru restr\ngere de 
activitate – matematică constituită la Școala Gimnazială ”Daniela Cuciuc” Piatra Neamț din data de 
19.03.2018 – prof. Muraru Gheorghe 
- Coordonarea la nivelul şcolii a participării elevilor la concursul naţional de matematică “Lumina 
Math” pentru etapaon-line în perioada 2-10 noiembrie 2017 precum și pentru proba scrisă din 
25.11.2017 desfășurată la Școala Gimnazială nr. 2  la care s-au calificat elevii Ailuțoei Călin și 
Dămian Denisa cls. a VI-a A – prof. Muraru Gheorghe 
-Profesor evaluator în cadrul olimpiadei de matematică, etapa locală, din 27.01.2018 şi la etapa 
judeţeană a olimpiadei de matematică din 9.03.2018 – prof. Muraru Gheorghe și Vasiloaei Oana-
Corina 
-Conducătorii cercurilor de matematică “Radical” – cls. a V-a B – prof. Muraru Gheorghe  
-Organizarea Simulării examenului de EN la clasa a VIII-a la nivel de școală din 18.12.2017, 
realizarea analizei rezultatelor obținute și întocmirea planului de măsuri remediale – prof. Muraru 
Gheorghe și Vasiloaei Oana-Corina 
- Profesor evaluator la Simularea examenului de EN la clasa a VIII-a din 6.03.2018 organizată la 
nivel national – prof. Muraru Gheorghe și Vasiloaei Oana-Corina 
- Profesor evaluator la EN clasa a VI-a din 24.05.2018 – prof. Archip Maria, Balan Ion, Muraru 
Gheorghe, Vasiloaei Oana-Corina 
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- Profesor evaluator la EN clasa a VIII-a din 13.06.2018 – prof. Muraru Gheorghe și Vasiloaei Oana-
Corina 
- Profesor evaluator în cadrul comisiei de rezolvare a contestațiilor la examenul de EN din 
20.06.2018 
- Profesor supraveghetor la examenul de bacalaureat din 25-28.06.2018 
- Coordonarea proiectului on-line CHIMIA ŞI CALCULATORUL ALTFEL (ediţia a V-a) la care au 
colaborat profesori din peste 50 de şcoli din ţară – prof. Archip Maria 
- Profesor asistent la examenul de simulare a EN și la examenul de EN – prof. Archip Maria 
- Prof. Archip Maria s-a implicat în mai multe concursuri şi olimpiade şcolare: 

- olimpiada de chimie faza locală clasa a VIII-a  (27.01.2018)  - membru în comisie la Școala 
Nr. 5  Piatra Neamţ, 

- faza judeţeană17.03.2018Colegiul Național ”Calistrat Hogaș” – evaluator clasa a IX-a 
- olimpiada de fizică faza locală (20.01.2018) – evaluator la clasa a VII-a la şcoala nr.3, 

- faza județeană 25.02.2017  liceul Petru Rareş – evaluator clasa a VII-a la Școala nr. 3 
Piatra Neamț 

- la concursul Raluca Ripan clasa a VII-a faza locală pe 14.04.2018  la Școala Nr. 5 Piatra 
Neamţ – vicepreședinte în comisie iar la faza judeţeană la Școala ”Elena Cuza” pe 5.05.2018 – 
membru în comisie 
- la concursul Ştefan Procopiu pe 12.05.2018  la Colegiul Gheorghe Cartianu s-a prezentat cu 
2 echipaje ( I. Chioacă Iustina și Coțofan Alexia cls. A VI- A și II. Atudosei Andrei și Vârlan Tudor 
cls. A VII-a A) 

- Participarea la Festivalul de cântece și dansuri populare Nae Rotaru – prof. Archip Maria 
- Toţi membrii comisiei metodice au desfăşurat activităţi de pregătire a elevilor capabili de 
performanţă precum şi a elevilor cu un ritm mai lent de învăţare conform graficelor existente 
- S-au realizat ore de pregătire suplimentară trecute în orarul școlii pentru examenul de Evaluare 
Naţională cu elevii cls. a VIII-a - prof. Muraru Gheorghe  
- Realizarea interasistenţelor la ore a membrilor comisiei conform planificării 
- Pregătirea subiectelor pentru desfăşurarea etapei pe şcoală a olimpiadelor la matematică, fizică, 
chimie, biologie, educaţie tehnologică şi pentru simularea examenului de EN la matematică din 
decembrie 2017 
- Organizarea şi coordonarea serviciul pe şcoală al cadrelor didactice  -prof. Archip Maria 
- Participarea în calitate de membru la ședințele Consiliului de Administrație al Școlii – prof. Archip 
Maria și Balan Ion 

4. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA 
IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE 

Matematică – prof. Muraru Gheorghe 
-Îndrumător al elevilor din clasele la care am predat pentru pregătirea în vederea participării la 
olimpiada de matematică, participând la etapa municipală cu 3 elevi de la clasa a V-a B și 2 elevi de 
la clasa a VI-a A dintre care eleva Lalău Georgiana din clasa a V-a B s-a calificat la etapa județeană. 
-Îndrumător al elevilor la concursul naţional de matematică “Lumina Math” cu5elevi din cls.  a V-a B 
și 4 elevi din clasa a VI-a A dintre care 2 elevi s-au calificat pentru proba scrisă la care eleva 
Dămian Denisa din cls. a VI-a A a obținut premiul III. 
-Realizarea recensământul populaţiei şcolare la Blocul nr. 122 
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-Participarea cu clasa a V-a B la acțiuni de voluntariat local prin activități de ecologizare în zona 
cartierului Mărăței 
 -În cadrul programului “Să ştii mai multe, să fii mai bun” am efectuat  cu clasa a V-a B o drumeție 
și ecologizare pe Cozla, deplasarea realizând-o cu ajutorul telegondolei, o vizită la Baza hipică din 
Piatra Neamț și excursie ”Activ Parc„ Negrești 
-Implicarea în buna organizare și desfășurare a Festivalului Concurs regional de dansuri și cântece 
populare ”Nae Rotaru”, ediția II 2018 
-Realizarea sarcinilor specifice în calitate de responsabil al comisiei metodice “Matematică şi Ştiinţe” 
şi al “Comisieipentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în 
mediul școlar și promovarea interculturalității”pentru anul școlar  2017-2018. În această calitate am 
efectuat monitorizarea absenţelor elevilor şi a situaţiilor privind violența în mediul şcolar pe 
parcursul întregului an şcolar, am colectat săptămânal situaţia absenţelor pe clase de la învăţători şi 
diriginţi, am centralizat toate datele obţinute şi am transmis în termen situaţia lunară a absenţelor 
conform machetei primite către ISJ Neamţ şi CJRAE Neamţ 
-Participarea la activitățile dedicate Zilei Educației din 5.10.2017 prin vizitarea Muzeului de Științe 
Naturale și Parcului Zoologic din Piatra Neamț 
-Participarea la activitățile prilejuite de sărbătoarea Halloween din 27.10.2017 unde clasa a V-a B a 
luat Premiul I 
-Participarea la activitatea ”Ziua Românească” din 27.11.2017 la care clasa a V-a B a câștigat 
premiul individual pentru cel mai frumos costum popular purtat de eleva Lalău Georgiana și elevul 
Coroi Cristian. 
-Participarea la proiectul educational ”Săptămâna fructelor și legumelor” 20 – 24.11.2017 
-Participarea la activitățile dedicate Zilei Internaționale a Drepturilor Copiilor din 21.11.2017 la 
biblioteca școlii 
-Participarea la proiectul de popularizare a filmului artistic românesc în rândul elevilor prin 
vizionarea filmului artistic ”Octav” la cinematograful Panoramic din 20.12.2017 
-Participarea la Zilele Teatrului pentru copii din 22.01.2018 ce au avut loc la Sala Consiliului 
Județean Neamț 
Matematică – prof. Vasiloaei Oana-Corina 

-Organizarea unei dezbateri pe tema ducație versus antieducație” 

-Susținerea unui referat  în cadrul comisiei metodice  din LPS cu tema "Calităţile instrumentelor de 
evaluare la matematică"  
-Finalizarea cursului "consilier mediator "15  credite la LPS 

-Participarea la simpozioanele internaţionale Şcoala modernă la CCD NEAMȚ, simpozionul de la 

Școala Slavici Sibiu și de la IAȘI  Asociația Vasile Pogor 
-Participarea la simpozioanele naționale de la Colegiul Național Roman Vodă  și de la Craiova 
-Participarea la simpozionul județean de la Colegiul Petru Poni Roman și la zilele CCD Neamț 
-Obţinereapremiului de excelență si un premiul 3 cu elevele Torok Ioana și Prisacariu Adriana 
clasele 6b,78 la LPS în cadrul proiectului regional ''THE NEED TO KNOW'' organizat de Școala Tazlău 
-Obţinereapremiilor 1 și 3,respectiv mențiune la același proiect cu elevele Avarvare,Grădinariu 
Sabrina și Martin Larisa din clasa a V-a A de la Școala ”Daniela Cuciuc” 
-Participarea la 2 simpozioane internaţionale cu lucrări de specialitate şi am obţinut premiile 1 şi 2  
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Fizică-chimie – prof. Archip Maria 
-Organizarea şi participarea la activităţile extracurriculare ale şcolii: serbarea şcolară de zilele şcolii, 
festivitatea de sfârșit de an școlar, activitățile desfășurate de d.na prof. Dragomirescu cu ocazia 
zilelor: Unirii, României, Holocaustului, iar la Ziua Românească a amenajat un colţ românesc în clasă 
-Organizarea unei activități la biblioteca școlii cu tema “Prevenim abuzurile și violența asupra 
copiilor” 
-Organizarea vizionării filmului românesc ”Octav” împreună cu 70 de elevi din clasele V-VIII  la  
cinema Dacia pe 20.12.2017  
-Participarea cu elevi din gimnaziu la Consiliu Județean la o piesă de teatru : Prostia omeneascăpe 
22.01.2018 
-Participarea la programele de formare continuă prin comisii metodice (matematică şi ştiinţe), 
cercuri pedagogice (fizică, chimie, consilieri educativi) (sem I: fizica – şcoala Mărgineni; chimie – 
şcoala Săvinești; consilieri educativi – Colegiul tehnic forestier – activitate în parteneriat cu CCD, iar 
în sem II : chimie- școala Zănești –excursie Kiev, fizică- școala nr. 3 – excursie la Institutul de 
cercetare fizică Iași, consilieri educativi - școala nr.2  Piatra Neamț) 
-Organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei diriginţilor (fiind responsabilul acesteia) – 
susținând lecţia demonstrativă la clasele a VII-a A și B cu voluntari de la Colegiul Gheorghe Cartianu  
(Iustin Codreanu) cu tema ”Managementul timpului și carierei” 
- A contribuit la promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participarea şi rezultatele elevilor la 
olimpiade și concursuri: 
 La olimpiada de fizică am avut următoarele participări : 

Faza locală – clasa a VI-a  -  5  participanţi din clasa a VI-a A și 3 din clasa a VI-a B 
1. Ailuțoaei Călin – 14,62 puncte din max. 30, locul 12 din 77 participanţi 
2. Gavril Robert – 13 puncte, locul  24 din 77 participanţi 
3. Dămian Denisa – 12 puncte, locul 28 
4. Minac Adina – 9 puncte, locul 45 
5. Necula Emanuela – 6 puncte, locul 64 
6. Chioacă Iustina – 5,25 puncte, locul 68 
7. Ungureanu Andrei -4,75 puncte, locul 72 și  
8. Zaharia Robert – 4,5 puncte, locul 74 din 77 participanți. 

-  clasa a VII-a – 2 participanţi din clasa a VII-a A 
   1. Atudosiei Andrei - 19 puncte din 30 maxim, locul 11 din 56 participanți 
   2. Joimir Ștefan – 8,25  puncte, locul 146 din 56 participanţi. 

La  faza judeţeanăs-au  calificat elevii: clasa a VI-a –Ailuțoaei Călin, Gavril Robert  şi Dămian Denisa 
, iar la clasa a VII-a Atudosiei Andrei și au obținut următoarele rezultate: 

1. Ailuțoaei Călin – 7 puncte din max 30, locul 44 din 62 participanți 
2. Atudosiei Andrei – 6,12 puncte, locul 44  din 75 participanți – mențiune (ceilalți nu au 

participat) 
La chimie   clasa a VIII-a  au participat 2 elevi   la faza locală: 

1. Vasiliu Alexandru – 39  puncte din maxim 100, locul 10 din 13 participanţi  
2. Mihăilescu Andreea - 32 puncte,  ultimul loc. Nu s-a calificat nici un elev la faza 

județeană. 
La concursul Raluca Ripan pentru clasa a VII-a  faza locală a participat: 
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1. Atudosiei Andrei (VII A) – locul 3 din 52  prezenți, cu 80  puncte din max 100, s-a calificat 
și la faza județeană, unde a obținut 36,3 puncte din max 100, ocupând locul 17 din 27 
participanți. 

La concursul național de referate și comunicări științifice Ștefan Procopiu au obținut 
mențiune elevii Atudosiei Andrei și Vîrlan Tudor clasa a VII-a A cu lucrarea “Plutirea corpurilor” 
și premiul special pentru debut elevele  Chioacă Iustina și Coțofan Alexia clasa a VI-a A  cu 
lucrarea „Experimente distractive cu baloane” 
Biologie – Balan Ion 

-Proiectarea și realizarea unor materiale specifice temei  zilnice (sarcini de lucru diferențiate, fișe de 
lucru), anumite articole ce au fost permanent actualizate la gazeta Bios precum și în laboratorul de 
biologie. 
-Organizarea spațiului în laboratorul de biologie și dotarea acestuia  cu materiale didactice specifice 
fiecărei discipline de studiu. 
-Desfășurarea orelor de pregătire în vederea susținerii testului național 2018 cu elevii claselor a   
VI-a. 
-Participarea la cursul de prim ajutor-curs ținut împreună cu reprezentanții Crucii Roșii-Neamț. 
-Participarea la activitățile de perfectionare prin cercul pedagogic al profesorilor de biologie  
desfășurate la Școlile Gimnaziale Costișa și Borlești. 
-Participarea la ședințele Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale ,, Daniela Cuciuc”. 
-Modificarea și reactualizarea ROI al unității școlare. 
-Participarea la evaluarea lucrărilor elevilor de liceu, elevi implicați în examenul de simulare 
bacalaureat 2018. 
-Participarea la activitatea de asistență și evaluare a profesorilor de biologie înscriși la concursul de 
titularizare 2018. 
-Participarea laactivitățile dedicate zilei de 1 Decembrie. 
-Pregatirea elevilor la disciplina biologie clasa a VII-a, pentru etapa municipală (VII) olimpiada 
școlară. 
-Pregatirea elevilor și pariciparea acestora la Concursul ,,George Emil Palade” etapă judeteană, 
2018.  
-Pregatirea elevilor pentru Concursul ,, Micii Biologi” etapă judeteană, 2018. 
-Organizarea și desfășurarea în colaborare cu ISJ Neamt și CJ Neamț deactivități tematice, informări 
periodice  cu privire la importanța consumului de fructe și a produsului lapte-corn în cadrul unității. 
-Participarea la activitățile dedicate ,, Zilei Educației”. 
-Realizarea de activități cu elevii claselor  în cadrul ,, Saptămânii altfel” 2017-2018. 
Educație tehnologică – Secară Lăcrămioara 
-Aredactat materiale pentru diverse activităţi, având la baza elaborării activităților extracurriculare 
obiectivele corelate cu nevoile, interesul cadrelor didactice și planul managerialal al comisiilor de 
Formare continuă și CEAC, lucrarea de disertație master- documentația necesară elaborării acesteia, 
referate, proiecte educaţionale, articole în reviste școlare și ghiduri ca de ex. ,,Marketing 
educational”, ,,Alimentația sănătoasă”,ș.a 
- A participat în cadrul săptămânii ,,Școala Altfel”,  cu elevii claselor la care predăla vizionarea de 
filme și întocmirea de proiecte de sănătate  privind ,,Alimentația sănătoasă” și ateliere de lucru de 
tip Origami/ Quilling și bricolaj. 
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- A participat cu elevii la faza locală şi judeteană ale Olimpiadei de Educație tehnologică la nivelul 
claselor a V-a, a VI-a, a VII-a.și a VIII-a. 
- A înfrumusețat holurile școlii gimnaziale cu diverse expoziții de sfintele sărbători de Crăciun, 1 
Martie, 8 Martie și Paști 
-Participarea  la cele două cercuri pedagogice: în sem. I la  Scoala gimnazială Vaduri șisem. al II-lea 
(vizită de documentare la firme şi întreprinderi de prestigiu din Roman)  
-Participarea la diverse seminarii privind comportamentele nesănătoase din mediul școlar având 
drept tematică consumul de alcool și droguri în rândul elevilor 

Responsabil comisie metodică, 
Prof. Muraru  Gheorghe 

 
 

 
RAPORT DE ACTIVITATE 

COMISIA „OM ȘI SOCIETATE” 
An şcolar 2017-2018 

 
Obiective asumate în anul școlar 2017-2018 

1.  Monitorizarea, controlul și îndrumarea calității actului didactic la clasă și corespondența cu 
rezultatele finale ale elevilor în ceea ce privește atingerea competențelor proiectate. 
2. Asigurarea instrumentelor manageriale, umane, materiale, informaționale necesare realizării 
unui învățământ formativ, centrat pe rolul, locul și dorința de dezvoltare ale elevului. 
3. Realizarea unui management al clasei eficient și atractiv pentru elev în vederea atingerii 
calității actului didactic. 
4. Identificarea nevoilor de formare și organizarea de activității de perfecționare la nivelul ariei 
curriculare. 
5. Sporirea prestigiului școlii nemțene prin obținerea de rezultate deosebite de către elevi și 
cadre didactice în confruntări la nivel local, județean, național și internațional. 
6. Depistarea elevilor care întâmpină dificultăți în asimilarea cunoștințelor și înțelegerea 
noțiunilor la diferite discipline din cadrul comisiei, monitorizarea acestora și acordarea de sprijin în 
vederea evitării abandonului școlar și a situației de corigent; 
7. Monitorizarea derulării de lecții în care profesorii apelează la corelații interdisciplinare (în aria 
curriculară dar și transcurriculară) 

Au fost asigurate condiții favorabile desfășurării procesului instructiv-educativ. La nivelul 
fiecărei discipline școlare profesorii și-au realizat planificarea semestriala pe unități de învățare, 
competente specifice si conținuturi. 

La majoritatea obiectelor s-au aplicat teste inițiale după noile cerințe ale MENCS, teste de 
evaluare curentă sau sumativă, ale căror rezultate s-au analizat in cadrul comisiei , ele constituind 
puncte de plecare în regândirea actului didactic. 

Toate cadrele didactice au participat la cercurile pedagogice.   
Au fost selectați elevi in vederea participării la concursurile si olimpiadele școlare . S-au făcut 
interasistențe in cadrul comisiei. 

Pentru diminuarea efectelor negative asupra procesului instructiv-educativ în școală există 
preocupări permanente pentru parcurgerea materiei conform programei școlare, ritmicitatea notarii, 
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desfășurarea activităților propuse in cadrul comisiei, interasistențe, activitate de mentorat astfel 
încât să poată beneficia toate cadrele didactice de experiența pozitivă acumulată de unele cadre, să 
poată fi realizat un schimb de idei, totul având ca scop continua îmbunătățire a rezultatelor elevilor. 
 

PUNCTE TARI 
• Condiții favorabile desfășurării procesului instructiv-educativ 
• Profesionalismul majorității personalului didactic; 
• La nivelul fiecărei discipline școlare profesorii și-au realizat macro-planificarea și micro- 
planificarea în vederea asigurării unui parcurs progresiv al competentelor specifice transpuse în 
conținuturi specifice fiecărei materii de studiu. 
• La majoritatea obiectelor s-au aplicat teste inițiale , teste de evaluare, curentă sau sumativă, 
si evaluare finala , ale căror rezultate s-au analizat, ele constituind puncte de plecare în regândirea 
actului didactic. 
• S-au desfășurat activități demonstrative conform planificării; 
• Au avut loc dezbateri în urma susținerii unor referate, din nevoia permanentă de adaptare la 
cerințele modeme ale învățământului; 
• Cei mai buni elevi din această școală se remarcă și prin rezultatele la diferitele concursuri 
școlare desfășurate. 

PUNCTE SLABE: 
• Ore insuficiente de remediere la toate obiectele din aria curriculară. 
• Insuficienta motivare materială a cadrelor didactice. 
• Tehnologie modernă insuficientă; 
• Material didactic învechit; 
• Implicarea sporadică a părinților în rezolvarea problemelor școlii; 
• Nu toate cadrele didactice au participat la activitățile metodice de la nivelul școlii, deoarece 
majoritatea au ore în doua unități școlare. 

OPORTUNITĂȚI 
• Oferta de programe educaționale 
• Oferta de culegeri utilizate efectiv in cadrul orelor si cele cu variante de subiecte publicate de 
Ministerul Educației Naționale 
• Disponibilitatea cadrelor didactice in efectuarea de ore suplimentare in vederea remedierii, 
rămânerilor in urma si a eliminării eșecului școlar; 

AMENINȚĂRI 
• Dezinteresul din partea unor familii pentru educația copiilor; 
• Existenta multor familii dezorganizate; 
• Democrația înțeleasă greșit de unii părinți. 
• Lipsa supravegherii copiilor în timpul zilei și, uneori, chiar și noaptea; 
• Reflectare negativă a mass-media asupra profesiei didactice; 

Pentru diminuarea efectelor negative asupra procesului instructiv-educativ în școală există 
preocupări permanente pentru : 
- desfășurarea de activități demonstrative la nivelul comisiei metodice, susținerea unor referate, 
interasistențe, activitate de mentorat astfel încât să poată beneficia toate cadrele didactice de 
experiența pozitivă acumulată de unele cadre, să poată fi realizat un schimb de idei, totul având ca 
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scop continua îmbunătățire a rezultatelor elevilor; crearea unui punct de documentare unde cei 
interesați pot consulta modele de proiecte didactice, materiale legate de promovarea reformei. 

Toți membri comisiei au asigurat condiții favorabile desfășurării procesului instructiv-educativ. 
La nivelul fiecărei discipline școlare profesorii și-au realizat planificarea semestriala pe unități de 
învățare, competențe specifice si conținuturi. 

La majoritatea obiectelor s-au aplicat teste inițiale, teste de evaluare curentă sau sumativă, 
ale căror rezultate s-au analizat in cadrul comisiei, ele constituind puncte de plecare în regândirea 
actului didactic. 

Toate cadrele didactice au participat la cercurile pedagogice.   
Au fost selectați elevi in vederea participării la concursurile si olimpiadele școlare. S-au făcut 

interasistențe in cadrul comisiei. 
Pentru diminuarea efectelor negative asupra procesului instructiv-educativ în școală există 

preocupări permanente pentru parcurgerea materiei conform programei școlare, ritmicitatea notarii, 
desfășurarea activităților propuse in cadrul comisiei, interasistențe, activitate de mentorat astfel 
încât să poată beneficia toate cadrele didactice de experiența pozitivă acumulată de unele cadre, să 
poată fi realizat un schimb de idei, totul având ca scop continua îmbunătățire a rezultatelor elevilor. 

Ca strategii didactice, au folosit metode activ-participative, iar activitatea au desfășurat-o atât 
individual, cât și pe grupe. 

Strategiile didactice alese au asigurat transferabilitatea cunoștințelor. 
La baza achizițiilor prezente a stat experiența anterioară individuală a fiecărui elev, 

asigurându-se unele aspecte de inter si  pluridisciplinaritate.  
Au folosit, de asemenea, mijloace T.I.C. ȋn cadrul lecțiilor ȋn cabinetul AeL;  

- utilizarea videoproiectorului;  
- utilizarea mijloacelor audio-video și a calculatorului; 

 În timpul orelor de curs, au realizat activități diferențiate cu elevii integrați ȋn clasele 
normale, cât și cu cei slabi. 

Au participat la toate activitățile Comisiei Metodice, achitându-se de toate sarcinile specifice 
conform fișei de sarcini, respectând cerințele și reușind  încadrarea la termen pentru predarea 
situațiilor solicitate. 

Portofoliul profesional respectă structura stabilită de către echipa managerială, materialele 
fiind relevante pentru activitatea desfășurată. Piesele din portofoliu sunt creație proprie, iar 
conținutul a fost reactualizat atunci când a fost necesar după noile reglementări.  
Prof. Dragomirescu Doina - istorie 

Mi-am desfășurat activitatea în conformitate cu standardele stabilite pentru realizarea 
curriculumului nucleu  și cu cerințele metodologice în vigoare. În acest sens, am respectat programa 
şcolară,   normele de elaborare a documentelor de proiectare, precum şi particularităţile clasei, am 
utilizat strategii didactice care să asigure caracterul aplicativ   al învăţării şi formarea competenţelor 
specifice. Am utilizat lucrări de pedagogie şi de metodică în procesul instructiv-educativ și am 
întocmit   schiţe   de   lecţie   în   concordanţă   cu   documentele   care   concretizează 
conţinuturile procesului de învăţământ. Au fost opimizate strategiile didactice  ișstilurile de predare 
pentru a determina calitatea actului educativ.  

Am întocmit  programa  școlară pentru opţionalul: ,,Istorie locală” la clasa aVI-a B, unde 
predau o oră pe săptămână.            



                  
 
                                                 ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DANIELA CUCIUC” PIATRA-NEAMȚ   

 

Școala Gimnazială “Daniela Cuciuc” 

Piatra Neamţ, jud. Neamţ, str. Progresului, Nr.108 
tel. 0233/211582, fax 0233/211582, e-mail: scoaladanielacuciuc@gmail.com 

 

52 

   Am participat la Consfătuirea metodică organizată     în luna Sept.2017 la Colegiul   Național   
,,Calistrat Hogaș ” a   profesorilor   de   istorie.   In   aceeaşi   lună   am administrat   teste   de   
evaluare   iniţală   la   clasele   la   care   predau   cu   itemi obiectivi, semiobiectivi interpretări de 
documente ,explicarea unor termeni istorici şi   realizarea     unor   fraze   cu   conţinut   istoric, 
stabilind-se   punctele   tari   şi slabe, precum şi măsurile ameliorative.  

Analiza rezultatelor obţinute la testele iniţiale:                    
                         Măsuri de remediere în urma testării iniţiale: 
-lucrul diferenţiat, 
-exerciţii de explicare a unor termeni istorici, 
-elaborarea unor fişe de lucru care să rezolve sarcini de lucru de la general laparticular, 
-lucrul cu harta istorică  sau  cea  geografică, 
-citirea şi analiza unor documente istorice.  
        Am comemorat pe 9 Octombrie 2017 Holocaustul prin: prezentări Power-Point,   referate   
susţinute   de   către   elevii   Mitrea   Alexandra   cl. a VIII-a ,,Lagărele morţii,, Mihăilescu 
Andreeea cl. a VIII-a ,,România şi Holocaustul,, dezbateri petema toleranţei în contextul actual. 

În cadrul comisiei am redactat un referat cuocazia Zilei Armatei Române pe 25 Octombrie, 
arătând rolul deosebit pe care l-a avut armata în conflagraţia  celui de-Al Doilea Război Mondial.       

În cadrul proiectului educațional  Centenar 2018 ,   Ziua Naţională a Românieiț-1 Decembrie 
2017-a fost sărbătorită prin susţinerea discursului  despre importanţaacestei zile în istoria neamului 
de catre subsemnata în fața copiilor  și colegilor, prin prezentări Power-Point privind unirea 
Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cupatria-mamă, de către elevii   Mitrea Alexandra, Mihăilescu 
Andreea, Șcheuleac Ramona, Atudosiei  Andrei de la clasa a VIII-a  și a VII-a A, realizarea unui afiş 
despre   acest   moment   înălţător   al     trecutului   nostru   și   prin   întocmirea   unui parteneriat   
cu   Complexul   Muzeal   Neamț   reprezentat   de   doamna   muzeograf Buzenschi Florentina. 
Aceasta a elogiat rolul reginei Maria în făurirea României Mari   și   promovarea   portului   
românesc   tradițional.   La   activitățile   din   sala   de festivități   și-au adus contribuția  și alți 
profesori precum Chioacă Daniela cu poezii patriotice,   Iftime   Iuliana   cu   cântece   ale   copiilor,   
precum  și   profesoara   de învățământ  primar   Ionel Antonița  cu   cântece  patriotice. Profesoara  
de   desen  a organizat cu elevii o frumoasă expoziție de desene pe această temă. 
       În revista şcolii am scris un articol despre Unirea Transilvaniei cu România la 1 Decembrie 
1918.         
  Un rol important în activitatea didactică l-am acordat pregătirii elevilor curitm lent de 
învăţare, dar şi celor capabili de performanţă  de la clasele a VIII-a şi nu numai, eleva Mitrea 
Alexandra fiind permanent la curent cu activitățile dedicate istoriei ca pasiune.                

Ziua Unirii Principatelor Române la  24 Ianuarie a fost sărbătorită prinprezentarea contextului 
intern şi extern în care s-a realizat Unirea cea Mică de către subsemnata, prin  prezentări       
power-point despre personalităţile politice implicate înacest   proces   istoric   important,   de   către   
elevii  Șcheuleac   Ramona, Mitrea Alexandra, Atudosiei Andrei, de la clasa a VIII-a   și prin 
prinderea tuturor în Hora Unirii.             
           În luna Decembrie am aplicat teste sumative la clasele a-VIII-a pentru aurmări modul în 
care elevii au înţeles fenomenele şi procesele istorice, termenii specifici   disciplinei, relaţia      
cauză-efect, precum şi realizarea unor eseuri. Majoritatea elevilor din fiecare clasă au înregistrat un 
progres pe parcursul semestrului I, fapt vizibil în mediile obținute la sfârșit de semestru, care sunt 
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mai mari față de rezultatele testelor inițiale. În același timp am evaluat   portofoliile elevilor la toate 
clasele, am evaluat exprimarea lor orală  și atingerea competențelor necesare.           
     La activitățile de perfecționare profesională amintesc pe cele derulate în cadrul catedrei ,,Om  
și societate”  și pe cele din cadrul  Centenarului 2018 inițiate și desfășurate de ISJ Neam , APIN și  
Primăria Piatra-Neamț de la Colegiul Național ,,Petru Rareș ” din Noiembrie 2017. 

Am colaborat la editarea revistei școlii prin publicarea unor materiale cu caracter educativ cu 
ocazia Zilei Naționale,a Unirii Principatelor Române etc. 

O realizare de excepție a fost și participarea elevei Pușcașu Roxana, de la clasa a VIII-a la 
Olimpiada de Istorie, faza locală unde a obținut 8,50 și s-a calificat la etapa județeană a acesteia, 
dar a coincis cu cea de Limba română și s-a dus la ea. 

În cadrul săptămânii Să știi mai multe, să fii mai bun  am proiectat activități diverse – 
vizionare de filme  istorice, vizită la Muzeul de Artă cu clasa a VI-a B 

Am colaborat la editarea revistei școlii cu un material dedicat  Zilei Nationale, precum și 
realizarea unui parteneriat cu Muzeul de Etnografie din Piatra Neamț prin intermediul doamnei 
muzeograf, Buzenschi Florentina care a vorbit elevilor despre rolul Reginei Maria în realizarea Marii 
Uniri și promovarea portului românesc. 
 

Prof. Soroceanu Cristian - cultura civică 
Am obținut gradul II cu media 9,05 la Universitatea ALEXANDRU IOAN CUZA Iași. 
În luna sepetembrie 2017 am absolvit cursurile de FORMATOR, organizate de CCD Neamț. 
În luna octombrie 2017, am absolvit cursurile de Management al Inspecției Școlare, organizat 

de CCD Neamț. 
În luna noiembrie 2017, am participat la Conferința Internațională Teach for Future, 

dedicată profesorilor din învățământul pre-universitar, alături de experți din Marea Britanie, Spania 
și Olanda. 

În luna noiembrie 2017 am organizat expoziţia 60 DE ANI DE SUCCESE ALE ŞCOLII 
SPORTIVE NEMŢENE, împreună cu specialişti ai Muzeului de Istorie şi Arheologie Piatra-Neamţ, 
dedicate împlinirii a 60 de ani de la înfiinţarea primei şcoli sportive din municipiu. 

În luna decembrie 2017, am elaborate și semnat un protocol de colaborare între 
Inspectoratul Școlar Județean și Complexul Muzeal Neamț pentru implementarea programului CELE 
100 de MANIFESTĂRI ÎNTRU MAREA UNIREA ROMÂNILOR, dedicate aniversării Centenarului Marii 
Uniri. 

Cu diverse ocazii, am proiectat unele activități extracurriculare corelate, fiind cu obiectivele 
curriculare și cu interesele școlii. Am participat cu elevii la diferite acţiuni organizate în colaborare cu 
consilerul educativ al şcolii, proiectele antidrog şi cele de prevenire a riscurilor în mediul on-line, 
realizate împreună cuelevii claselor a V a A si a V a B. 

Competențele specifice avute în vedere în planificarea activităţilor de învăţare (conform 
programelor școlare)  au ţinut cont şi de nivelul clasei sau al elevilor, motiv pentru care, a fost 
necesar ca strategiile didactice să fie diferenţiate, să asigure caracterul aplicativ al învățării, 
adaptând uneori conţinuturile, cerinţele de învăţare şi de evaluare la nivelul lor intelectual.  

Pentu optimizarea activităților didactice am utilizat toate resursele materiale disponibile în 
școală (dicționarele, calculatorul, retroproiectorul), dar și cele existente în oferta diverselor edituri – 
Culegerea de “Scrieri politice fundamentale” și “Enciclopedia politică” de la editura ”Humanitas”, ce 
prezintă sinteza conceptelor fundamentale despre stat și societatea civilă .  
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Proiectarea activităților didactice au avut ca punct de plecare feed-back-ul primit de la 
activitățile desfășurate. Rezultatele au fost discutate cu elevii, dar și cu tutorii acestora. Aceștia au 
fost informați atât în ceea ce privește progresul, cât si regresul lor școlar. Consider că mi-am atins 
obiectivele în mare parte, materia a fost parcursă  și, drept urmare, am realizat împreună cu elevii 
câteva proiecte prin care ne-am propus să combatem o problemă a comunității (violența în școală 
sau abandonul școlar). 

Am încercat să îmbin lucrul individual cu cel pe echipe în vederea formării, dezvoltării 
competenței de a învăța să înveți, dar și a spiritului de echipă. În acest sens am proiectat activități  
de învățare diverse (lecturi suplimentare, încurajarea elevilor de a scrie articole pentru revista școlii, 
proiecte viabile pentru combaterea unei probleme din comunitatea în care locuiesc ) pentru a 
implica fiecare elev în activitatea didactică.  
 
Prof. Zlei Irina - geografie 

Ȋn activitatea la clase 
Am ȋntocmit planificări calendaristice și pe unități de învăţare conform Programei școlare ȋn 

vigoare.  
 Obiectivele și conținuturile proiectării didactice le-am personalizat conform particularităților 
claselor de elevi. 
  Ca stategii didactice, am folosit metode activ-participative, iar activitatea am desfășurat-o 
atât individual, cât și pe grupe. 
   Strategiile didactice alese au asigurat transferabilitatea cunoștinţelor. 
  La baza achizițiilor prezente a stat experiența anterioară individuală a fiecărui elev, 
asigurându-se unele aspecte de inter si  pluridisciplinaritate.  
 Am folosit, de asemenea, mijloace T.I.C. ȋn cadrul lecțiilor ȋn cabinetul AeL;  

ͽ  utilizarea videoproiectorului;  
ͽ utilizarea mijloacelor audio-video și a calculatorului; 
Ȋn timpul orelor de curs, am realizat activități diferențiate cu elevii integrați ȋn clasele 

normale, cât și cu cei slabi. 
În cadrul comisiei Om și societate 
Am participat la toate activitățile Comisiei Metodice, achitându-mă de toate sarcinile specifice 

conform fișei de sarcini, respectând cerințele și reușind  ȋncadrarea la termen pentru predarea 
situațiilor solicitate. 

Portofoliul profesional respectă structura stabilită de către echipa managerială, materialele 
fiind relevante pentru activitatea desfășurată. Piesele din portofoliu sunt creație proprie, iar 
conținutul a fost reactualizat atunci când a fost necesar după noile reglementări. Comunicarea cu 
celelalte cadre didactice, cât și cu echipa managerială a fiecărei școli a fost bună. 
 Activități extrașcolare 
 Am participat la desfășurarea Proiectului educațional ”Ziua Românească” pentru marcarea 
zilei naționale a României. 
 Am susținut cercul pedagogic al profesorilor de geografie pe semestrul I. 

Am participat cu elevi din clasele a V-a la concursul interjudetean de Geografie “Ionita 
Ichim”, obtinand 

• 2 mentiuni  (Lalau Georgiana si Lungu Luana) 
• un premiu special (Samoila Denis),  
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• un premiu special (Pantaru Alexandra) la concursul national de Geografie “Terra”. 
 

Prof. Dobreanu Dana – religie 
11 septembrie 2017 – Te Deum la început de an școlar – participarea tuturor elevilor și 

cadrelor didactice, în prezența preotului Nicău Nicolae și a dascălului Ciprian Ceai; 
14 septembrie 2017 – Importanța sărbătoririi Înălțarea Sfintei Cruci pentru creștinătate – 

activitate la clasa a VIII-a;  
14 octombrie 2017 – Sfânta Parascheva ocrotitoarea Moldovei – activitate cu clasa a VII-a A 

– prezentarea portofoliilor cu chipul Sfintei și viața ei; 
27 octombrie 2017 – Ocrotitorul capitalei București-ului Sfântul Dimitrie Basarabov – 

activitate cu clasa a VI-a B – prezentarea icoanelor și minunilor săvârșite de sfântul Dimitrie; 
21 noiembrie 2017 – Intrarea în Biserică a Maicii Domnului și pomenirea părintelui Ioanichie 

Balan de la mânăstirea Sihăstria, la împlinirea celor 10 ani de la mutarea în veșnicie – cu clasa a 
VII-a B; 

22 noiembrie 2017 – Comemorarea marelui duhovnic cărturar Ioanichie Balan, la împlinirea 
celor 10 ani de la mutarea sa la cele veșnice – vizionat film de la m-rea Sihăstria cu elevii clasei a 
IV-a A; 

24 noiembrie 2017- Pregătire pentru ziua Sfântului Andrei – apostolul românilor prin 
desenarea icoanei cu crucea în formă de X la clasa I B; 
25 noiembrie 217 – Model de sfințenie pentru tînăra generație Sf. Ecaterina, logodnica Domnului 
Isus și despre primirea inelușului sfânt la m-rea Sfântul Sinai de către pelerini – clasa a V-a A; 
27 noiembrie 2017 – Pregătirea cântecelor patriotice și naționale pentru Ziua Națională și proiectul 
,,Ziua Românească,, - cu toate clasele I; 
4 decembrie 2017 – Comemorarea părintelui Cleopa Ilie de la m-rea Sihăstria la împlinirea celor 19 
ani de la mutarea sa la cele veșnice- vizionarea filmului de la Trinitas Tv cu clasa a V-a B; 
6 decembrie 2017 – Eveniment memorabil – vizita Patriarhului Daniel în Patriarhia Rusă ca invitați a 
Patriarhului Chiril la împlinirea celor 100 de ani de existență a Patriarhiei Ruse – clasa a VI-a A;  
6 decembrie 2017 - ,,Sfântul Nicolae în desenele noastre,, - activitate de executare a unor desene 
cu chipul Sfântului și colorarea acestora ( păstrarea acestora în portofolii) – cu clasa I A; 
7 decembrie 2017 - ,,Sfântulița Filofteia,, - model de sfințenie  pentru copiii din toate timpurile – 
desenarea icoanei cu elevii clasei a II-a B; 
12 decembrie 2017 – Regele Mihai, un model creștin  încă din copilărie și un exemplu de dăruire 
față de semenii săi – clasa Preg. A; 
19 decembrie 2017 – Rostul curățirii sufletești în Postul Nașterii Domnului, prin spovedanie și 
împărtășanie cu trupul și Sângele Domnului – activitate de informare și dăruire a unor pliante cu 
această temă 
20 decembrie 2017 - ,,Icoanele Nașterii Domnului,, - expoziție de icoane desenate și colorate de 
către elevii clasei a III-a A; 
21 decembrie 2017 - ,,Colindele Nașterii Domnului Isus Hristos,, - program de colinde cu clasele a 
III-a B și Preg. B; 
22 decembrie 2017 - ,,Să vestim Nașterea Domnului, colindându-ne profesorii,, - colaj de colinde și 
urături la cancelaria școlii – cu toate clasele.  
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23 aprilie 2018 “Metode de economisire a rezervelor natural” – portofolii prezentate pentru “Ziua 
Internationala a Planetei Pamant” si ziua Sfantului Mucenic Gheorghe, mare purtator de biruinte 
prezentat in icoane desenate - activitate cu clasa a V-a B 
276 aprilie 2018 - “Ziua invesnicirii” marelui poet crestin Vasile Voiculescu (medic si marturisitor 
crestin), plecat in vesnicie in anul 1963. Pomenirea vietii si activitatii sale in Ziua Internationala a 
Poeziei - activitate cu clasa a V-a B 
27 aprilie 2018 - “Mari luciferi ai Ortodoxiei-Romanesti” parintele Cleopa Ilie de la manastirea 
Sihastria, impreuna cu parintele Ioanichie Balan autor a multor cartii de spiritualitate crestina - la 
clasa a V-a B 
7 mai 2018 - Concurs de cunostinte biblice - la clasa a V-a A 
10 mai 2018 – Importanța psalmelor, ca rugaciuni ajutatoare foarte puternice in viata crestinilor - la 
clasa a VII-a B 
14 mai 2018 - “Un tanar roman, model pentru generatiile de elevi, Sf. Ioan Valahul, martirizat 
pentru sfintenia vietii sale curate de catre turci - la clasa I A 
17 mai 2018 - “Cantece cresine inchinate eroilor” pomeniti in fiecare an in Ziua Inaltarii Dumnului + 
portofoliu personal cu icoane pe aceasta tema + discutii pe aceasta tema - clasa I B 
21 mai 2018 – Sfintii Imparati intocmai cu apostolul Constantin si mama sa Elena, prezentarea 
icoanei, vietii si a activitatilor de cititori bisericesti si aparatori ai credintei - la clasa a II-a A 
25 mai 2018 – Importanta sarbatorilor de Rusalii si a Zilei Sfintei Treimi + pomenirea celor adormiti 
in sambata ce precede aceste zile numita si “Mosiri de Vara” - la clasa a V-a A 
4 iunie 2018 – Pomenirea sfintilor dobrogeni: Zatic, Atal, Camasive si Filip de la Niculitel si inceputul 
Postului Sfintilor Apostoli Petru si Pavel la clasa a VI-a A   
 
Prof. Rusu Raluca– educație plastică 
Participarea la activități de perfecționare 
”Metode și tehnici de lucru pentru copiii cu cerințe educative speciale din învățământul gimnazial și 
liceal” – durata 4 ore din cadrul proiectului ”Creație și inovație pentru creșterea calității vieții copiilor 
cu cerințe educative speciale” 
Coordonarea elevilor pentru realizarea de expoziții de desene tematice: 
Expoziția ”Toamna” 
Expoziția ”Ziua educației” 
Expoziția ”Iarna” 
Implicarea pe partea artistico-practică în: 
Campania internațională ”19 zile de activism împotriva abuzului și violenței față de copii și tineret” 
inițiat de Federația Internațională a Comunităților Educative – Secțiunea Română 
Proiectul educațional ”Centenar 2018 – Ziua Națională a României” 
Coordonarea elevilor Petrache Rareș Florin și Stan Diana, clasa a VII-a A pentru participarea la 
Concursul național de lucrări artistic-plastice ”Tradiții iarna – Carnaval Farsang/Fasching” 
 
 
Prof. Iftime Iuliana – educație muzicală 

Respectarea programei școlare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, 
precum și adaptabilitatea acesteia la particularitățile clasei prin: 
 » elaborarea planificărilor anuale și semestriale în conformitate cu cerințele programei școlare; 
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» întocmirea la timp a documentelor de planificare; 
» aplicarea și interpretarea testelor inițiale la clasele a V-a, realizarea proiectării pe baza rezultatelor 
obținute; 
» conceperea unor strategii adecvate, în concordanță cu  particularităților colectivului de elevi; 
» indicarea resurselor materiale  și a formelor de organizare a clasei; 
» specificarea instrumentelor de evaluare la nivelul lecției; 
» parcurgerea eficientă și integrală a materiei prevăzută în programa școlară; 
» respectarea structurii recomandate în elaborarea documentelor de proiectare. 

Implicarea în activitățile de proiectare a ofertei educaționale la nivelul unității prin  
» elaborarea standardelor de evaluare pe disciplină, selectarea conținuturilor informaționale 

în funcție de performanțele elevilor; 
» planificărilor anuale și semestriale bazate pe conținutul manualelor puse la dispoziție de 

unitatea școlară 
Folosirea Tehnologiei Informației și Comunicațiilor în activitatea de proiectare prin  existența 

la dosarul comisiei metodice a tuturor documentelor de proiectare-planificări anuale, semestriale, 
proiecte ale unităților de învățare realizate cu ajutorul TIC 

Proiectarea unor activități extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile și 
interesele educabililor, planul managerial al unității:  

» proiectarea de activități extracurriculare pe baza consultării elevilor, a familiilor lor și 
stabilirea de obiective educaționale în concordanță cu reglementările în vigoare; 

»  întocmirea graficului semestrial al activităților extracurriculare; 
»  activități extracurriculare proiectate, corelate cu nevoile și interese educabililor: 

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 inițierea și coordonarea Proiectului educațional ”Ziua Românească” unde au fost 
implicați toate colectivele de elevi și cadre didactice din școală. 

ᴥ pregătirea unui grup de elevi pentru participarea la Festivalul de colinde organizat 
de Școala ”Gheorghe Dumitreasa” Girov. 

ᴥ membru al  Juriul Festivalului Nae Rotaru  
ᴥ coordonator al Comisiei ”Om și societate” din cadrul școlii 
ᴥ am obținut gradul I didactic în învățământ în cadrul Universității Naționale de Arte 

”George Enescu” Iași 
 
Prof. Afloarei Anca – educație fizică și sport 

În munca cu copiii, am adaptat un mod de lucru cat mai eficient tinand cont de  nevoile şi 
posibilităţile copiilor din clasele primare.  

Ca profesor caut să fiu mereu informat cu tot ce apare nou legat de specialitatea mea şi să 
fiu mereu bine documentat şi pregatit. 

In lunile octombrie-noiembrie, mai exact pe data 30-10-2017 până pe 3-11-2017 s-a 
desfășurat competiția ,,CUPA TYMBARK“  la fotbal- baieti gimnazial si fotbal baieti primar 6.11.2016 
până pe 10.11.2016 competitie desfasurată împreună cu prof. Irimia Sergiu. 

Obiectivele acestui proiect  au fost indeplinite : 
Cultivarea interesului pentru educatie fizică si sport 
Obisnuinta practicării a  exercitiilor fizice sub forma de jocsportiv 
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Formarea spiritului de întrecere, a disciplinei si corectitudinii fată de adversar. 
Formarea capacitătii de a lucra in echipa. 
In luna octombrie am participat cu elevii clasei a V-a la Cross, Etapa Municipala,     

clasându-se pe locul 5. 
In luna decembrie s-a desfasurat campionatul de SAH mai exact pe 14.12 – 15.12, cu elevii 

clasei a III a B 
Am organizat  competitii de fotbal pentru baietii, iar pentru fete volei, participand elevi de la 

clasele a VIII-a A și a VII-a B, scopul fiind dezvoltarea spiritului competitional , fair-play , dar si 
pentru a-i ajuta pe elevi sa se cunoasca mai bine indiferent de clasa. 

Am obtinut locul III la faza Municipala la Volei baieti , participand opt elevi ai Scolii 
Gimnaziale”Daniela Cuciuc” Piatra Neamt, campionatul s-a tinut la C.N.Petru Rares. 

Locul I la Olimpiada Copiilor, Faza Judeteana, eleva Gradinaru Sabrina, cls a Va A- alergarea 
de rezistenta 

Locul I la Olimpiada Copiilor, Faza Judeteana, eleva Gradinaru Sabrina- saritura in lungime cu 
elan. 

Locul I la Olimpiada Copiilor, Faza Judeteana, Proba Trotisckate 60 m, acordandu-se elevului 
Cojocariu Silviu. 

Locul I la Olimpiada Copiilor, Faza Judeteana, proba de viteza 30 m, acordandu-se elevei 
Gradinaru Sabrina. 

Locul I la Olimpiada Copiilor, Faza Judeteana, proba de rezistenta pe 600m, acordandu-se 
elevei Berea Denisa 

Locul I la Olimpiada Copiilor, Faza Judeteana, proba de alergare 30 m role, acordandu-se 
elevei Berea Denisa ( cls a IIIa B) 

Locul II la Olimpiada Copiilor, Faza Judeteana, proba de alergare 30m role, acordandu-se 
elevei Bucatariu Lorena ( cls a V a A) 

Locul II la Olimpiada Copiilor, Faza Judeteana, proba-alergarea de viteza 25m, acordandu-se 
elevului Munteanu Tudor. 

Locul I la Olimpiada Copiilor, Faza Judeteana,proba de alergare 30 m role, acordandu-se 
elevei Gradinaru Sabrina. 

Locul III la Olimpiada Copiilor, Faza Judeteana, proba; alergarea de rezistenta, acordandu-se 
elevului Gavril Robert. 

Am participat cu majoretele la zilele scolii si la alte activitati organizate de scoala. 
       Implicarea in organizarea activitatilor metodice la nivelul comisiei/catedrei/responsabil 

Am desfasurat in semestrul I, o lectie deschisa cu responsabilii comisiei. 
Implicarea in buna organizare a Festivalului-Concurs Regional de Dansuri si Cantece Populare 

“Nae Rotaru”. 
Participarea la Proiectul Educational, Ziua Romaneasca  
Participarea  la Festivalul Judetean” Deschide Usa, Crestine!”  
Am fost profesor supraveghetor la Evaluarea Nationala. 

MANAGEMENTUL CARIEREI SI AL DEZVOLTARII PROFESIONALE 
4.1 Implicarea in organizarea activitatilor metodice la nivelul comisiei / catedrei / responsabil 

Responsabil in comisia de recensamant 
Responsabil in comisia Securitate si Sanatate in Munca 

4.2  Realizarea /Actualizarea portofoliului profesional si dosarul personal 
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Am actualizat protofoliul personal cu proiecte didactice noi, legile necesare, 
metodologii, diplome.   
4.3   Dezvoltarea capacitatii de comunicare si relationare in interiorul si in afara unitatii cu 

elevii, personalul scolii, conducere. 
Diploma pentru participarea la Festivalul Judetean” Deschide Usa, Crestine!”  
Diploma pentru participarea la organizarea activitatii educationale Ziua Romaneasca. 
Comunicare continua cu elevii, castigand foarte repede respectul si aprecierea lor, prin 

modalitatea predarii, desfasurarii activitatilor sportive. 
 
     Responsabil Comisie metodică ”om și societate” 
      Prof. Iftime Iuliana Violeta 

 
 
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE A COMISIEI  DIRIGINŢILOR 
An şcolar 2017-2018 

 

COMISIA METODICĂ  A DIRIGINTILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul 
managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile 
educative ivite ulterior. Principalele activităţi derulate: 

  Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor 

  Elaborarea planificărilor pentru consiliere și orientare profesională conform programelor în 

vigoare 
 Organizarea de ședinţe cu părinţii, centralizarea și interpretarea datelor din procesele 

verbale ale şedinţelor și propunerea unor măsuri de remediere a punctelor slabe 

 Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor 

  Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării 

abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi din 
mediu familial dezorganizat sau mono-parental 

  Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare și 
extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare. 

O atenție deosebită s-a acordat continuării monitorizării elevilor cu probleme în învățare din 
fiecare colectiv , implicându-i în activități didactice diverse în vederea participării active și conștiente 
la propria formare , atât pe plan intelectual, dar și afectiv și psihic.  

În semestrul I a avut o lecție demonstrativă la clasa a V-a A d.na prof. Chioacă Daniela cu 
tema : Credințe și valori ( temă de autocunoaștere), iar în semestrul al II-lea d.na prof. Archip 
Maria a invitat doi tineri voluntari de la Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu (Iustin Codreanu și Elena 
..... )  pentru a susține o activitate interactivă cu elevii claselor a VII-a cu tema Managementul 
timpului și al carierei ( activitate ce a stârnit interes de o parte și de alta și ar trebui continuată).  
 

Activităţi educative şcolare şi extraşcolare în anul  școlar  2017-2018 
          Activităţile derulate în anul școlar trecut  au fost bogate şi au vizat educaţia ecologică, 
educaţia civică, educaţia  pentru sănătate, sport,educaţia rutieră, educaţia interculturală, istorie.  
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 26 septembrie  2017 – Ziua Europeană a limbilor străine – proverbe în diferite limbi, 
cuvântul meu preferat , cl. a VI-a  A și a VIII-a A, prof. Dabija Raluca 

 „Ziua Mondială a educaţiei”: 5.10 2017 
Clasele primare au desfășurat activități legate de educația prin artă ( pictură); educația prin sport ( 
jocuri sportive); educația prin povești ( vizionare de povești); educație prin teatru. 

Clasele gimnaziale au desfășurat următoarele activități: 
 -  Dezbatere cu tema  “Educație vs antieducație” cu cl. a VI-a B și a V-a A– prof. Vasiloaei 
Oana; 
-   Activitate la Biblioteca școlii  cu cl.  VA, VB, VIIA ,  VII B   - prof. Archip Maria, Rusu 
Raluca și Chioacă Daniela     
-  Lecție de acordare prim ajutor (Irimia Sergiu) 

                                                                                             

 9 octombrie – ziua Holocaustului . Activitate la cabinetul fonic – doamna Dragomirescu  (3 
octombrie  2017) 

 Petrecere de Halloween –expoziţie de dovleci, confecţionarea de măşti, costume şi alte 
obiecte specifice sărbătorii.  

 „Roadele toamnei” –expozitie cu coşul bogat al toamnei 
 Săptămâna legumelor şi fructelor (colectă de cartofi, morcov, ceapă, mere) – (14 -19 

noiembrie 2017) 

 1-19 noiembrie – Spune NU  violenței! – Activitate la Biblioteca școlii cu cl. VA,VB, VIIA și 
VIIB (prof. Chioacă Daniela, Rusu Raluca și Archip Maria) 

 În noiembrie 2017 – Activitate de educație financiară cu cl.a  III-a B și a IV-a B ( prof. Nohai 
Carmen și Ionel Antonița) 

  „Ziua Românească”  activitate concurs coordonată de doamna  prof. Iftime Iuliana 
(27.11.2017) . Premii pentru :  - cea mai autentică ținută românească 

                                                        - cel mai frumos colț românesc . 
 Povestea Marii Uniri de la 1 decembrie 1918 – cl. a VI-a A la sala cinematografului Dacia 

(prof. Dabija Raluca) 

 Pe 20 decembrie 2017  au  participat 80 de elevi de gimnaziu la filmul  OCTAV   la cinema 
Dacia 

 Crăciunul –darul bucuriei”-activitatea : „Vine, vine Moş Crăciun !( serbare)„ cls pregatitoare  
și cl. I.  

 Să întâmpinăm cu bucurie sărbătorile de iarnă : colinde, pluguşor, obiceiuri de An 
Nou (clasele V-VIII) 

 24 Ianuarie 1859-Unirea Principatelor Române- cls I - IV: lecturarea unor texte cu 
conţinut istoric, realizarea unor desene. 

 „24 Ianuarie –Sunt mândru că sunt român” - “Unirea Principatelor” -  activitatea 
doamnei prof. Dragomirescu Doina la cabinetul fonic 

 În ianuarie 2018   110 elevi de gimnaziu împreună cu mai multe cadre didactice au vizionat  
sceneta “Prostia omenească”-  la sala mare a Consiliului județean ( cu “actrița” Șerban 
Ilinca din cl. a VIII-a) 

 Pe 15 februarie 2018 - Ziua cititului cu voce tare – lectură în lb. engleză, franceză și română 
pentru promovarea lecturii – activitate la cl. a III-a B(prof. Dabija Raluca și Nohai Carmen)  
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 16.03.2018 – Traficul de persoane – activitate efectuată cu asociația Cristiana, cl. a VI-a A și 
a VI-a B (prof. Dabija Raluca) 

 20.03.2018  Ziua Francofoniei – prof.  Dabija Raluca și Lupu Magda – cl.VIA, VIB și VIII 
 Ziua Internațională a Poeziei – versuri eminesciene creștine (prof. Dobreanu Dana cu elevii 

cl. a IV-a A) -21.03.2018 

 Pe 21.03.2018  clasele ciclului primar au vizionat piesa Făt Frumos din lacrimă la cinema 
Dacia 

 Pericolul Internetului: traficul de persoane, oferte false de muncă – Activitate cu Asociația 
Cristiana și cl. a VI-a A (prof. Dabija Raluca) – 23.03. 2018 

 Activitate dedicată Unirii Basarabiei cu România – sesiune de referate și comunicări în 
cabinetul fonic cu elevii claselor a VIII-a (26.03. 2018) – d.na Dragomirescu Doina 

 Pe 13.04.2018  Traficul de carne vie –Activitate cu cl. VIA , VIB  și Asociația Cristiana (prof. 
Dabija Raluca) 

 Pe 20.04.2018 Micii voluntari din cl.a VI-a A – Plantare flori la liceul de artă Victor Brauner 
împreună cu Asociația Cristiana (prof. Dabija Raluca) 

 Metode de economisire a rezervelor naturale – portofolii prezentate  de clasa a V-a B pentru 
Ziua Internațională a Planetei Pământ (prof. Dobreanu Dana) – 23.04.2018 

 Concursul național de referate și comunicări științifice Ștefan Procopiu –  12 mai 2018 (la 
liceul Cartianu prezenți elevii: Atudosiei Andrei și Vîrlan Tudor din cl. a VII-a A ; Chioacă Iustina 
și Coțofan Alexia din cl. a VI-a A) 

 Târgul Ideilor de Afaceri   pe  22 mai 2018  la A. D.R. N.E.– echipaj format din  2 eleve  
clasa a V-a B coordonate de prof. Secară Lăcrămioara 

 - În luna iunie, într-un cadru festiv s-a desfășurat ultima oră de dirigenție a clasei a VIII-a 
coordonată de profesorul  diriginte  Lupu  Magda.  

 Festivalul  NAE ROTARU  10 iunie 2018  la Sala de festivități a Colegiului Tehnic Forestier 
PUNCTE TARI: 

 Unii diriginţi au inclus în orele de dirigenţie, activităţi educative de coeziune a grupului  
 Afişarea la panou a diplomelor câştigate de elevii clasei.  

 Diriginţii au avut o comunicare bună şi periodică cu părinţii elevilor pe care îi coordonează.  
 Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase / şedinţelor Consiliului 

Reprezentativ al Părinţilor şi desfăşurarea acestora, conform graficului, precum şi 
stabilirea pentru fiecare clasă a lectoratelor cu părinţii şi alegera temelor pentru astfel de 
întâlniri.  

 Diriginţii claselor a V-a au semnat parteneriatele şcoală-familie cu părinţii.  
 Participarea la diferite activităţi culturale şi artistice şcolare şi extraşcolare: Ziua 

Internaţională a educaţiei, Ziua Holocaustului, Ziua Armatei, Ziua Naţională  a României, 
Omagierea poetului Mihai Eminescu, precum şi la concursuri locale, judeţene pe diferite 
teme  

 A existat o bună colaborare cu Poliţia de proximitate în vederea prevenirii şi combaterii 
cazurilor de indisciplină sau de devianţă socio-şcolară. Abordarea unor teme de actualitate 
şi de maxim interes pentru elevi: trafic de fiinţe şi de stupefiante, toleranţă, delincvenţă 
juvenilă, etc. 

 Dinamizarea activităţii comisiilor diriginţilor, marcarea, prin diverse tipuri şi scenarii de 
activitate, a evenimentelor importante din viaţa şcolii şi a comunităţii,  
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 În majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism 
şcolar (comunicare şi consiliere cu părţile implicate). 

PUNCTE SLABE: 

 Dificultăţi la anumite colective de elevi de a păstra bunurile şcolii în condiţii optime. 
 Feed-back-ul slab cu părinţii şi chiar cu unii elevi.  
 Dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a părinţilor pentru a stabili un 

parteneriat eficient şcoală-familie. 

 Există la nivelul anumitor clase, situaţii tensionate / scindări în grupuri ale colectivului, care 
nu se manifestă vizibil în plan comportamental, dar pot constitui sursă de conflict. 

 Dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de stopare a fenomenului de absenteism 
şcolar la clasele din învăţământul obligatoriu. 

 Lipsa de seriozitate a elevilor şi lipsa de educaţie a unora dintre părinți, precum şi problemele 
social economice. 

 OPORTUNITĂŢI : 
 Deschiderea mai amplă spre comunitatea locală, organisme care gestioneazã şi deruleazã 

programe educaţionale, identificarea acestora ca posibili parteneri în educaţie; captarea 
interesului Comitetului de părinţi pentru acest tip de activitate, complementar manifestãrilor 
tradiţionale ale şcolii vizând performanţa şcolarã (concursuri, olimpiade, sesiuni de 
comunicări ştiinţifice, revista şcolii); 

 PERICOLE: 
 Uzitarea unor teme (violența, drogurile, traficul de fiinţe) care riscã, prin repetare, să-şi 

piardă relevanţa în ochii elevilor; 
 Managementul nejudicios al timpului, cu riscul ca unii elevi implicaţi în diverse proiecte să-şi 

pericliteze timpul alocat studiului 
PROPUNERI: 

 Acţiuni educative centrate în primul rând pe munca în echipă. 
 O mai largă implicare în acţiuni de voluntariat. 
 Solicitarea părinţilor în a participa activ la acţiunile şcolii de promovare a imaginii pozitive 

pentru a creşte numărul de elevi. 
 Realizarea de excursii, programe artistice- desene. 

RECOMANDĂRI 
 Colaborare strânsă a colectivului de profesori în desfăşurarea actrivităţilor şcolii,dar şi a 

proiectelor, precum şi multă seriozitate în desfăşurarea activităţilor şcolare 
 
                                                       Întocmit  prof. Archip  Maria 
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RAPORT PRVIND ACTIVITATEA DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE     
DIN CADRUL COMISIEI DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ  

ȘI EVOLUȚIE ÎN CARIERĂ                            
ÎN ANUL ȘCOLAR 2017- 2018,  

 
        În  anul scolar 2017- 2018 următoarele cadre didactice au  participat la  cursuri de formare și/ 
sau perfecționare: 

1. Activități metodico-științifice 
Nrc

rt. 
 

Tipuri de 
activităţi 

 

Denumirea 

Instituţia 

organizatoare 

Tipul: 

judeţean/inter- 

judeţean/ 
regional/ 

naţional/ 
internaţional 

Titlul 

comunicării 

ştiinţifice 
prezentate 

A 
CERC 

PEDAGOGIC 
    

1. 

 

 
APOPEI 

RODICA 
 

,,Dinamica activ.la clasă în 

abordarea conceptului de 

educație pentru schimbare 
din perspectiva valorificării 

potențialului creator al 
elevului și al cadrului 

didactic” 

ISJ NEAMȚ Județean   

2. 

ARCHIP  

MARIA 

Fizica 
 

Chimie 
 

 

Consilieri educativi 
 

Școala Tazlău 
Școala nr 2  P. 

NȚ 
Școala Tarcău 

Școala Piatra 

Șoimului 
Școala Dochia 

judeţean Activitate 
demonstrativă:   

,,Poveste de 
toamnă” 

3. 

BĂLAN ION 

 

Cerc pedagogic specialitate 
 

 

 

Colegiul Tehnic 
,, Gh. Cartianu’  

Piatra Neamț 
 

 

Județean Lecție 

practică-
Organite 

celulare 
Referat 

științific-
experimentul 

de laborator 

 

4. 
 
 

Chioaca 
Daniela 

 

 

Cerc pedagogic specialitate 

 

 

Scoala 

Gimnaziala 
Pangarati 

Județean  
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5. GRUIA 

ROXANA-
ELENA 

 
 

 

 
 

 

Soarele, sursă de lumină și 
călduă! 

Școala 
Gimnazială 

„Daniela 

Cuciuc” Piatra-
Neamț 

Județean  
Îmbunătățirea 

activității 

didactice în 
cadrul 

disciplinelor 
din 

învățământul 
primar 

6. 

 

Nohai Maria 
Carmen 

 

 

Lecție demonstrativă: AVAP Școala 

Gimnazială 
Daniela Cuciuc 

 Îmbunătățirea 

activității  
didactice la 

toate 
disciplinele  

predate de 
învățătorul 

clasei 

Statutul 
elevului 

ROFUIP 2016 
Temele pentru 

acasă 

7..  
Petrut Ioana 

Cristina 
 

Îmbunătățirea activității 
didactice la toate 

disciplinele predate de 
învățătorul clasei 

Scoala 
Gimnaziala 

„Daniela 
Cuciuc” 

Judetean Lectie 
demonstrativa 

8.. 

Petrut Ioana 
Cristina 

 

 
WORKSHOP-URI 

 “CONTINUITATE  ȘI 

DISCONTINUITATE ÎN 
TRANZIȚIA DE LA GRUPA 

MARE LA CLASA 

PREGĂTITOARE“-
PROF.UNIV.DR.VASILE 

CHIȘ 

ȘCOALA 

DOCTORALA 
„EDUCAȚIE, 

REFLECȚIE, 

DEZVOLTARE”
din 

cadrul UNIV. 
BABEŞ-BOLYAI 

CLUJ-NAPOCA, 

FACULTATEA 
DE PIHOLOGIE 

ŞI ŞTIINŢE 
ALE 

EDUCAŢIEI 

national Partener in 

cadrul studiului 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

9. 
 

IONESCU 
GICA NADIA 

 

 

,,Dinamica activ.la clasă în 
abordarea conceptului de 

educație pentru schimbare 
din perspectiva valorificării 

potențialului creator al 

elevului și al cadrului 
didactic” 

ISJ NEAMȚ județean Activitate 
demonstrativă 

:  ALA1: 
 ,,În împărăția 

toamnei” 

10..  
MUTU ELENA 

CRISTINA 

 
 

,,Exemple de bune practici 
în aplicarea strategiilor de 

predare-învăţare-evaluare” 

ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ 

,,DANIELA 

CUCIUC” 

Regional 
 

LECȚIE 
DEMONSTRATI

VĂ 
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11. 

 
Nina 

Manolache 
 

Forme de exprimare a 
creativitatii didactice , 

premisa pentru stimularea 

multipla a personalitatii 
copiilor 

Proiectele si parteneriatele 
educationale 

Valorificarea potentialului 
creator al coplului si 

educatoarei 

GPN COSTISA 
17.05.2016 

 

 
 

GPP 
VINCENZINA 

CUZMANO 
15.11.2016 

  

12, SANDU  
MIHAELA 

 

,,Căsuţa Toamnei”-
act.pract. 

Act.demonstrativă 

ISJ Neamţ, 
Grădiniţa 

Floare de Colţ 

  

13. 

COZMA ELENA 

,,Dinamica activitatilor la 
clasa in abordarea 

conceptului de ed. pentru 
schimbare din perspectiva 

valorificarii potentialului 

creator al elevului” 

Gradinita cu 
P.N. Razboieni 

judetean - 

14 DABIJA 

RALUCA 

 

 Scoala „I. 

Gervescu” 

Savinesti 

Judetean  

15 

BALAN ANA-
MARIA 

,,Dinamica activ.la clasă în 

abordarea conceptului de 

educație pentru schimbare 
din perspectiva valorificării 

potențialului creator al 
elevului și al cadrului did.” 

ISJ NEAMȚ județean Activitate 

demonstrativă 

:   ,,Poveste de 
toamnă” 

16. 

POPESCU 

ROXANA 
CRISTINA 

Lecție demonstrativă Școala 

Gimnazială 
Daniela Cuciuc 

Județean Îmbunătățirea 

activității 
didactice în 

cadrul 
disciplinelor 

predate de 

învățător 

B CONFERINŢE    
 

 

1 
Hăisan Cecilia 

 

A.P.E.  la a 25-a aniversare Asociaţia 

Pedagogică 
„Educatoarea” 

Judeţean  

2 Dragomirescu 

Doina 
 

 

Conferința 

Regională APIN 

APIN Neamț și 

Univ.Iași 

        Regional  

3 
Dragomirescu 

Doina 

Identitate locală Colegiul 
Național 

,,Petru Rareș,, 

Județean și    
interjud. 

 

4 IONESCU 
GICA NADIA 

Asociația Pedagogică 
Educatoarea Neamț  

APE Neamț județean - 

C SIMPOZIOANE     

1 Hăisan Cecilia 

 

,,E vremea colindelor” Asociaţia 

Pedagogică 

Judeţean 

 

Colinde 

româneşti 
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„Educatoarea”  
 

2. Nina 

Manolache 

Colinda si spiritualitate 

romaneasca 

CCD Neamt judeţean  

3. Nina 

Manolache 

 

Formarea con tinua prin  

politici educationale  si 

europene 

CCD Neamt National 

 

 

4. Nina 

Manolache 

 
 

Dezvoltarea abilitatilor de 

comunicare si leadership, 

de lucru in echipa 

CCD Neamt judetean  

5 SANDU  
MIHAELA 

 

Formarea continua de 
politici educative și 

europene 

CCD Neamt NAȚIONA
L 

 

6 SANDU  
MIHAELA 

 

Dezvoltarea abilităților de 
comunicare și leadership, 

de lucru in echipă 

CCD Neamt JUDEȚEA
N 

 

7 IONESCU 
GICA NADIA 

 

E vremea colindelor APE Neamț județean Colindele la români 

8 
IONESCU 

GICA NADIA 

Bradul Altfel Sc. Nr.8- GPP 
nr.8  Piatra 

Neamț 

regional Frumusețea naturii – 
frumusețea sufletului 

 
           2. Articole/studii publicate în reviste/cărți de specialitate: 

        3. Sesiuni de formare profesională  

 Tipul sesiunii Denumirea 
Instituţia 

organizatoare 

Tipul: judeţean/ 
interjudeţean/ 

regional/naţional/ 
internaţional 

Titlul 

comunicării 
ştiinţifice / 

intervenţiei 

avute 

1 Topoliceanu 

Anamaria 

SIMPOZIOANE 

Bradul Altfel Sc. Nr.8- GPP 

nr.8  Piatra 

Neamț 

regional Și noi păstrăm 

natura 

2 Topoliceanu 

Anamaria 

CONFERINŢE 

Asociația 

Pedagogică 

Educatoarea Neamț  

APE Neamț județean  

3 Topoliceanu 

Anamaria 
 

CERC 

PEDAGOGIC  

,,Dinamica activ.la 

clasă în abordarea 
conceptului de 

educație pentru 

schimbare din 

ISJ NEAMȚ județean  

Nr. 

crt. 

 

 
Titlul articolului/studiului publicat Denumirea revistei 

1. BALAN ION EXPLICAREA  INTEGRALĂ  ŞI  UNITARĂ   A  
NOŢIUNILOR  LA  DISCIPLINA  BIOLOGIE   

PRIN  INTERDISCIPLINARITATE             

Anuarul Colegiului  Tehnic,, 
Gh. Cartianu’ Piatra Neamț 

2. IONESCU 
NADIA GINA 

Fișă de evaluare inițială Evaluarea în învațămîntul 
preuniversitar 

3.   BALAN 

 ANA-MARIA                       

Fișă de evaluare inițială Evaluarea în învațămîntul 

preuniversitar 
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perspectiva 
valorificării 

potențialului creator 

al elevului și al 
cadrului didactic” 

4. DUMITRU 
LUMINIȚA 

ELENA 

SIMPOZIOANE 

Bradul Altfel Sc. Nr.8- GPP 
nr.8  Piatra 

Neamț 

regional  

5 DUMITRU 

LUMINIȚA 

ELENA 
CONFERINŢE 

Asoc. Pedagogică 

Educatoarea Neamț 

la aniversare 

APE Neamț județean - 

6  
DUMITRU 

LUMINIȚA 

ELENA 
 

 
CERC 

PEDAGOGIC  

,,Dinamica activ.la 
clasă în abordarea 

conceptului de 

educație pentru 
schimbare din 

perspectiva 
valorificării 

potențialului creator 

al elevului și al 
cadrului didactic” 

- -   -informare de 
specialitate 

Creativitatea la  

preșcolari 

7 IFTIMIA 

BRINDUSA -
LENUTA 

Simpozion 

Formarea con tinua 

prin  politici 
educationale  si 

europene 

CCD Neamt National 

 

 

8 IFTIMIA 

BRINDUSA -

LENUTA 
Simpozion 

Dezvoltarea 

abilitatilor de 

comunicare si 
leadership, de lucru 

in echipa 

CCD Neamt judetean  

 
4. Programe de formare profesională  

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

cadrului didactic 

Denumirea 

programului 

Denumirea 

furnizorului 

Numărul de 

ore 

Numărul de 

credite 

1. Anastasiu Iulia Interculturalitatea-
valori nationale si 

europene 

C.C.D.Neamț 24 ore  

2. Anastasiu Iulia Mass-media si 
sistemul de educatie 

C.C.D.Neamț 24 ore  

3. 

 
 

 

Anastasiu Iulia 
 

Managementul 

C.D.I.-deschidere 
catre comunitate 

C.C.D.Neamț 

 
 

 

24 ore 
 

 

4. Anastasiu Iulia Curs practic pentru 
consilieri educativi 

C.C.D.Neamț 24 ore  

5 Dragusan Maria Interculturalitatea-

valori nationale si 
europene 

C.C.D.Neamț 24 ore  

6 Dragusan Maria Mass-media si C.C.D.Neamț 24 ore  
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sistemul de educatie 

7 
 

 

Dragusan Maria 
 

 

Managementul 
C.D.I.-deschidere 

catre comunitate 

C.C.D.Neamț 
 

 

24 ore 
 

 

 

8 Dragusan Maria Curs practic pentru 

consilieri educativi 

C.C.D.Neamț 24 ore  

9 Topoliceanu 
Anamaria 

Interculturalitatea – 
valori naționale și 

europene: 

CCD Neamț 24 ore  

10 Topoliceanu 
Anamaria 

Mass- media și 
sistemul de educație; 

CCD Neamț 24 ore  

11 Topoliceanu 

Anamaria 

Managementul CDI – 

deschiderea către 
comunitate; 

CCD Neamț 24 ore  

12 Topoliceanu 

Anamaria 

Curs practic pentru 

consilieri educativi 

CCD Neamț 24 ore  

13 Dumitru Luminița 

Elena 

Interculturalitatea – 

valori naționale și 
europene: 

CCD Neamț 24 ore  

14 Dumitru Luminița 

Elena 

Mass- media și 

sistemul de educație; 

CCD Neamț 24 ore  

15 Dumitru Luminița 
Elena 

Managementul CDI – 
deschiderea către 

comunitate; 

CCD Neamț 24 ore  

16 Dumitru Luminița 
Elena 

Curs practic pentru 
consilieri educativi 

CCD Neamț 
 

24 ore  

17 Nohai Carmen Management 
educational 

EURO PERSONAL SRL 4 ore 0 

18. IFTIMIA BRINDUSA Interculturalitatea – 

valori naționale și 
europene 

C.C.D.Neamț 24 ORE  

19. IFTIMIA BRINDUSA Mass-media și 

sistemul de educație- 

C.C.D.Neamț 24 ORE  

20. IFTIMIA BRINDUSA Managementul C.D.I. 

– deschiderea către 

comunitate-  

C.C.D.Neamț 24 ORE  

21. IFTIMIA BRINDUSA Curs practic pentru 

consilieri educativi 

C.C.D.Neamț 24ORE  

 
 

 
 

 

 
 

 
22. 

 
 

 
 

 

 
 

BĂLAN ION 

DEF 1989  Universitatea ,, Al 
.I.Cuza”  Iași 

Facultatea de Biologie 

  

Grad II 1995 Universitatea ,, Al 
.I.Cuza”  Iași 

Facultatea de Biologie 

  

Grad I 1999 Universitatea ,, Al 
.I.Cuza”  Iași 

Facultatea de Biologie 

  

2001- Formare prof. 

în didactica disc. Şc. 

Ministerul Educaţiei şi 

Cercetării 

40 ore  

2004- Formator 
„Educaţia pentru 

sănătate”- Certificat 

Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării 

40 ore  
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de absolvire 

2006- Inspecţie 
şcolară 

Ministerul Educaţiei 
şiCercetării 

56 ore  

2008- Auditor în 
domeniul calităţii 

As. „Formare Studia” 
Iaşi-MEC 

66 ore  

2009- Mentor As. „Formare Studia” 

Iaşi-MEC 

64 ore  

2010- Educație 
pentru sănătate 

MECTS/Fundația 
Tineri Pentru Tineri 

40 ore  

2012-2013- Manager 
financiar 

S.C. INFOEDUCATIA 
S.R.L. IASI 

80 ore  

23 Archip Maria JOBS MENCS şi 

Universitatea 
Bucureşti 

90 ore 25 

24 Archip Maria Pers. din sistemul de 

invăţămant  preuniv. 
și universitar  de stat 

–promotor  al  
învățării  pe tot 

parcursul vieții 

 

ȘCOALA  
GIMNAZIALA  

“Daniela Cuciuc” 

  

5 

25 Ionescu Gica Nadia Interculturalitatea – 
valori naționale și 

europene 

CCD Neamț 24 ore  

26 Ionescu Gica Nadia Mass- media și 
sistemul de educație; 

CCD Neamț 24 ore  

27 Ionescu Gica Nadia Managementul CDI – 

deschiderea către 
comunitate 

CCD Neamț 24 ore  

28 Ionescu Gica Nadia Curs practic pentru 

consilieri educativi 

CCD Neamț 24 ore  

29 Dragomirescu 

Doina 

Strategii de evaluare ISJ Neamț,CCD 24 de ore  

30 Dragomirescu 
Doina 

,,24 Ianuarie în 
conștiința națională,, 

Colegiul Național 
Petru Rareș 

  

31. NINA MANOLACHE Interculturalitatea – 

valori naționale și 
europene 

CCD NEAMT 

 

24 ore  

32. NINA MANOLACHE Mass-media și 

sistemul de educație- 

CCD NEAMT 

 

24 ore  

33. NINA MANOLACHE Managementul C.D.I. 

– deschiderea către 
comunitate-  

CCD NEAMT 

 

24 ore  

34. NINA MANOLACHE Curs practic pentru 

consilieri educativi  

CCD NEAMT 

 

24 ore  

35. NINA MANOLACHE Programul de 
formare continua 

“Metodist I.S.J. 
Neamt” 

CCD NEAMT 
 

24 ore  

36. Sandu Mihaela Abilitarea cursului 

pentru metodisti  

C.C.D.Neamț 40 ore 10 

37. Sandu Mihaela Interculturalitatea – 

valori naționale și 

C.C.D.Neamț 24 ore  
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europene 

38. Sandu Mihaela Mass-media și 
sistemul de educație 

C.C.D. Neamț 24 ore  

39. Sandu Mihaela Managementul C.D.I. 
– deschiderea către 

comunitate-  

C.C.D. Neamț 24 ore  

40. Sandu Mihaela Curs practic pentru 
consilieri educativi 

C.C.D. Neamț 24 ore  

41 APOPEI RODICA Interculturalitatea – 

valori naționale și 
europene 

CCD Neamț 24 ore  

42 APOPEI RODICA Mass-media și 

sistemul de educație; 

CCD Neamț 24 ore  

43 APOPEI RODICA Managementul CDI – 

deschiderea către 

comunitate 

CCD Neamț 24 ore  

44 APOPEI RODICA Curs practic pentru 

consilieri educativi 

CCD Neamț 24 ore  

45 BALAN ANA-MARIA Interculturalitatea – 
valori naționale și 

europene 

CCD Neamț 24 ore  

46 BALAN ANA-MARIA Mass-media și 
sistemul de educație; 

CCD Neamț 24 ore  

47 BALAN ANA-MARIA Managementul CDI – 

deschiderea către 
comunitate 

CCD Neamț 24 ore  

48 BALAN ANA-MARIA 
 

Stiluri de învățare  CCD Neamț 24 ore  

49 Andriescu Iulia 

Ștefănescu 

Stiluri de învățare  CCD Neamț 24 ore  

50 Andrei Petronela Stiluri de învățare  CCD Neamț 24 ore  

51 Andriescu 

Elena 

Stiluri de învățare  CCD Neamț 24 ore  

52 Apopei Rodica Stiluri de învățare  CCD Neamț 24 ore  

53 Babătă Maria Stiluri de învățare  CCD Neamț 24 ore  

54 Cheorleu Alica-

Petronela 

Stiluri de învățare  CCD Neamț 24 ore  

55 Chioacă Elena-
Daniela 

Stiluri de învățare  CCD Neamț 24 ore  

56 Cuobanu Daniela-

Gabriela 

Stiluri de învățare  CCD Neamț 24 ore  

57 Crețu Manuela Stiluri de învățare  CCD Neamț 24 ore  

58 Dabija Raluca Stiluri de învățare  CCD Neamț 24 ore  

59 Dorneanu Stiluri de învățare  CCD Neamț 24 ore  

60 Dragusan Maria Stiluri de învățare  CCD Neamț 24 ore  

61 Dumitru Elena-
Luminița 

Stiluri de învățare  CCD Neamț 24 ore  

62 Gavriluț Roxana Stiluri de învățare  CCD Neamț 24 ore  

63 Hăisan Cecilia Stiluri de învățare  CCD Neamț 24 ore  

64 Iftimia  Stiluri de învățare  CCD Neamț 24 ore  
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Brândusa-Lenuța 

65 Ionescu  
Nadia Gica 

Stiluri de învățare  CCD Neamț 24 ore  

66 Lupu Maria-
Magdalena 

Stiluri de învățare  CCD Neamț   

67 Nohai  

Maria-Carmen 

Stiluri de învățare  CCD Neamț 24 ore  

68 Onu Maria Stiluri de învățare  CCD Neamț 24 ore  

69 Radu Vasilica Stiluri de învățare  CCD Neamț 24 ore  

70 Topoliceanu  

Ana Maria 

Stiluri de învățare  CCD Neamț 24 ore  

71 Țigulea  

Ioana-Brândușa 

Stiluri de învățare  CCD Neamț 24 ore  

 
 

5. Nr. credite profesionale transferabile (CTP) obtinute in perioada de 5 ani, 
cf..Legii 1/2011 

 

Nr. 

crt. 

Nume cadru 

didactic 

Perioada de 5 ani  

(DEF obtinut in 1982) 
1982-1987; 1987-1992; 

1992-1997; 1997-2002; 
2002-2007; 2007-2012 

2012-2017 

Denumirea programului de 

formare 

Nr.  

CTP 

Anul 
in care a 

fost 
parcurs 

1. 
Anastasiu 

Iulia 

2012- 2013 Jocul didactic intre modern si 

traditional 

24 ore 2012 

2. 

Anastasiu 

Iulia 

2012- 2013 Integrarea copilului cu 

dizabilitati  (autism si sindrom 

Down )in inv.de masa 

6 ore 2012 

3. 

Anastasiu 

Iulia 

2012- 2013 Metode de stimulare a 

creativitatii la prescolari si 
scolari mici 

 

24 ore 2013 

4. 

Anastasiu 
Iulia 

2012- 2013 Valorificarea folclorului in 
activitatile extrascolare cu 

prescolarii si scolarii mici 

 

24 ore 2013 

5. 

Anastasiu 

Iulia 

2013-2014 “Valorificarea scenica a 

folclorului traditional 

 

24 ore 2014 

6 IFTIMIA 

BRINDUSA 

2013 GRAD I 90 ore 2013 

 7. Anastasiu Iulia 2013-2014 “Consiliere si orientare” 24 ore 2014 

8. Anastasiu Iulia 2013-2014 “Mentoratul de stagiatura si 

dezvoltare profesionala 

24 ore 2015 

9 Anastasiu Iulia 2014-2015 “Strategiile de prevenire folosite 
in mediul prescolar si scolar 

primar” 

 2015 
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10. Anastasiu Iulia 2014-2015 Raport individual de 
dezvoltare profesionala 

5 credite 2015 

11 Dragusan Maria 2012- 2013 

Scrierea cererii de finantare 

in context Comenius, 
Grundtvig, Tineret in 

Actiune, Leonardo da Vinci 

24 ore 2012 

12 Dragusan Maria 2012- 2013 

Integrarea copilului cu 
dizabilitati  (autism si 

sindrom Down )in inv.de 

masa 

6 ore 2012 

13 Dragusan Maria 2012- 2013 

Metode de stimulare a 

creativitatii la prescolari si 
scolari mici 

 

24 ore 2013 

14 Dragusan Maria 2012- 2013 
Valorificarea folclorului in 
activitatile extrascolare cu 

prescolarii si scolarii mici 

24 ore 2013 

15 Dragusan Maria 2013-2014 
Activitati de formare: 
„Proiecte Erasmus KA1”, 

„Violenta in gradinita 

24 ore 2014 

16 Dragusan Maria 2014-2015 
Mentoratul de stagiatura si 
dezvoltare profesionala 

24 ore 2015 

17 Dragusan Maria 2014-2015 

Educatia nonformala – 

trans si pluridisciplinaritate 
prin valentele educative ale 

muzeului scolar   

24 ore 2015 

18 Dragusan Maria 2014-2015 

Personalul didactic din 
sistemul de invatamant 

preuniversitar si universitar 
de stat (raport individual de 

formare profesionala) 

5 
credite 

2015 

19 Dragusan Maria 2014-2015 
Activitatea de dirigentie in 
contextul educatiei actuale 

 

24 ore 2015 

20 Nohai Maria Carmen 
DEF 1998/ 

2013-2018 

Coordonate ale unui nou 
cadru de referinţă al 

curriculumului naţional 

15 2013 

21 Nohai Maria Carmen 2013-2014 
Matedidactica, nivel  
 

45 2014 

22 
Nohai Maria Carmen 

 
2014-2015 

Promanagement 

educational 

60 2015 

23 
Dragusan Maria 

 
2013-2014 

Managementul inspectiei 

scolare 

 

15 

credite 

2015 

24 Dragusan Maria 2013-2014 

Scrierea,implementarea si 

evaluarea proiectelor 
educationale 

 

15 

credite 

2015 

25 Dragusan Maria 2014-2015 
Educatia pentru schimbare 
in inv.prescolar  

 

25 
credite 

2015 
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26. Bălan Ion 

2009 
Managementul instituţiilor 
educative 

90 
credite 

2009 

2010 
Master-Politici şi management 

în educaţie 

90 

credite 

2008-

2010 

2013-2014 

“EDSANO - Educatie pentru 

Sănătate M I 

“EDSANO - Educatie pentru 
Sănătate M II 

10 

credite 

10 
credite 

2013-

2014 

1.04-27.04.2013 
Curriculum național CCD 

Neamț 

15 

credite 

2013 

2015 
Studii Postuniversitare 

,,Ştiinţe” 

120 

credite 

2012-

2015 

27 Archip Maria 2014 - 2015 

JOBS – Formarea profesorilor 
in vederea desfășurării 

activității de orientare și 

consiliere in carieră a elevilor 

25 2015 - 
2016 

28 Archip Maria  

Personalul din sistemul de 

invăţămant  preuniversitar și 
universitar  de stat –promotor  

al  învățării  pe tot parcursul 

vieții 

5 2015 -

2016 

29 Petrut Ioana 
Grad didactic II. 

2016-2021 
Univ. « Stefan cel Mare » 
Suceava 

90 2016 

30 Ionescu Gica Nadia 
Def. 1986 

2012-2016 

ȘCOALA INCLUZIVĂ 
15 2016 

31 Ionescu Gica Nadia  

DEZV. COMPETENTELOR DE 

LEADER IN MANAGEMENTUL 

EDUCAȚIONAL 

25 2016 

32 Ionescu Gica Nadia  

PERSONALUL DIDACTIC DIN 

SISTEMUL DE 

INVAT.PREUNIVERSITAR ȘI 
UNIVERSITAR DE STAT 

5 2015 

33 Ionescu Gica Nadia  
TRANSVERSAL-INTERACTIV 
TRAINING 13 2013 

34 Ionescu Gica Nadia  TRANS- UNIVERSITARIA 64 2013 

35 Ionescu Gica Nadia  COMPAS-MANAGEMENT 13 2013 

36 Ionescu Gica Nadia  

IMPLEMENTAREA 

STANDARDELOR DE 
REFERINȚĂ 

5 2012 

37 
MUTU ELENA 

CRISTINA   
2010-2011 

COMPAS 90 

CREDI
TE 

2010-

2011 

38 

  Hăisan Cecilia 1981 

2011-2016 

,,Programul de dezvoltare şi 

îmbunătăţire a competenţelor 

profesionale ale directorilor din 
grădiniţe”PRET- MECTS 

 

25 

credite  

2011 
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39 Hăisan Cecilia 2011-2016 Departamentul pentru 
pregătirea personalului 

didactic-Universitatea ,,Spiru 
Haret” Bucureşti 

35 
credite  

2012 

40 Hăisan Cecilia 2011-2016 ,,Profesionalizarea carierei 

didactice- noi competenţe 
pentru actori ai schimbărilor în 

educaţie din judeţele Harghita 
şi Neamţ” POS DRU  

,,TRANS-UNIVERSITARIA” 

,,COMPAS-MANAGEMENT” 
TRANSVERSAL-INTERACTIV 

TRAINING” UNIVERSITATEA 
TRANSILVANIA DIN BRAȘOV 

90 

credite  

2013 

41 Hăisan Cecilia 2011-2016 Personalul didactic din sistemul 

de învăţământ preuniversitar şi 
universitar de stat-promotor al 

învăţării pe tot parcursul vieţii” 
POS DRU–MENCȘ 

5 

credite  

2015 

42 Hăisan Cecilia DEF 2000/  

2015-2020 

   

43 Dragomirescu 
Doina 

1998-2018 Proiect POSDRU-Cadrul 
didactic-un profesionist în 

sistemul de învățământ 

25 2013 

44 Dragomirescu 
Doina 

 Scrierea,implementarea și 
evaluarea proiectelor 

25 2015 

45 Dragomirescu 
Doina 

 Personalul didactic din sistemul 
de învățământ preuniv.și 

univ.de stat 

5 2015 

46 Dragomirescu 
Doina 

 Dezvoltarea competențelor de 
leader în sistemul educațional 

25 2016 

47 NINA MANOLACHE 2014-2015 COMPAS 90 2015 

48. COZMA ELENA 2015-2020 PERSONALUL DIDACTIC DIN 
SISTEMUL DE INVATAMANT 

PREUNIVERSITAR SI 
UNIVERSITAR DE STAT- 

PROMOTOR AL INVATARII PE 
TOT PARCURSUL VIETII( 

Proiect cofinantat din Fondul 

Social European prin 
Programul Operational 

Sectorial Dezvolatrea 
Resurselor Umane 2007-2013 

Investeste in Oameni 

5 
CREDIT

E 
PROFES

IONALE 
TRANSF

ERABILE 

2015-
ADEVE

RINTA 
NR. 

4717/0
2.12.2

015 

2015 

49 Ionel Antonita ,,Educația de tip 
Outdoor”- 19.01 -

22.01.2015 

CCD Neamț Adev. 
nr.468 

24ore 
2015 

50 Ionel Antonita Utilizarea  

instrumentelor 

on-line în educatie 

Google for Education Certif. 

3332/ 

31.03. 
2015 

12 ore 

2015 
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51 

Ionel Antonita Campania 
națională ,,Un 

părinte mai bun” 

Gestionarea 
asertivă a 

comportamentelor 
dificile ale 

copilului  

ACDFC Cluj Adeverin
ță 1214/ 

09.05. 

2015 

3 ore 
2015 

52 Ionel Antonita Ateliere tematice 
(decoratiuni 

sezoniere, 
decorarea sălii) 

CCD   Neamț Diplomă 
2743/ 

07.09. 
2015 

6ore 
2015 

53 Ionel Antonita Raportul 

individual de 
dezvoltare 

profesională  

POSDRU Adeverin

ță 
4731/02

.12.2015 

2015 

54 Ionel Antonita DEF 1988/  
2013-2018 

Licență ( examen) - psihologie 180 Diplom
a- 

nr.466
4/30.0

1.2014 

55 Ionel Antonita  Organizarea interdisciplinara a 
ofertelor de învățare pentru 

formarea competențelor cheie 

la clasele I-IV- Ionel Antonita 
program de formare continuă 

de tip ,,blended elearning” 
pentru cadrele didactice din 

înv.primar, Nivel 2- 17.10.2013 

34 17.10.
2013 

56 Ionel Antonita  Managementul  clasei  se 
elevi- în perioada 15.02- 

02.03.2014 

13 15.02- 
02.03.

2014 

57 Ionel Antonita  MATEDIDACTICA Nivel 
II –martie-mai 2014 în cadrul 

programului de formare  
„Oportunitaţi pentru o 

carieră didactică de 
calitate printr-un 

program naţional de 

formare continuă a 
profesorilor de 

matematică din 
învăţământul 

preuniversitar”, 

POSDRU/87/1.3/S/62882 

45 21.04
.2015 

58 Balan Ana- Maria Def 2003/ 

2013-2018 

TRANSVERSAL-INTERACTIV 

TRAINING 

13 2013 

59 Balan Ana- Maria  TRANS-UNIVERSITARIA 64 2013 

60 Balan Ana- Maria  COMPAS-MANAGEMENT 13 2013 

61 Balan Ana- Maria  ȘCOALA INCLUZIVĂ 15 2016 

62 Balan Ana- Maria  DEZVOLTAREA 

COMPETENTELOR DE LEADER 

25 2016 
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IN MANAGEMENTUL 
EDUCAȚIONAL 

63 Balan Ana- Maria  PERSONALUL DIDACTIC DIN 

SISTEMUL DE INVAT. 
PREUNIV. ȘI UNIV. DE STAT 

5 2015 

64 Balan Ana- Maria  OBȚINEREA GRADULUI I 90 2014 

65 Balan Ana- Maria  MATEDIDACTICA-NIVEL 2 45 2013 

ANALIZA SWOT A  
ACTIVITĂȚII DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE 

       PUNCTE TARI 
 Suportul directiunii scolii in vederea participarii la cursuri de formare / perfectionare in tara si 

strainatate 
 Comparativ cu anul scolar precedent, mai multe cadre didactice au constietizat importanța 

formării profesionale pe tot parcursul vieții  
 Interesul cadrelor didactice fata de stagiile de formare in strainatate. 

          PUNCTE SLABE 
 Alegerea  unor cursuri nu a fost intotdeauna in concordanta cu nevoia de dezvoltare 

personală. 
          OPORTUNITĂTI 

 Oferta variata a CCD Neamț si a altor furnizori de formare 
 Oferta cursurilor de perfectionare/ master/ studii posuniversitare, etc a Universitatii Bucuresti 
 Oferta stagiilor de formare in strainatate ( Comenius, Grundvig, etc). 

      AMENINȚĂRI 
 Fonduri  insuficiente alocate pentru activitatea de formare  comparativ cu anii anteriori. 
Pentru anul şcolar 2018-2019 comisia de perfecţionare din şcoală şi-a stabilit următoarele 

obiective : 
 responzabilizarea fiecărui cadru didactic privind actul de predare-învăţare-evaluare 

 implicarea cadrelor cu experienţă în activităţi demonstrative 
 implicarea formatorilor locali în diseminarea cursurilor la care au participat 
 susţinerea tinerilor, a cadrelor didactice fără experienţă în desfăşurarea în bune condiţii 

a activităţii la catedra 
Principiile pe care echipa de realizare a programului de perfecţionare şi le-a impus: 

 comunicarea permanentă între ei şi în acelaşi timp cu cei cărora se adresau 
 au invitat profesorii la lecţii demonstrative şi după aceea au participat la orele celor vizaţi 
 au prezentat materialele de proiectare realizate şi după aceea le-au cerut celorlalţi 

 
MĂSURI PENTRU AMELIORAREA ACTIVITĂŢII  

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

PRIORITATEA  :DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ALE ŞCOLII PRIN 
ASIGURAREA ACCESULUI LA  FORMAREA CONTINUĂ A PERSONALULUI 
DIDACTIC ŞI NEDIDACTIC, ÎN FUNCŢIE DE  NEVOILE IDENTIFICATE; 

Obiectiv: Creşterea calităţii activităţii şcolii prin asigurarea accesului personalului 
didactic şi nedidactic la programe de formare continua. 

Ţinta:  Participarea in numar ridicat a personalului didactic şi nedidactic la programe 
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Responsabil comisie, 
Prof. Secară Lăcrămioara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de formare avizate și acreditate. 

Context: 
Creşterea mobilităţii profesionale a personalului didactic  şi nevoia de noi competenţe şi 
abilităţi datorată progresului tehnologic determină necesitatea formării continue a 
personalului didactic şi nedidactic al şcolii. 
  

Acţiuni pentru atingerea 
obiectivului: 

Rezultate 
aşteptate 

Data până la 
care vor fi 
finalizate 

Persoana/ 
persoane 
responsabile 

1. Identificarea nevoilor 
de formare profesională 
a personalului didactic şi 
nedidactic din şcoală; 

  Sept. 2018 Echipa managerială 
Membrii comisiei de 
perfecţionare 

2. Realizarea de 
programe proprii de 
formare continuă a 
personalului şcolii în 
funcţie de nevoile 
identificate. 

Un procent ridicat a 
personalului didactic 
şinedidactic participă 
la cursuri de formare 
iniţiate în şcoală si in 
afara scolii 

2018-2019 Formatorii din 
şcoală 
Membrii comisiei de 
perfecţionare 
  

3. Asigurarea accesului 
personalului şcolii la alte 
programe de formare 
continuă. 

Un procent ridicat 
din personalul şcolii 
participă la alte 
cursuri de formare 
continuă. 

 2018-2019 Echipa managerială 



                                                                                                                                                          
                                                                                                                                        

Școala Gimnazială “Daniela Cuciuc” 
Piatra Neamţ, jud. Neamţ, str. Progresului, Nr.108 

tel. 0233/211582, fax 0233/211582, e-mail: scoaladanielacuciuc@gmail.com 

 

78 

Raport de activitate a CEAC 
An şcolar 2017 – 2018 

RAPORTUL  DE  ACTIVITATE  AL  COMISIEI  DE  EVALUARE  SI 
ASIGURAREA  CALITĂTII (CEAC) 

An școlar  2017 - 2018 
         În sem. I al anului şcolar 2017-2018, s-au desfăşurat în cadrul CEAC 
următoarele activităţi: 

 S-a întocmit Raportul de Autoevaluare pe anul trecut şcolar prin 
centralizarea datelor culese de la comisii; 

 S-a realizat Raportul Anual de Evaluare Interna RAEI în luna 
septembrie; 

 S-a stabilit  componenţa CEAC  
 S-au descoperit punctele slabe din raportul de autoevaluare şi s-a întocmit 

pe baza acestora Planul de Îmbunătăţire; 
 S-au stabilit  strategii în vederea monitorizării interne lunare; 
 Actualizarea datelor (Plan operational, Plan de activităţi, Matricea 

responsabilităţilor, Regulament CEAC, organigrame); 
 S-a prezentat membrilor comisiei, oferta educaţională de perfecţionare în 

domeniul calităţii; 
 Înscrierea membrilor comisiei la cursuri de perfecţionare în vederea 

informării şi realizării corecte a unui audit intern şi autoevaluării unităţii;  
 Completarea documentelor CEAC (Manualul calităţii, Procedurilor); 
 Realizarea structurii documentelor;  
 Colectarea datelor statistice ale unitătii şi a   rapoartelor de activitate ale 

comisiilor cu caracter permanent în vederea realizării Raportului de 
monitorizare semestrial; 

 Revizuirea Regulamentului de funcţionare CEAC;  
 Stabilirea responsabilitătilor membrilor CEAC şi Comitetului CEAC şi 

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

 Selectarea chestionarelor; 
 S-au prelucrat: Raportul de Autoevaluare al unităţii, Procedurile, Fişe de 

progres, Fişei de observaţie a lecţiilor, Exemple de bune practici, 
Rapoartele de activitate şi Planurile operaţionale (formate noi), Chestionare 
feedback elevi, părinţi, profesori, comisii, roluri şi eficienţa în comisii, 
portofoliile profesorilor, catedrelor şi  comisiei CEAC; 

 În luna octombrie  s-a desfăşurat monitorizarea cadrelor didactice la care 
au participat toţi membrii CEAC şi în  urma căruia s-au stabilit măsurile de 
remediere a neclaritătilor în special în cazul cadrelor didactice debutante; 

 Pe parcursul lunii noiembrie s-au verificat o parte din dosarele 
catedrelor, acolo unde s-a oferit ajutorul din partea responsabillor, şi s-a 
dat tot concursul în funcţie de programul de lucru  şi implicarea 
personalului CEAC;   

Activitatea comisiei a avut în vedere faptul că sistemul de asigurare a calităţii 
trebuie să devină un instrument fundamental al dezvoltării instituţionale si 
profesionale arătând unde se pot aduce îmbunătăţiri astfel încât acestea să devină 
ţinte strategice pentru dezvoltarea ulterioară a scolii. 
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Pe parcursul semestrului II membrii comisiei s-au preocupat de completarea 
dosarului comisiei urmărind documentaţia elaborată de Inspectoratul Scolar Judeţean 
si de A.R.A.C.I.P. si de cunoastere a acesteia, de elaborarea unor proceduri pentru 
diverse activităţi, de întocmirea raportului anual de evaluare internă a calităţii. 
 Membrii comisiei s-au întrunit pentru a avea în vedere întocmirea 
documentelor necesare în semestrul II si participarea la desfăsurarea unor proiecte 
de cercetare în vederea evidenţierii unor aspecte legate de contextual scolar, familial 
si social în care îsi desfăsoară activitatea elevii scolii noastre. 
 S-au realizat în continuare interasistente de către membrii comisiei CEAC. 
 S-au realizat proceduri pentru punerea în practică a politicilor educaţionale, 
respectându-se cerinţele interne si externe si asigurând cadrul calităţii. 

Analiza SWOT a activităţii comisiei 
PUNCTE TARI 

 completarea portofoliului comisiei cu documentaţia necesară 
 centralizarea si interpretarea chestionarelor aplicate părinţilor si elevilor în 

vederea îmbunătăţirii climatului instructiv-educativ din scoală 

 întocmirea raportului anual de evaluare internă a calităţii pentru anul scolar 
2017-2018 la termenul stabilit. 

PUNCTE SLABE 

 nu s-a realizat integral graficul de interasistenţe 
 Insuficiența materialelor didactice. 

AMENINŢĂRI 
 munca în această comisie necesită un volum foarte mare de timp si datorită 

supraîncărcării cu alte activităţi scolare si extrascolare există posibilitatea ca să 
nu fie îndeplinite toate sarcinile. 

OPORTUNITĂŢI 

 disponibilitatea cadrelor didactice de a sprijini activitatea acestei comisii. 
Soluţii posibile: 

 elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a monitorizării activităţilor 
desfăsurate pentru a se putea realiza o evaluare internă cât mai corectă;  
 o mai bună colaborare a membrilor comisiei cu toate cadrele didactice, cu 

consiliul elevilor si al părinţilor pentru a usura si eficientiza munca acestei comisii; 
 elaborarea unui număr mai mare de proceduri care să devină si funcţionale 

prin aducerea la cunostinţă tuturor celor implicaţi pentru a îmbunătăţi activitatea; 
 aplicarea si valorificarea în continuare a chestionarelor de identificare a 

gradului de satisfacţie a beneficiarilor în legătură cu serviciile oferite de scoală; 
 centralizarea exemplelor de bună practică oferite de reprezentanţii catedrelor 

si popularizarea acestora. 
Planificarea activităților pentru anul școlar 2018 - 2019 

 intocmirea planului operational 
 stabilirea stilurilor de invățare pentru elevi 
 planificarea pe programe de invățare 
 portofoliile cadrelor didactice 
 portofoliile elevilor 
 observarea lecțiilor și completarea fiselor de observație conform graficelor 

existente în dosarele comisiilor metodice  
 monitorizarea frecventei participarii la programele de invatare 
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 monitorizarea completarii cataloagelor scolare  
 raportul anual de evaluare interna a calitatii educatiei 
 revizuirea procedurilor existente şi elaborare de noi procedure 
 raport de autoevaluare semestrială 
 elaborarea planului de imbunatatire, sortarea, pastrarea si verificarea 

materialelor si dovezilor; 
Întocmit, 

Responsabil comisie 
prof. Secară Lăcrămioara 

 
RAPORT DE ACTIVITATE 

Compartimentul SECRETARIAT 
AN ŞCOLAR 2017-2018 

 
Compartimentul secretariat al Şcolii Gimnaziale ,,Daniela Cuciuc” Piatra-

Neamţ, reprezentat prin secretarul-şef,  BEȘU MONICA, a desfăşurat pe parcursul 
anului şcolar 2017-2018  activităţi ce au presupus: 
  corelarea şi implementarea activităţilor compartimentului conform  planului  

managerial al instituţiei; 
  adecvarea activităţii compartimentului la planul de dezvoltare instituţională  şi 

specificului local; 
  întocmirea planificării calendaristice anuale a activităţilor din compartimentului 

secretariat, graficul de serviciu şi orarul secretariatului; 
  procurarea, păstrarea şi cunoaşterea documentelor  privind legislaţia şcolară  

(legi, hotărâri, ordine, regulamente, instrucţiuni, adrese ); 
  utilizarea TIC  la întocmirea documentelor şcolare; 
  actualizarea bazei de date a şcolii în ceea ce priveşte documentele şcolare; 
 gestionarea arhivei unităţii şi arhivarea documentelor în condiţii optime; 
  completarea, la zi, a programului REVISAL și a dosarelor personale ale 

angajaţilor, respectând legislaţia în vigoare; 
 întocmirea statelor de plată lunare ale salariaţilor în programul EDUSAL, pe 

baza contractelor de muncă; 
 prezentarea  pentru verificare şi avizare tip control financiar preventiv 

contabilităţii, a statelor de plată; 
  întocmirea statisticilor solicitate de INS Neamț, SIIIR, ISJ Neamț sau ale altor 

instituţii,  conform termenelor, cât şi altor statistici privind personalul unităţii; 
  completarea şi verificarea documentelor de studii ale elevilor (registre 

matricole, foi matricole, adeverinţe de absolvire) etc; 
 întocmirea procedurilor  activităţilor specifice compartimentului de secretariat, 

în baza legislaţiei în vigoare; 
  asigurarea circuitului documentelor în condiţii optime; 
  colaborarea cu conducerea şcolii în elaborarea documentelor şcolare; 
 păstrarea permanentă a legăturii cu ISJ Neamț, CCD, unităţile de învăţământ 

din cadrul judeţului;  
 asigurarea relaţiilor cu publicul în timpul programului de serviciu; 
  informarea conducerea unităţii asupra noutăţilor privind legislaţia şcolară 

(decrete, legi, hotarâri, ordine, regulamente, instrucţiuni); 
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 contrasemnarea corespondenţei şcolare; 
  ţinerea  evidenţei clare a documentelor pe care le-a gestionat şi arhivat; 
 intermedierea comunicării între şcoală şi beneficiarii ei; 
 preluarea şi furnizarea de date între elevi- cadre didactice – direcţiune – ISJ – 

alte şcoli; 
 elaborarea şi aplicarea celor mai raţionale şi eficiente măsuri în vederea 

realizării planului managerial al compartimentului secretariat; 
 contribuirea la promovarea imaginii şcolii; 
 implicarea în identificarea şi promovarea intereselor şcolii în cadrul comunităţii; 
  disponibilitatea la sarcini cât şi operativitatea în îndeplinirea lor; 
 cunoaşterea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate în muncă, de PSI 

şi ISU pentru activităţile desfăşurate în şcoală; 
 respectarea ordinii şi disciplinei la locul de muncă, a normelor de protecţia 

muncii, de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul 
unităţii de învăţământ; 

 asigurarea continuităţii activităţii compartimentului secretariat pe toată 
perioada zilei, cu tot ce implică aceasta: eliberare documente, furnizare  
informaţii, efectuarea diferitelor situaţii cerute atât de conducerea unităţii, cât 
şi de ISJ; 

  răspunsul afirmativ tuturor solicitărilor conducerii unităţii, privind prezenţa în 
unitate; 

 menținerea relației de colaborare și respect atăt faţă de conducere,  cât și cu 
personalul contractual din unitate, părinți și elevi. 
 

Responsabil compartiment, 
Secretar-şef- BEŞU MONICA  

 
RAPORT DE ACTIVITATELA BIBLIOTECĂ 

AN ȘCOLAR 2017-2018 
 

Pe parcursul anului școlar 2017-2018, la bibliotecă au avut loc activități 
organizate cu  elevii școlii noastre. Biblioteca școlară  are un număr de 12.490 
volume. Au fost eliberate elevilor un număr de aproximativ  4120 volume. Frecvența 
zilnică la bibliotecă a fost între 25-30 elevi. 

1. Proiectarea activității 
 Am respectat normele biblioteconomice în vigoare; 

 Am realizat planificarea calendaristică a activităților bibliotecii în concordanță 
cu  programa școlară; 

 Operațiunile în documentele de evidență (RFM, RI, Fișe de cititor) au fost 
completate la zi; 

 Am pus la dispoziția profesorilor și elevilor toate informațiile necesare 
desfășurării activităților școlare; 

 Unii dintre elevii unității noastre , după terminarea orelor de curs își  faceau 
temele și portofoliile la bibliotecă. 

2. Realizarea activităților bibliotecii 

 Am asigurat informații de actualitate asupra existenței fondurilor de publicații; 
 Am ținut evidența statistică a bibliotecii; 
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 Parteneriat cu Grădinița Floare de Colț ”In lumea poveștilor”. 
3. Comunicare și relaționare 

 Am avut  o bună comunicare și relaționare cu cadrele didactice,elevii, părinții , 
cu tot personalul școlii, printr-o  atitudine politicoasă față de aceștia; 

 Cu echipa managerială, am lucrat și colaborat  în toate activitățile în care am 
fost solicitată, contribuind la buna desfășurare a procesului instructiv-educativ. 

 M-am implicat în dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu alte școli din județ. 
4.  Managementul carierei și dezvoltarea  profesională 
 Toate sarcinile din fișa postului le-am îndeplinit corect și la timpul potrivit. 

 În activitatea de zi cu zi am valorificat competențele științifice, dobândite prin 
participarea la programele de formare și perfecționare, la activități metodice, 
stagii de formare,  manifestări științifice, în concordanță cu legislația în 
vigoare. 

 Am primit și  verificat dosarele pentru burse sociale, rechizite școlareși am 
întocmit statele  de plată pentru bursele  sociale. 

 Am adunat toate manualele școlare împreună cu d-na administrator. 
 Zilnic am ajutat la distribuirea pachetului Laptele și Cornul. 
1. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii 

unității școlare 

 Am respectat regulamentul de organizare și funcționare a bibliotecii școlare; 
 Am colaborat cu cadrele didactice din unitate la dezvoltarea de parteneriate și  

proiecte educaționale, la nivelul școlii,  în vederea dezvoltării instituționale. 

 Am informat aproape fiecare elev, de regulamentul privind împrumutul și 
restituirea volumelor. 

 Am respectat normele biblioteconomice în vigoare recomandate pentru 
biblioteca școlară; 

2. Conduita profesională 

 În vederea prezentării unei conduite profesionale adecvată meseriei și locului 
în care îmi desfășor activitatea, am avut un comportament civilizat, o ținută 
decentă, am respectat programul de lucru, am rezolvat toate sarcinile  de 
servicu pe care le-am avut; 

 Am respectat și promovat deontologia profesională: integritatea morală și 
profesională, confidențialitatea, am respectat legislația în vigoare. 

PUNCTE TARI: 

 Colaborarea eficientă cu toate compartimentele din cadrul unității; 
 Participarea activă a  elevilor la activitățile organizate la bibliotecă  și la Casa 

Corpului Didactic Piatra Neamt; 
PUNCTE SLABE:  

 Lipsa fondurilor necesare completării bibliotecii cu cărțile necesare. 
În timpul anului  au fost beneficiari de burse sociale un număr de 51 elevi. 
Alte forme de ajutor acordate elevilor 
Consiliul Local Piatra Neamț, prin compartimentul Protecția Copilului au 

distribuit școlii un număr de 40 de ghiozdane pentru clasele pregătitoare și cls. I – 
IV. 

Bibliotecar, 
Alina Mihaela Forminte  
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Raport  activitate  administrator patrimoniu 
An şcolar 2017 – 2018 

 
În anul şcolar 2017-2018, s-a desfăşurat activitatea specifică  fişei 

postului, coordonată de către administratorul de patrimoniu, Marina 
Magdalena Cucoară şi având în vedere următorii indicatori   de performanţă : 
Obiectiv general: 

 Asigurarea interferenţei dintre şcoală şi beneficiar; 
Obiectiv  specific: 
Răspunde de administrarea: 
- clădirii; 
- a utilităţilor şi serviciilor din cadrul compartimentului administrativ; 
- planificarea şi coordonarea activităţii administrative; 

 
1. Proiectarea activității : 

 1.1 Am elaborat planul de muncă anual și semestrial pentru compartimentul 
administrativ în corelație cu planul managerial al unității și l-am adus la 
cunoștința directorului și personalului nedidactic. 

 1.2 Am rezolvat problemele ce revin sectorului administrativ – gospodăresc cu 
privire la începerea cursurilor în cele mai bune condiții.. 

 1.3 Am folosit TIC in activitatea de proiectare, tehnoredactare la  toate 
materialele necesare, realizând baza de date cu privire la sectorul administrativ. 

 1.4 Am elaborat planuri de muncă, grafice și tematică de control ale activității 
din subordine, precum și planul managerial al administratorului. 
2. Realizarea activităților : 

 2.1 Am identificat și analizat, prin consultarea conducerii școlii, a tuturor 
problemelor ce revin sectorului administrativ  pentru anul școlar  2017 – 2018. 

 2.2 Am predat în sub inventar obiectele de inventar și mijloacele fixe la 
persoanele care le au în folosință, cu semnătură, pe bază de liste de inventar. 

 2.3 Am elaborat toate documentele necesare conform normelor în vigoare, 
pentru realizarea de achiziții publice în vederea dezvoltării bazei materiale a 
unității de învățământ 
- Am realizat pe baza referatelor, operațiunile de dezinfecție și dezinsecție 

obligatorii la interval de 6 luni. 
- S-au achiziționat conform legii în vigoare, materialele de curățenie si 

întreținere și le-am distribuit personalului din subordine pe baza bonurilor de 
consum, aprobate de director. 

- Am răspuns de buna planificare si întrebuințare a materialelor și a instalațiilor  
(centrale termice, instalație electrică, instalație sanitară). 

- S-a realizat lucrarea de înlocuire țeavă spartă în corpul A al unității, cu echipă 
specializată, reducându-se astfel consumul exagerat de apă.  

- S-a efectuat la timp verificarea și încărcarea celor 15 extinctoare din unitate. 
- Am întocmit referate de necesitate pe care le-am înaintat conducerii, 

ignifugare pod, verificare hidranți, înlocuire tablouri electrice, supraînălțare 
gard etc. 

- Am distribuit zilnic, pe baza prezenței, cornul și laptele la toate clasele și la 
preșcolari. 
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- Am întocmit zilnic și lunar, situații pentru programul Lapte - Corn si le-am 
transmis la Consiliul Județean Neamț. 

- Am aplicat cu responsabilitate prevederile normelor in vigoare privind 
distribuirea produselor lactate si de panificație în școală, pe perioada 
cursurilor școlare. 

- Am elaborat, alături de domnul profesor de biologie Bălan Ion, Proiectul 
Educațional - ,,Hrană sănătoasă pentru copiii noștri,,, în cadrul căruia 
elevii au fost informați de beneficiile consumului e lapte, fructe și legume. 

- Am urmărit aplicarea si respectarea normelor de igiena de către personalul 
nedidactic (în mod special la sala de mese și la grupele de grădiniță). Astfel, 
nu s-au înregistrat probleme de sănătate în rândul preșcolarilor. 

- M-am preocupat de procurarea materialelor pentru efectuarea și menținerea  
curățeniei și igienei în școală. 

- Am întocmit materialele necesare pentru Situații de Urgență, unde am fost 
desemnată cadru tehnic și am completat toate documentele, conform 
legislației în vigoare. 

- Îndeplinesc și funcția de casier al unității, și ca urmare, am efectuat la timp 
operațiunile de depunere și de ridicare de numerar de la Trezoreria Neamț și 
am întocmit Registrul de casă. 

- Am efectuat înregistrări in fișele de magazie, după ce am înregistrat 
materialele pe baza de NIR (Notă Intrare Recepție) și le-am scăzut pe Bon 
de consum. 

- Am întocmit fișele de magazie aferente fiecărei achiziții (facturi). 
- Am gestionat cu discernământ bunurile scolii, urmărind utilizarea raționala a 

energiei electrice, apei și a materialelor consumabile din unitate. 
- Am coordonat activitatea de remediere a pagubelor materiale de orice fel din 

școală, dar și activități de igienizare,  reparații (început de an școlar, 
semestrial), diferite activități la nivelul scolii. 

- Am înaintat conducerii școlii referate de necesitate cu materialele necesare 
efectuării curățeniei generale, a igienizării și pentru reparații, pentru perioada 
vacanței de vară, cu necesarul de tipizate și furnituri de birou. 
În vacanța de vară : 

- S-au achiziționat materiale de curățenie, pentru igienizare și reparații, toate 
tipizatele necesare anului școlar 2018 – 2019, furnituri de birou, 2 mese a 
câte 3 persoane, pentru laboratorul de biologie. 

- S-au  igienizat total – 2 clase de la grădiniță, iar 3 clase s-au igienizat parțial. 
- S-au vopsit toate holurile ambelor corpuri. 
- S-a igienizat 1 clasă cu ajutorul părinților. 
- S-a reparat tot mobilierul și s-a mutat după nevoi în clase. 
- S-au montat burlanele pe ambele corpuri. 
- Am dotat cu pătuțuri și dulapuri de grădiniță 1 sală de grupă, precum și sala 

de mese, (mobilier adus de la G.P.P. ,,Floare de Colț,,). 
- S-a igienizat și montat faianță la sala de mese, s-au înlocuit scaunele vechi, cu 

altele noi, cu contribuția firmei de catering. 
- De asemenea, firma de catering a dotat bucătăria cu veselă nouă, suficientă 

pentru toți preșcolarii care servesc masa. 
- S-au reparat și igienizat toate grupurile sanitare din ambele corpuri 
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- Am coordonat activitatea persoanelor aflate în ajutor social, i-am pontat 
corect, conform orelor efectuate. 

- Am răspuns  la toate solicitările conducerii unității și am îndeplinit toate 
sarcinile suplimentare trasate conform nevoilor intervenite pe parcursul 
anului școlar . 

- S-a achiziționat un aspirator pentru grupele de grădiniță, precum și două scări 
mobile la atelierul mecanic. 

- S-au achiziționat pentru cele 5 grupe de grădiniță, plafoniere cu leduri, care 
conferă mai mult confort și lumină adecvată, pentru activitățile de la grupă, 
conform normelor impuse de DSP. 

- S-a realizat marcarea cu var lavabil a terenurilor sportive. 
- S-a efectuat cosirea ierbii în fața școlii și în lateralul terenurilor sportive. 
- Am înaintat Primăriei, în nume propriu,  referat privind toaletarea arborilor și a 

gardului viu de la școală. 
- Am urmărit ca în permanență, toate instalațiile să funcționeze, mobilierul să fie 

în bună stare de funcționare, precum ușile și ferestrele. 
- S-au achiziționat  pentru școală și Grădinița ,,Floare de Colț,, avertizoare 

luminoase pentru hidranți și  pentru intrările – ieșirile din unități și s-au 
montat cu firmă specializată. 

- M-am preocupat de efectuarea tuturor verificărilor la instalația : electrică, de 
gaz, a cazanelor de la centrale, a paratrăsnetului și a prizelor de pământ. 

- Am înaintat conducerii referate privind înlocuirea a 14 extinctoare care au 
depășit termenul de funcționare, pentru efectuarea verificării periodice ISCIR  
a centralelor termice și pentru verificarea coșurilor de fum de la cele 3 
centrale. 
1. Comunicare si relaționare 

 3.1 Am contribuit la dezvoltarea unui climat favorabil muncii în echipă 
împreună, cu personalul din subordine, întreținând relații principiale cu întreg 
personalul unității. Îmi ajut colegii ori de câte ori este nevoie. 

 3.2 Întrețin foarte bune relații de colaborare cu tot personalul și permanent, 
am venit în sprijinul rezolvării situațiilor conflictuale din școală, evitând pe cât 
posibil, orice dispute cu terțe persoane. 

 3.3 Folosesc un limbaj adecvat, cordial, în relațiile cu factorii ierarhici superiori 
ai școlii, părinți, parteneri economici și sociali. Mă ajută, pentru o mai bună 
comunicare și relaționare, cursul  de 6 luni efectuat de către mine în anul 2015, 
după care am dobândit - Certificatul de asistent relații publice și comunicare. 

 3.4 În relațiile de serviciu și în afară, tratez cu respect, manifestând o atitudine 
morală  civică demnă, toate persoanele cu care vin în contact. 

 3.5 Îmi ajut colegii din alte sectoare de activitate, precum secretariat și 
contabilitate, pentru a îndeplini la timp unele situații urgente.  
 
4.  Managementul carierei si al dezvoltării personale 

 4.1 Am manifestat permanent, interes pentru dezvoltarea profesională și 
personală, am avut întotdeauna deschidere pentru activități complexe, 
informându–mă permanent de legi și noi reglementări în domeniul 
administrative și nu numai. 
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 4.2 Am  absolvit  programul de formare continuă ,, Instruirea pentru situații de 
urgență a personalului din sistemul de învățământ preuniversitar,, desfășurat 
la C.C.D. Neamț, acesta fiindu-mi de un real folos, având în vedere că 
efectuez  instructajul PSI  la personalul didactic auxiliar și nedidactic. 

 4.3 Am absolvit programul de formare profesională : ,,Curs specializare - 
Secretar școală,, furnizat de către ,,Asociația Socialiter,,, pentru a fi în temă cu 
toate problemele de secretariat, astfel să pot fi de ajutor în unele cazuri. 
 
5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii 
unității  
 5.1 Am contribuit la promovarea imaginii școlii, împreună cu personalul 

acesteia venind cu câteva idei originale sau popularizând investițiile ce s-au 
efectuat  în unitate, pe rețelele de socializare. 

 5.2 Am participat ca organizator la Ediția a II - a Festivalului Concurs 
Regional de Dansuri și Cântece Populare ,,Nae Rotaru,, - un mare prilej de 
promovare a  sistemului de valori al Școlii Gimnaziale ,,Daniela Cuciuc,, 

 5.3 Am facilitat procesul de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a 
regulilor sociale prin comunicare . 

 5.4 Am colaborat cu compartimentul Direcția de Asistență Socială -  
serviciul Protecția Socială din cadrul Primăriei Municipiului Piatra Neamț, in 
vederea repartizării beneficiarilor de ajutor social, apți de muncă pentru a 
efectua orele de acțiune de interes local, atât la unitatea noastră cât și la 
Grădinița P.P. ,,Floare de Colț,,. 

 5.5 Am o bună colaborare cu Asociaţia Proschola (fiind și singura membră 
din instituție), în vederea stabilirii necesităților și nevoilor scolii. 

 5.6 Am întotdeauna, în relația de colaborare cu superiorii, spirit inovativ în 
luarea deciziilor, oferind soluții de perspectivă la problemele legate de 
sectorul administrativ. 

 5.7 Am participat alături de cadrele didactice la proiecte, parteneriate ce se 
derulează în școală, ajutându-le cu materiale, lucrări de copiere și 
tehnoredactare a documentelor. 

   5.8  Am atras o sponsorizare  de la un părinte – 1 motocositoare nouă. 
6. Conduita profesională 
6.1  În vederea unei conduite profesionale adecvate compartimentului unde 
îmi desfășor activitatea, am avut întotdeauna un comportament civilizat în 
relația atât cu superiorii, colegii și subalternii cât și cu părinții și elevii. 
6.2 Am utilizat un limbaj corect, o ținută decentă, am dat dovadă de 
corectitudine și probitate morală. 
6.3 Am respectat și promovat deontologia profesională: integritatea morală și 
profesională, confidențialitatea, am respectat legislația în vigoare. 

PUNCTE TARI : 
- Colaborarea eficientă cu toate compartimentele din cadrul unității, cu 

furnizorii, cu : Primăria, DSP, ISU Petrodava,  S.C. Salubritas., S.C.Locativ 
Serv etc 

- Duc la îndeplinire sarcinile de serviciu cu ușurință, cu drag de meseria pe care 
o practic. 
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- Am deschidere pentru orice sarcină suplimentară trasată de către conducere, 
conform legilor în vigoare. 

PUNCTE SLABE 
- Lipsa fondurilor bănești pentru atingerea tuturor obiectivelor propuse. 

Administrator patrimoniu, 
Cucoară Marina Magdalena 

 
Raport  activitate  administrator patrimoniu 

An şcolar 2017 – 2018 
 
În anul şcolar 2017-2018, s-a desfăşurat activitatea specifică  fişei postului, 

coordonată de către administratorul de patrimoniu, Monica Raluca Burghelea şi 
având în vedere următorii indicatori de performanţă : 

Obiectiv general: 
 Asigurarea interferenţei dintre şcoală şi beneficiar; 

Obiectiv  specific: 
Răspunde de administrarea: 
- clădirii; 
- a utilităţilor şi serviciilor din cadrul compartimentului administrativ; 
- planificarea şi coordonarea activităţii administrative; 
 

1. Proiectarea activității: 
 1.1 Am elaborat planul de muncă anual și semestrial pentru compartimentul 

administrativ în corelație cu planul managerial al unității și l-am adus la 
cunoștința directorului și personalului nedidactic. 

 1.2 Am rezolvat problemele ce revin sectorului administrativ – gospodăresc cu 
privire la începerea cursurilor în cele mai bune condiții.. 

 1.3 Am folosit TIC in activitatea de proiectare, tehnoredactare la  toate 
materialele necesare, realizând baza de date cu privire la sectorul administrativ. 

 1.4 Am elaborat planuri de muncă, grafice și tematică de control ale activității 
din subordine, precum și planul managerial al administratorului. 
 
2. Realizarea activităților : 

 2.1 Am identificat și analizat, prin consultarea conducerii școlii, a tuturor 
problemelor ce revin sectorului administrativ  pentru anul școlar  2017 – 2018. 

 2.2 Am predat în sub inventar obiectele de inventar și mijloacele fixe la 
persoanele care le au în folosință, cu semnătură, pe bază de liste de inventar. 

 2.3 Am elaborat toate documentele necesare conform normelor în vigoare, 
pentru realizarea de achiziții publice în vederea dezvoltării bazei materiale a 
unității de învățământ 
- Am realizat pe baza referatelor, operațiunile de dezinfecție și dezinsecție 

obligatorii la interval de 6 luni. 
- S-au achiziționat conform legii în vigoare, materialele de curățenie si 

întreținere și le-am distribuit personalului din subordine pe baza bonurilor de 
consum, aprobate de director. 

- Am răspuns de buna planificare si întrebuințare a materialelor și a instalațiilor  
(centrale termice, instalație electrică, instalație sanitară). 
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- S-a realizat lucrarea de înlocuire țeavă spartă in gradinita, cu echipă 
specializată. 

- S-a efectuat la timp verificarea și încărcarea celor 9 extinctoare din unitate. 
- Am întocmit referate de necesitate pe care le-am înaintat conducerii, privitoare 

la montarea de paratrăsnet, ignifugare pod, verificare hidranți, înlocuire 
tablouri electrice, reparatie gard,reamenajarea locului de joaca etc. 

- Am urmărit aplicarea si respectarea normelor de igiena de către personalul 
nedidactic (în mod special la sala de mese și la grupele de grădiniță). Astfel, 
nu s-au înregistrat probleme de sănătate în rândul preșcolarilor. 

- M-am preocupat de procurarea materialelor pentru efectuarea și menținerea  
curățeniei și igienei în școală. 

- Îndeplinesc și funcția de casier al unității, și ca urmare, am efectuat la timp 
operațiunile de depunere numerar la Trezoreria Neamț și am întocmit 
Registrul de casă. 

- Am efectuat înregistrări in fișele de magazie, după ce am înregistrat 
materialele pe baza de NIR (Notă Intrare Recepție) și le-am scăzut pe Bon 
de consum. 

- Am gestionat cu discernământ bunurile scolii, urmărind utilizarea raționala a 
energiei electrice, apei și a materialelor consumabile din unitate. 

- Am înaintat conducerii școlii referat de necesitate cu materialele necesare 
efectuării curățeniei generale, a igienizării și pentru reparații, pentru perioada 
vacanței de vară. 

- Am coordonat activitatea persoanelor aflate în ajutor social, i-am pontat 
corect, conform orelor efectuate. 

- Am răspuns  la toate solicitările conducerii unității și am îndeplinit toate 
sarcinile suplimentare trasate conform nevoilor intervenite pe parcursul 
anului școlar . 

- S-a modernizat blocul alimentar prin schimbarea gresiei si a faiantei din  
bucatarie 

- S-a achiziționat  o masina de gatit si o hota in bucatarie   
- S-a efectuat cosirea ierbii în curtea gradinitei si s-a toaletat gardului viu. 
- Am urmărit ca în permanență, toate instalațiile să funcționeze, mobilierul să fie 

în bună stare de funcționare, precum ușile și ferestrele. 
- S-au achiziționat  avertizoare luminoase pentru hidranți și  pentru intrările – 

ieșirile din unitate și s-au montat cu firmă specializată. 
2. Comunicare si relaționare 

3.1 Am contribuit la dezvoltarea unui climat favorabil muncii în echipă 
împreună, cu personalul din subordine, întreținând relații principiale cu întreg 
personalul unității. Îmi ajut colegii ori de câte ori este nevoie. 
3,2 Întrețin foarte bune relații de colaborare cu tot personalul și permanent, 
am venit în sprijinul rezolvării situațiilor conflictuale din gradinita, evitând pe 
cât posibil, orice dispute cu terțe persoane. 
3.3 Folosesc un limbaj adecvat, cordial, în relațiile cu factorii ierarhici superiori 
ai gradinitei, părinți, parteneri economici și sociali.  
3.4 În relațiile de serviciu și în afară, tratez cu respect, manifestând o atitudine 
morală  civică demnă, toate persoanele cu care vin în contact. 
3.5 Îmi ajut colegii din alte sectoare de activitate,  
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4.  Managementul carierei si al dezvoltării personale 
4.1 Am manifestat permanent, interes pentru dezvoltarea profesională și 
personală, am avut întotdeauna deschidere pentru activități complexe, 
informându–mă permanent de legi și noi reglementări în domeniul 
administrative și nu numai. 
4.2 Am  absolvit  programul de formare continuă ,, Instruirea pentru situații 
de urgență a personalului din sistemul de învățământ preuniversitar,, 
desfășurat la C.C.D. Neamț, acesta fiindu-mi de un real folos, având în vedere 
că efectuez  instructajul PSI  la personalul didactic auxiliar și nedidactic. 
5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii 
unității  

5.1 Am contribuit la promovarea imaginii gradinitei, împreună cu 
personalul acesteia venind cu câteva idei originale sau popularizând 
investițiile ce s-au efectuat  în unitate, pe rețelele de socializare. 
5.2 Am participat ca organizator la Ediția a II - a Festivalului Concurs 
Regional de Dansuri și Cântece Populare ,,Nae Rotaru,, - un mare prilej de 
promovare a  sistemului de valori al Școlii Gimnaziale ,,Daniela Cuciuc,, 
5.3 Am întotdeauna, în relația de colaborare cu superiorii, spirit inovativ în 
luarea deciziilor, oferind soluții de perspectivă la problemele legate de 
sectorul administrativ. 

6. Conduita profesională 
6.1  În vederea unei conduite profesionale adecvate compartimentului unde 
îmi desfășor activitatea, am avut întotdeauna un comportament civilizat în 
relația atât cu superiorii, colegii și subalternii cât și cu părinții  
6.2 Am utilizat un limbaj corect, o ținută decentă, am dat dovadă de 
corectitudine și probitate morală. 
6.3 Am respectat și promovat deontologia profesională: integritatea morală și 
profesională, confidențialitatea, am respectat legislația în vigoare. 
PUNCTE TARI : 

- Colaborarea eficientă cu toate compartimentele din cadrul unității, cu 
furnizorii, cu : Primăria, DSP, ISU Petrodava,  S.C. Salubritas., S.C.Locativ 
Serv etc 

- Duc la îndeplinire sarcinile de serviciu cu ușurință, cu drag de meseria pe care 
o practic. 

- Am deschidere pentru orice sarcină suplimentară trasată de către conducere, 
conform legilor în vigoare.. 
PUNCTE SLABE 

- Lipsa fondurilor bănești pentru atingerea tuturor obiectivelor propuse. 
 

Administrator patrimoniu, 
BURGHELEA RALUCA MONICA 
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Raport de activitate al compartimentului financiar-contabil 
An şcolar 2017-2018 

 In cadrul departamentului financiar contabil al Scolii Gimnaziale ,,Daniela 
Cuciuc”  desfășoară activitatea: 
-administratorul financiar(contabil șef) care asigură intreaga activitate financiar 
contabilă a instituției 
 -administratorul de patrimoniu la Scolii ,,Daniela Cuciuc” care asigură evidența si 
activitatea referitoare la patrimoniul scolii 
- administratorul de patrimoniu la Gradinița ,,Floare de Colț” care asigură evidența si 
activitatea referitoare la patrimoniul grădinitei, aprovizionarea și evidența alimentelor 
pentru preșcolari. 
 In cadrul departamentului Contabilitate s-au desfașurat  următoarele activităţi: 
 La nivelul unității de invățămănt a fost elaborat proiectul de Buget pentru anul 
2018 pentru cele 3 forme de finanțare: BUGET DE STAT; BUGET LOCAL; VENITURI 
PROPRII și un plan de achiziții și dotare a solii și gradiniței. 

Elaborarea proiectului de buget și a planului de achiziții s-a făcut conform 
normelor și metodologiei in vigoare. 

Bugetul pentru anul financiar 2018 a fost intocmit la timp și aprobat de ISJ 
Neamț și Consiliul Local Piatra Neamț (Fila de buget se găsește la serviciul 
Contabilitate și afișat la avizierul școlii). 
 Au fost identificate o serie de venituri din surse extrabugetare după cum 
urmează: 
- chirii - 9000 lei 
-alte venituri din proprietate - 16000 lei 
-contribuția părinților pentru hrana copiilor din grădiniță - 465000 lei. 

Bugetul primit a fost repartizat pe capitole și articole bugetare conform legii, 
iar fondurile extrabugetare au fost procurate și repartizate conform priorităților. 

La nivelul unitătii de invățămănt s-a realizat execuția bugetară. au fost alocate 
burse sociale și alte ajutoare sociale(sume pentru hrana și echipamentul copiilor cu 
CES) 

De asemenea s-a realizat evaluarea planului de achiziții și al utilizării fondurilor 
extrabugetare printr-un raport anual și inventerul anual.  

Încheierea exerciţiului financiar anual 31 decembrie 2017 
– dare de seama contabilă (bilanţul ) la 30.09.2017, 31.12.2017, 31.03.2018, 
30.06.2018 împreună cu anexele -trim/ anual; 

Introducerea bugetelor in sistemul naţional de raportare Forexebug, precum şi 
introducerea angajamentelor, în aplicaţia CAB, zilnic. 

Intocmire documentatiei pentru achiziţionarea semnăturii electronice, anual. 
Situaţiile pentru Inspectoratul Scolar Judeţean Neamț - execuţia bugetară la 

30.09.2017, 31.12.2017, 31.03.2018, 30.06.2018 împreună cu anexele-
trimestrial/anual; 
Monitorizarea cheltuieli personal – Primăria Municipiului/ISJ Neamț –lunar; 
Declaraţia privind obligaţiile plătite către   DGFP( D 112) - lunar; 
Declaraţia privind obligaţiile plătite către   DGFP( D 100) - lunar 
Necesar credite -ISJ, Primărie-lunar; 
 State de plată salarii ( verificare centralizare, calcul viramente) -lunar 
Întocmire OTP : 
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Salarii, viramente –lunar; 
Întocmire ordine plată cu scopul achitării plăţilor către furnizori, pentru cheltuieli 
materiale şi servicii- permanent ; 
Evidenta registru casă- încasări /plăţi- permanent; 
Întocmire ordonanţări: 
Salarii- carduri , viramente –lunar; 
plăţi furnizori-cheltuieli materiale ; 
Înregistrarea in contabilitate a documentelor primare prin centralizare in note 
contabile-zilnic/lunar; 
Întocmire referate de necesitate  
Întocmirea balanţei de verificare-lunar; 
Registru jurnal-lunar; 
Fişe operaţii diverse-lunar; 
Fişe analitice-lunar; 
Registru CFP -permanent; 
Registru angajamente-permanent; 
Întocmire angajament: 
salarii- carduri, viramente - lunar; 
plăţi furnizori-cheltuieli materiale ; 
Intocmirea si depunerea dosarul de recuperare sume concedii medicale din FNUASS, 
la  Casa de Sănătate  ..., lunar; 
Intocmire CEC numerar pentru burse, CES, transport - la nevoie; 
Operaţiuni de încasări şi plăţi  prin casierie - la nevoie; 
Confirmare  la I S J ...  primirea manualelor şcolare - la nevoie; 
Intocmire borderouri alimentări card  şi depunere on line - lunar. 
Distribuire borderouri pentru  alimentări, lunar. 
Monitorizare cheltuielilor de personal pt primarie - lunar; 
Contul de execuţie  a bugetului institutiilor publice          - lunar;                                                
Bilanţul scurt                                                               - lunar; 
Concordanţa soldurilor către DGFP, trimestrial 

Compartimentul de contabilitate al Scolii Gimnaziale ,,Daniela Cuciuc” în 
anul şcolar 2017-2018 a desfăşurat activităţi financiar-contabile constând în 
asigurarea fondurilor necesare pentru ca  procesul de învăţământ să funcţioneze in 
condiţii optime, după cum urmează: 

SEMESTRUL I 2017 - 2018 

CAPITOL BUGETAR 
Buget 

aprobat 

SEM II 2017 

PLAȚI 
SEM II 2017 

SUME DE 
ACHITAT IN 

2018 

CHELT. DE PERSONAL(SALARII) 1741365 1741365 0 

BUNURI SI SERVICII 90190 90190 73822 

BURSE SOCIALE 7987 7987 0 

ASISTENTA SOCIALĂ (copii ci CES) 25540 25540 0 

TOTAL 1865339 1865339 73822 

 
SEMESTRUL II 2017 - 2018 

CAPITOL BUGETAR 
Buget 

aprobat 

PLAȚI 

SEM I 2018 

SUME DE 

ACHITAT IN 
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SEM I 2018 2018 

CHELT. DE PERSONAL(SALARII) 2014945 1799143 0 

BUNURI SI SERVICII 238950 234751 0 

BURSE SOCIALE 24940 14412 0 

ASISTENTA SOCIALĂ (copii cu CES) 35300 32026 0 

TOTAL 2314135 2080332 0 

 
Analizănd activitatea financiar contabilă din cadrul Scolii Gimnaziale ,,Daniela 

Cuciuc” si a structurii Gradinița ,,Floare de Colț” in anul scolar 2017-2018 putem 
constata următoarele: 

puncte tari:  
activitatea s-a desfășurat conform legislației și normelor in vigoare, nu au existat 
abateri de la principiile Contabilității bugetare, nu au existat intărzieri  la intocmirea și 
trimiterea situațiilor financiare la instituțiile abilitate (Primăria Piatra Neamț, 
Inspectoratul Școlar, Trezorerie si Sistemul National FOREXEBUG) 

puncte slabe: 
neincadrarea in Bugetul  aprobat conform costului standard/elev/prescolar, la 
sfărșitul anului 2017 au rămas facturi neachitate in valoare de 73822 lei. 
 

Administrator financiar, 
ZAHARIA MARIANA 

 
RAPORT DE ACTIVITATE INFORMATICIAN 

 
1. Proiectarea activității 

 Am gestionat și verificat în permanență starea de funcționare a 
echipamentelor de calcul din dotare și asigurarea utilizării în bune condiții a 
acestora. 

 M-am implicat în administrarea și întreținerea rețelei INTERNET a școlii. 
 M-am implicat în activitățile de proiectare a ofertei educaționale la nivelul 

unității, prin realizarea de pliante, pregătirea logisticii necesare pentru 
desfășurarea lectoratelor cu părinții și a diverselor activități tematice 

 Am participat la proiectarea  activităților extracurriculare corelate cu 
obiectivele  extrase din  planul managerial al unității 

2. Realizarea activităților didactice 

 Am asigurat asistența tehnică profesorilor de altă specialitate decât 
informatică în timpul orelor desfășurate în laboratorul AEL sau în oricare alt 
laborator de informatică. 

 Am utilizat eficient  resurselor materiale din dotare în vederea optimizării 
activităților didactice bibliotecă de software și documentații, echipamente de 
tehnică de calcul și auxiliare, etc. 

 Am participat toate activitățile extracurriculare din cadrul unității școlare. 
3.Comunicare și relaționare 

 Am reușit o bună comunicare și relaționare cu elevii, printr-o  atitudine 
politicoasă față de elevi, prin selectarea  atentă a modalităților de comunicare: 
ton, ritm, prin  respectarea partenerului de comunicare și a vocabularului 
adecvat, prin asigurarea feed-back-ului în comunicare. 
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 Am dezvoltat o  comunicare și relaționare bună cu personalul școlii: cadrele 
didactice ale școlii, cu personalul didactic auxiliar, cu personalul nedidactic. 

 Cu echipa managerială, am lucrat și colaborat constructiv în toate activitățile în 
care am fost solicitat, contribuind la buna desfășurare a procesului instructiv-
educativ. 

 Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare în cadrul comunității. 

 Am luat legătura cu firmele producătoare de softuri, de echipamente de calcul, 
cu firmele care asigură service-ul echipamentelor de calcul, relaționarea cu 
provider-ul de INTERNET de câte ori a fost nevoie 

4. Managementul carierei și al dezvoltării personale 

 În activitatea de zi cu zi am valorificat competențele științifice, dobândite prin 
participarea la programele de formare și perfecționare, la activități metodice, 
stagii de formare,  manifestări științifice, în concordanță cu legislația în 
vigoare. 

 Implicarea în organizarea activităților metodice la nivelul comisiei/catedrei de 
informatică. 

 Realizarea și actualizarea portofoliului și a dosarului personal este una din 
prioritățile mele. 

5. Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii 
unității școlare 

 Am colaborat cu cadrele didactice din unitate la dezvoltarea de parteneriate și  
proiecte educaționale, la nivelul școlii, în vederea dezvoltării instituționale 

 M-am implicat în promovarea ofertei educaționale. 
 Am participat la organizarea programelor și activităților  de prevenire și 

combatere a violenței, activități antidrog la nivelul unității. 
 Am contribuit la respectarea normelor, procedurilor de sănătate și securitate a 

muncii, de PSI și ISU pentru activitățile desfășurate în cadrul laboratoarelor, la 
elaborarea unor instrucțiuni proprii, în spiritul legii, pentru completarea și 
aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă. 

 M-am implicat activ în crearea unei culturi a calității la nivelul instituției prin 
selectarea de modele sociale relevante pentru sistemul de valori al societății și 
prin analiza situațiilor în care apar astfel de modele pentru crearea unui sistem 
propriu de valori al elevului, al personalului auxiliar, cu care lucrez și 
colaborez. 

6. Conduita profesională 
 În vederea prezentării unei conduite profesionale adecvată meseriei și locului 

în care îmi desfășor activitatea, am avut mereu un limbaj corect, o ținută 
decentă, am avut un comportament civilizat, nu am întârziat, am rezolvat 
toate problemele apărute cu operativitate, am dat dovadă de corectitudine și 
probitate morală. 

 Am respectat și promovat deontologia profesională: integritatea morală și 
profesională, confidențialitatea, am respectat legislația în vigoare. 

PUNCTE TARI: 

 Colaborarea eficientă cu toate compartimentele din cadrul unității; 
PUNCTE SLABE:  

 Lipsa fondurilor necesare modernizării și dotării laboratoarelor școlare; 
Informatician :  Tamaș Andrei 
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Concluzii - RESURSELE MATERIALE 
În anul școlar 2017-2018  la Scoala Gimnazială ”Daniela Cuciuc” Piatra-Neamț 

s-a reușit îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activității elevilor și a cadrelor 
didactice. 

Bugetul estimat pe anul 2017 a fost următorul : 
 Cheltuieli de personal  - 3368098 lei 
 Cheltuieli materiale – 319813 lei de la bugetul local 

Colaborarea cu autoritățile locale și județene prin dialog și prin prezentarea 
situațiilor în care ne desfășurăm activitatea a condus la obținerea de rezultate 
mulțumitoare. 

Au fost asigurate materialele de curățenie, igienizare și  combustibilul gazos 
pentru încălzirea în toate corpurile unității școlare, dar și în structura aferentă 
acesteia. 

S-a asigurat, în totalitate,  decontarea abonamentelor cadrelor didactice și 
personalului didactic auxiliar. 

Au fost plătite la timp toate facturile privind utilitățile din unitatea școlară        
( energie electrică, combustibil gazos, telefon, servicii de mentenanță etc). 

Mulțumesc colegilor care s-au implicat în mod direct în rezolvarea problemelor 
administrative, dar și a celor care țin de latura instructiv-educativă. 

Rețeaua școlară este consistentă și necesită foarte multe lucrări: 
administrative, financiare și de secretariat.  

Implicarea cu responsabilitate a fiecăruia dintre noi, face posibilă desfășurarea 
cu succes a procesului instructiv-educativ. 

CONCLUZII 
Sintetizând cele menționate, putem aprecia următoarele: 

PUNCTE TARI 
- Creşterea autonomiei unităţii de învăţământ; 
- Se dezvoltă progresiv cultura organizaţională la nivelul unității cu personalitate 

juridică, printr-un management implicativ; 
- Existenţa unui personal didactic bine pregătit: posturi ocupate cu cadre 

didactice titulare într-un procent relativ mare; 
- Conştientizarea nevoii de formare continuă şi perfecţionare a profesorilor, în 

vederea optimizării actului didactic, prin participarea la cursuri de formare 
continuă, grade didactice, master; 

- Monitorizarea şi evaluarea calităţii educaţiei furnizate de către colectivul şcolii 
se realizează de către  director, respectiv director adjunct,  prin  activităţi  de  
control  şi asistenţe; 

- Colaborarea eficientă cu personalul angajat; 
- Participarea   personalului din unităţile de învăţământ la procesul decizional; 
- Elaborarea   procedurilor  pentru o activitate eficientă în unitatea de 

învăţământ; 
- Programul managerial care concretizează şi stabileşte obiective şi acţiuni 

menite să asigure îndeplinirea ţintelor strategice; 
- Planul managerial care cuprinde  obiective şi acţiuni cu un caracter precis şi cu 

un grad sporit de particularizare; 
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- Au fost realizate activităţile instructiv–educative si extracurriculare diverse, 
care au contribuit la formarea elevilor în spiritul principiilor şi practicilor 
europene; 

- A fost asigurat cadrul necesar de derulare a activităţilor instructiv – educative 
şi administrativ – financiare; 

- Au fost procurate materiale necesare asigurării condiţiilor optime de 
desfăşurare a procesului instructiv -  educativ. 

PUNCTE SLABE 
- Pregătirea unor elevi evidenţiată prin rezultate la învăţătură şi frecvenţă care 

nu este la nivelor standardelor de calitate; 
- Dezinteresul unor cadre didactice în îndeplinirea sarcinilor de lucru; 
- Numărul mare de cadre didactice suplinitoare; 

OPURTUNITĂŢI 
 Accesul cadrelor didactice la formarea continuă  prin   oferta  de   cursuri   de   

formare;  
 Proiecte, parteneriate, schimburi de experienţă între şcoli şi instituţii 

partenere; 
 Aplicarea procedurilor pentru eficientizarea activităţii cadrelor didactice; 
 Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii în scopul formării unor echipe 

multidisciplinare cu scopul de a creşte valoarea profesională a intervenţiilor 
psihoeducaţionale; 

 Baza materiala a şcolii; 
 Deschiderea către o comunicare transparentă; 

AMENINŢĂRI 
 Scăderea drastică a populaţiei şcolare; 
 Situaţia economică dificilă, existenţa unei oferte tot mai scăzute pentru piaţa 

muncii; 
 Infrastructura  insuficientă;  
 Diminuarea interesului/capacităţii familiei de a susţine pregătirea şcolară a 

copilului şi de a-i monitoriza timpul liber; 
 Tendinţa de scădere a interesului populaţiei faţă de actul educaţional precum 

şi implicarea scăzută a părinţilor în cunoaşterea/rezolvarea problemelor şcolii; 
 Promovarea unor modele negative pentru educaţie, în mass-media; 

 
  
             Director,                                                           Director adj. 
Prof. Ioana Roxana IORDACHE               Prof. Daniela Gabriela CIOBANU   


