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RAPORT PRIVIND STAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI  

An şcolar 2020-2021 

 

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 01.09.2020-31.08.2021. 

Cadru 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 – 2020-2021, capitolul Educaţie 

• O.M.E. nr. 5447/31.08.2020 privind aprobarea   Regulamentului Cadru de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

•  LEGEA nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; 

• O.M.E. cu privire la structura anului şcolar 2020-2021; 

• O.M.E. nr. 5991/11.11.2020 privind metodologia de miscare a personalului didactic din 

invatamântul preuniversitar in anul școlar 2019-2020 cu modificările și completările 

ulterioare  

• O.M.E. nr. 6106/03.12.2020, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a inspecţiei şcolare în sistemul de învăţământ preuniversitar; 

• Ordinul Ministrului Educației Naționale pentru modificarea și completarea Anexei - 

Regulament - cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar la OMEC nr. 5.447 din 31.08.2020 privind aprobarea ROFUIP; 

• Ordonanța Guvernului 27/2002 privind activitatea de soluționare a petițiilor cu 

modificările ulterioare. 

• LEGE Nr. 19/2020 din 14 martie 2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru 

supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ. 
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Preliminarii 

  În anul şcolar 2020-2021, 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;  

✓ 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’’ Piatra-Neamț 

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 
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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’’ Piatra-Neamț 

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; 

❖ 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; 
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❖ 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”. 
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Analiza activităţii 

1. Situatia la învățătură: 

La sfârşitul anului şcolar 2020-2021, rezultatele la învăţătură sunt sintetizate astfel: 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR 

Grădinița Daniela Cuciuc 

GRUPA NUMĂR COPII NUMĂR GRUPE 

Mică A pp 28 1 

Mijlocie A pp 28 1 

Mare A pp 23 1 

Mică A pn  19  1 

Mare A pn 26 1 

TOTAL 124 5 

 
Grădinița Floare de Colț 

GRUPA NUMĂR COPII NUMĂR GRUPE 

Mică A  25 1 

Mică B 23 1 

Mică C 24 1 

Mijlocie A 27 1 

Mijlocie B 27 1 

Mare A 24 1 

Mare B 29 1 

Mare C 31 1 

TOTAL 210 8 
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ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 

CLASA NUMĂR ELEVI NUMĂR 

CLASE 

Pregătitoare 42 2 

I 50 2 

II 47 2 

III 39 2 

IV 64 2 

A doua șansă 13 1 

TOTAL 255 11 
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               ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL 

CLASA NUMĂR ELEVI NUMĂR CLASE 

V 36 2 

VI 38 2 

VII 33 2 

VIII 40 2 

TOTAL 147 8 

 
NUMĂR TOTAL DE ELEVI 2020-2021 

1 Numărul de preşcolari 334 

2 
Numărul de elevi din învăţământul primar 

(0 -IV) 
255 

3 
Numărul de elevi din învăţământul gimnazial (V-

VIII) 
147 
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Analiza demografică prin comparaţie pe ani 

 
An 

2018-2019 

An 

2019-2020 

An 

2020-2021 

Preşcolar 

 

323 preșcolari /  

13 grupe 

341 preșcolari / 

13 grupe 

334 preșcolari / 

13 grupe 

Primar 
258 elevi /  

11 clase 

247 elevi /  

11 clase 

255 elevi / 11 

clase 

Gimnazial 
137 elevi /  

6 clase 

144 elevi /  

6 clase 

147 elevi / 8 

clase 

Total 

 

718 elevi /  

30 clase 

732 elevi /  

30 clase 

736 elevi / 32 

clase 

 

 
 

Analiza comparativă a numărului de elevi între anii 

2019 – 2020 şi 2020 – 2021 

 
An 

2019-2020 

An școlar  

2020-2021 
Diferenţe 

Preşcolar 

 

341 preșcolari / 13 

grupe 

334 preșcolari / 13 

grupe 
-7 

Primar 
247 elevi /  

11 clase 
255 elevi / 11 clase +8 

Gimnazial 
144 elevi /  

6 clase 
147 elevi / 8 clase +3 

Total 

 

732 elevi /  

30 clase 
736 elevi / 32 clase +4 
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Situaţia la învăţătură la sfârşitul anului şcolar 

2020 / 2021 clasele pregătitoare – IV 

 

 

 
 

NIVEL  

NR 

CLASE 

/ 

GRUPE 

ÎNSCRIŞI LA 

ÎNCEPUTUL 

ANULUI ŞCOLAR 

ÎNSCRIŞI LA 

SFÂRŞITUL 

ANULUI ŞCOLAR 

PROMOVAŢI 

REPETENŢI 

SIT. 

ŞCOLARĂ 

ABAN-

DON 

PRIMAR preg 2 42 42 42 0 0 

I 2 49 50 49 0 1 

II 2 48 46 44 0 2 

III 2 39 39 39 0 0 

IV 2 63 60 59 0 1 

A doua 

șansă 

nivel 

III-IV 

1 12 

13 

13 0 0 

Total general 11 253 250 246 0 4 
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Situaţia la învăţătură la sfârşitul anului şcolar 

2020 - 2020 clasele V-VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Clasa 

PROMOVAŢI 

Corigenţi 

Sit. 

neîncheiată 

/abandon 

/repetent 
Total 

cu medii 

5-6,99 

(S) 

7-8,99 

(B) 

9-10 

(FB) 

a V-a 36 0 6 30 0 1 

a VI-a 35 1 10 24 0 2 

a VII-a 30 4 16 10 0 1 

a VIII-a 40 2 16 22 0 0 

TOTAL 141 7 48 86 0 4 
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2. Frecvența școlară 

Luna 

Primar Gimnaziu Total şcoală 

Total 

absenţe 

Absenţe 

nemotivate 

Total 

absenţe 

Absenţe 

nemotivate 

Total 

absenţe 

Absenţe 

nemotivate 

Total absenţe 

septembrie 

2020 – ianuarie 

2021 

2080 1826 2597 1422 4677 3248 

Total absenţe 

februarie 

2021–iunie 

2021 

504 336 687 361 1191 697 

Total absenţe 

An școlar  

2020-2021 

2584 2162 3284 1783 5868 3945 

 

 
 

Procentajul absenţelor nemotivate din totalul absenţelor în perioada 

 septembrie 2020 – iunie 2021 

Primar Gimnaziu Total şcoală 

36,84 % 30,38 % 59,56 % 
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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 14 5 4 

Învăţători 11 0 6 2 3 

Profesori 25 0 19 4 2 

Total 60 1 39 11 9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şcoala Gimnazială ”Daniela Cuciuc” 

Piatra-Neamţ 

Norme 

didactice 

Personal didactic de predare 

• Funcţii de baza –  

 

51,88 

 

Personal didactic auxiliar 6 

Personal nedidactic 
16 

Total unitate: 73,88 
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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) Comisie de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă;  

e) Comisie pentru controlul intern managerial;  

f) Comisie pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi discriminării în 

mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii;  

g) Comisia pentru programe şi proiecte educative. 

Comisii 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 

➢ 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 
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➢ 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 2020-2021 

               

Componența Comisiei Metodice a educatoarelor din cadrul Școlii Gimnaziale ,,Daniela 

Cuciuc”/Gradinita cu P.P./P.N. ,,Daniela Cuciuc”, Piatra Neamt  este următoarea: 

1. 

 

2. 

Ratoi Adelina-

Elena 

Andriescu Andreea 

Gabriela 

mica P.P. 

 

mica P.P. 

Educatoare 

 

Prof. Inv. Prescolar 

 

Suplinitor-debutant 

 

Titular-grad didactic 

I 

3. 

 

4. 

Tigulea Ioana-

Brandusa 

Huma Andrada-

Ioana 

Mijlocie 

P.P. 

Mijlocie 

P.P. 

Prof. Inv. Prescolar 

 

Prof. Inv. prescolar 

Titular -  definitivat 

 

Titular -  definitivat 
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5. 

 

6. 

Cozma Elena 

 

Frasinel Ioana 

Mare 

P.P. 

Mare 

P.P. 

Prof. Inv. Prescolar 

Prof. Inv. Prescolar 

 

Titular-grad didactic 

II 

Titular-grad didactic 

II       

7. Racariu Alina Mica P.N. Prof. Inv. Prescolar Suplinitor-definitivat 

8.  Olaru Ancuța Mare P.N Prof. Înv. Preșcolar Suplinitor- definitivat 

A. Managementul ariei curriculare 

        1. Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective specifice ariei 

curriculare 

 Pe parcursul anului şcolar 2020-2021, Comisia Metodică a educatoarelor şi-a propus 

următoarele obiective: 

➢ asigurarea calităţii actului educaţional prin întocmirea planificărilor calendaristice şi 

semestriale; 

➢ parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii activ-

participative; 

➢ folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup; 

➢ organizarea de activităţi extracurriculare; 

➢ participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective, asigurarea 

accesului la informaţia de specialitate, favorizarea schimbului de experienţă; 

➢ perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare; 

➢ conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale: proiecte didactice, portofolii, 

teste; 

➢ colaborarea şcoală-familie. 

            Pe parcursul anului școlar 2020-2021 Comisia Metodică a educatoarelor a desfășurat 

o activitate bogată conform  planului managerial și graficului de activități aprobat în a doua 

ședință a Comisiei Metodice din 22 septembrie 2020. 

            Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului preprimar s-a realizat prin dezvoltarea 

de competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare şi 

transcurriculare a conţinuturilor programelor şcolare. De asemenea, s-a ţinut cont de noile 

reglementări elaborate de MEN, precum şi de recomandările primite  din partea inspectorului 

de specialitate, D-na Savu Rodica si a responsabilului de cerc pedagogic, d-na Serban 

Mihaela. 

              S-au întreprins activităţi de observare a preşcolarilor, discuţii cu părinţii,  copiii au 

fost implicaţi în situaţii evaluative centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se ulterior 

nivelul de performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare. 

             În lecţiile desfăşurate la grupă, educatoarele au aplicat tehnici de implicare 

individuală sau în grup a copiilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la 
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participarea efectivă a tuturor preşcolarilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind 

capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în 

echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi 

colective, a iniţiativei. In luna octombrie fiecare educatoare și-a prezentat în cadrul activității 

comisiei metodice planificarea evaluării inițiale pe cele două sau trei săptămâni, 

comportamentele urmărite, rezultatele și  dificultățile pe care le-a intâmpinat în desfășurarea 

probelor și testelor de evaluare. Fiecare educatoare a elaborat teste de evaluare initială, 

formativă şi sumativă. În urma evaluărilor s-a constatat că preşcolarii  deţin cunoştinţele 

prevăzute de programa preşcolară şi dau dovadă de receptivitate. Toate educatoarele de la 

grupe au acordat importanţa cuvenită particularităţilor de vârstă şi individuale ale copiilor, 

aplicând o pedagogie adecvată şi incluzivă. 

      2. Activitaţi curriculare, extracurriculare și extraşcolare 

 În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică 

s-a centrat în egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi 

comportamentelor dezirabile la preşcolari, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin 

utilizarea preponderentă a metodelor interactive, participative precum şi prin raportarea 

problematicii la experienţele copiilor. 

 Toate grupele au fost implicate în marcarea unor evenimente importante cum ar fi: 5 

octombrie-Ziua Educației, 1 Decembrie-Ziua Naţională a României, Naşterea Domnului, 15 

ianuarie-naşterea marelui poet Mihai Eminescu, 24 ianuarie- Unirea Principatelor Române, 1 

Martie, 8 Martie-ziua mamei, Paștele la români, Ziua Europei, 1 Iunie-ziua copiilor, 5 iunie-

Ziua învățătorului, Ziua eroilor, fiecare educatoare  organizând activități în manieră proprie. 

       S-au desfăşurat activitati cu prezentarea unor referate în scopul formării şi autoformării 

membrilor comisiei: 

➢ septembrie  2020- activitate desfășurată- Informarea cadrelor didactice cu privire la 

noutatile aduse de ,,Ghidul pentru unitatile de invatamanat prescolar” 

➢ septembrie 2020 - activitate desfășurată- „Vrem să fim eficiente!” – Prezentarea 

planului managerial; planificarea activităţilor comisiei anul şcolar 2020-2021; 

Actualizarea datelor personale ale membrelor comisiei metodice a educatoarelor. 

➢ Octombrie 2020 – activitate desfasurata - „Am evaluat, am analizat şi soluţii am aflat!” 

- Diseminarea rezultatelor evaluării iniţialeşi analiza comparativă a acestora, pe nivele 

de vârstă; soluţii pentru ameliorare. 

Din luna noiembrie 2020 si pana in data de 8 februarie 2021 toate activitatile s-au 

tinut in online pe platforma Google Classroom. 

➢ În luna noiembrie toate educatoarele au participat online la activitatea de Cerc 

Pedagogic ce a avut loc la Grădinița cu G.P.P. Nr. 6 din cadrul Școlii Gimnaziale Nr.3, 

Piatra-Neamț, județul Neamt, care a avut ca temă: 
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1. Eficientizarea predării-învățării-evaluării prin utilizarea instrumentelor digitale, atât 

în demersul didactic față în față, cât și în cel online (platforme de învățare, aplicații 

social media, resurse educaționale deschise, softuri educaționale, experimente 

virtuale etc) – abordare teoretică  

2. Scrisoarea metodică pentru anul școlar 2020-2021  

➢ februarie 2021- Evaluarea sumativă a preşcolarilor- Prezentarea caracterizarilor 

grupelor de prescolari in urma evaluarii sumativa la sfarsitul sem.I  

Analiza SWOT, ca punct de pornire în planificarea activităţilor din semestrul II 

➢ martie 2021-prezentarea referatului cu tema ,, Dezvoltarea  socio-emotionala a 

copiilor prescolari ", prof. inv. presc. Olaru Ancuta ,grupa mare P.N. 

➢ 20 mai 2021 Cerc pedagogic-activitate on-line - GPP ”Veronica Filip”, Școala 

Gimnazială ”Elena Cuza”, Piatra-Neamț cu urmatoarele teme: 

1. Dezvoltarea cognitivă, socială, fizică şi emoțională a preșcolarilor prin intermediul 

activităților outdoor – abordare teoretică 

 2. Proiectarea și avizarea programelor pentru disciplinele opționale. 

➢ Iunie 2021 – Evaluarea finală a preşcolarilor 

            Evaluarea activităţii subcomisiei metodice - semestrul al II-lea 

      3. Funcţionarea sistemului de comunicare intern/extern (întâlniri de lucru, 

relaţia educatoare-educatoare, relaţia educatoare-învăţător, educatoare-echipa 

managerială, comunicarea din cadrul catedrei). 

            Relaţiile educatoare- preşcolari se bazează pe respect reciproc, conduită civilizată, 

colaborare şi înţelegere, afectivitate, preşcolarii  sunt încurajaţi în dorinţa de autodepăşire, 

având atitudine pozitivă faţă de activitate. 

 Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la activităţi şi disciplină s-a menţinut o 

relaţie permanentă între părinţi şi educatoare. 

 În cadrul comisiei metodice a educatoarelor colaborarea a fost eficientă, educatoarele 

împărtăşindu-si reciproc din experienţa didactică. 

 A fost promovată egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei, realizându-se o 

comunicare şi o colaborare eficientă cu celelalte comisii metodice. 

   4. Accesibilitatea/utilizarea echipamentelor, mijloacelor de învăţământşi 

auxiliarelor curriculare  

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

resursele de joc şi învăţare. Toate educatoarele au fost interesate de confecţionarea de 

material didactic în funcţie de varietatea tematicilor şi conţinuturilor de invăţare şi a 

particularităţilor de vârstă a copiilor; au folosit atât material existent in grădiniţă cât şi 

confecţionat de ele sau procurate prin eforturi proprii. 
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 Fiecare educatoare a utilizat la grupă mijloacele electronice de învăţământ.  Au fost 

elaborate o multitudine de fişe de lucru de evaluare. 

B. Eficacitatea educaţională 

1. Proiectarea şi promovarea ofertei CDS (disc. opţionale, proiectare şi 

promovare) 

În urma observaţiilor şi discuţiilor purtate cu membrii comisiei s-a constatat că materia 

planificată la disciplinele opţionale a fost parcursă ritmic şi integral, aplicându-se metode şi 

procedee activ-participative cu rezultate deosebite. Preşcolarii au fost încântaţi de opţionalele 

derulate pe parcursul anului școlar 2020-2021. 

2. Sistemul de evaluare 

a. Strategii/criterii de evaluare utilizate 

 Se evidențiază consecvenţa educatoarelor în abordarea centrată pe obţinerea de 

performanţe a conţinuturilor activităţilor, performanţe măsurate periodic în conformitate cu 

metodologia de evaluare şi remarcate în rezultatele testărilor predictive, formative şi 

sumative. 

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

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

pentru propriul proces de învăţământ. 

            Evaluarea inițială cât şi cea sumativă  s-a realizat prin diverse teste orale sau scrise, 

probe practice, concursuri, întreceri, etc. Rezultatele obţinute au fost  înregistrate în scopul 

stabilirii măsurilor ameliorative pentru copiii cu dificultăţi de învăţare. 

 C. Managementul calităţii 

1. Optimizarea asigurării calităţii prestaţiei didactice, (compararea fişelor de 

evaluare a cadrelor didactice, întâlniri de lucru) 

 Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, pentru ca o grădiniţă să fie eficientă, 

este necesar ca preşcolarii, educatoarele şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea 

comună, iar activitatea didactică să fie mai mult centrată pe instruire-formare şi curriculum. 

 Se evidențiază consecvenţa tuturor educatoarelor în promovarea şi practicarea unei 

educaţii centrate pe copil şi pe dezvoltarea globală a acestuia în contextul interacţiunii cu 

mediul natural şi social. 

 Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor 

didactice. 

2. Optimizarea strategiilor de evaluare 

  -s-a stabilit un sistem de apreciere şi stimulente pentru preşcolari; 

  -s-a urmărit o evaluare corectă pentru dezvoltarea copiilor. 
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      S-a constatat că educatoarele stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii activităţi predate, 

că folosesc strategii didactice moderne şi adecvate particularităţilor de vârstă şi pregătire ale 

grupelor, demersul didactic fiind bine conceput. 

Responsabil comisie metodică, 

Profesor înv. preșcolar ELENA COZMA 

 

RAPORT DE ACTIVITATE A COMISIEI METODICE 

A EDUCATOARELOR NIVELUL I și II 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “FLOARE DE COLŢ” 

AN ȘCOLAR 2020-2021 

 

Activitatea din anul şcolar 2020-2021 a fost o continuă preocupare în scopul 

optimizării procesului instructiv-educativ. 

          Raportul s-a întocmit în baza rapoartelor prezentate asupra activităţii didactice 

desfăşurate în fiecare grupă, având ca bază de referinţă planul managerial al comisiei 

metodice. 

Comisia metodică este recunoscută ca fiind unul dintre cele mai importante mijloace 

de formare continuă. Cadrele didactice din grădiniţă sunt permanent preocupate pentru 

propria formare, pentru înregistrarea unor rezultate cât mai bune în activitatea cu 

preșcolarii, pentru pregătirea acestora pentru integrarea cât mai ușoară în sistemul școlar. 

Toate acţiunile desfăşurate în unitate s-au desfăşurat la cel mai înalt nivel, contribuind în 

mare măsură la îmbogăţirea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor preşcolarilor. 

Obiectivele propuse au vizat calitatea actului educaţional şi au fost realizate cu succes. 

Participarea activă a întregului colectiv al unităţii de învăţământ preşcolar fac posibile 

schimbul de informaţii ştiinţifice şi împărtăşirea experienţelor din cadrul activităţilor 

didactice. 

Activitatea comisiei metodice s-a concretizat prin formarea iniţială temeinică, studiu 

individual continuu, activităţi extracurriculare şi cursuri de formare continuă şi de 

perfecţionare. 

Studiul individual continuu constituie principala formă de informare şi de 

perfecţionare profesională a educatoarelor. Editorialele şi revistele de specialitate vin în 

sprijinul cadrelor didactice, publicând materiale extrem de clare şi mobilizatoare privind 

metodologia cercetării fenomenului educativ. Schimbul de experienţă între educatoare a 

contribuit la formarea continuă a educatoarelor prin susţinerea de activităţi demonstrative şi 

referate în cadrul subcomisiei. 

În anul școlar 2020-2021, activitatea din grădiniță s-a desfășurat conform 

prevederilor Legii învățământului, având ca suport Curriculum-ul pentru educație timpurie, 
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precum și prevederile legale în vigoare. În centrul activității s-a situat realizarea planului de 

școlarizare, socializarea copiilor și integrarea lor cu succes în micro grupul clasei. De 

asemenea, am dezvoltat fiecărui copil capacități și deprinderi în plan cognitiv, afectiv și 

comportamental. Am asigurat cele mai bune condiții de pregătire și formare. 

Proiectarea și organizarea procesului instructiv-educativ s-a desfășurat respectând 

curricumul pentru învățământul preșcolar astfel încât să se realizeze obiectivele programei 

și formarea competențelor. 

Am crescut responsabilitățile și competențele profesionale ale cadrelor didactice în 

vederea proiectării unor activități didactice care să stimuleze copilul și să-l determine să 

participe activ la propria formare. 

Am urmărit formarea și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice. Am urmărit 

dezvoltarea strategiilor de realizare a unui parteneriat cu familia, comunitatea locală și 

organizații nonguvernamentale. 

Obiectivele propuse au condus la îmbunătățirea demersului didactic la nivelul fiecărei 

grupe, o bună colaborare între cadrele didactice, la îmbunătățirea strategiilor de cunoaștere 

a copiilor și o bună colaborare cu părinții și celelalte organisme implicate în formarea lor. 

ACTIVITATEA METODICA 

Membrii Comisiei Metodice, pe tot parcursul anului școlar, au propus și dezbătut 

teme care în practica pedagogică au pus diferite dificultăți. Comisia Metodică și-a ținut 

ședințele o dată pe luna și ziua metodică în fiecare zi de joi, așa cum este prevăzut în 

planul managerial. Comisia s-a întrunit și a stabilit cele mai bune metode de evaluare 

inițială, continuă și evaluare continuă-finală. Metodele prin care s-a făcut evaluarea copiilor 

au fost astfel alese încât să nu se strecoare erori, iar rezultatele au fost consemnatate în 

fișa de progres personal a fiecărui copil. Cunoașterea copilului la începutul anului școlar 

oferă un start bun pentru măsurile educative ce vor fi aplicate mai târziu.  

Toate cadrele didactice din grădiniță au susţinut activităţi demonstrative în cadrul 

Comisiei Metodice. Educatoarele au creat situaţii de învăţare valoroase din punct de vedere 

formativ şi educativ, stimulănd cognitiv preşcolarii, acordănd atenţia cuvenită calităţii 

cunoştinţelor predate. Referatele prezentate în cadrul comisiei metodice de către 

educatoare au ajutat la completarea cunoştinţelor teoretice. 

O atenţie deosebită s-a acordat amenajării spaţiului educaţional. Toate educatoarele 

s-au implicat în dotarea unităţii cu material didactic, jocuri si jucarii educative pentru 

preşcolari, precum şi aparatură electronică în vederea eficientizării activităţii didactice. 

În acest an școlar am dezbătut în cadrul Comisiei Metodice teme care au fost de 

interes pentru cadrele didactice, dar și teme propuse în Scrisoarea metodică. 

De asemenea, pe toată perioada suspendariii cursurilor din cauza pandemiei, 

activitatea de predare-învațare din grădiniță a trebuit adaptată și reconfigurate modalitățile 
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de abordare a conținuturilor pentru învațarea în sistem online. În această perioadă, fiecare 

educatoare și-a proiectat lecțiile astfel încât însușirea noilor conținuturi în activitățile online 

să fie cât mai facilă pentru fiecare preșcolar. Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse s-au 

utilizat ca mijloace de comunicare platforma Classroom, aplicația Whatsapp, pentru ca 

fiecare familie să fie informată corect si la timp. Deși a fost o perioadă dificilă și plină de 

provocări atât pentru personalul didactic, cât și pentru preșcolari și familiile acestora, am 

reușit să gestionăm cu succes actul de predare–învățare pentru a le oferi copiilor 

continuitate în activitatea cu care erau obisnuiți. 

În anul şcolar 2020-2021, cadrele didactice din grădiniţă au fost preocupate să 

desfaşoare activităţi deosebite care să-i stimuleze pe copii şi astfel să le dezvolte abilități de 

comunicare. Aceste activități au fost desfășurate conform graficului întocmit la începutul 

anului școlar și completat ulterior cu alte activități specifice nevoilor grupei.  

S-au încheiat parteneriate cu:  SC Raio Press SRL, Editura Edu - Asociația Educrates, 

Romconcept Internațional Solutions, ”Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA- Direcția 

Silvică Neamț, ”Ocolul Silvic Tarcău- Direcția Silvică Neamț”,parohiile Costișa și Ghigoiești 

               De asemenea precizăm și proiectele și parteneriatele educaționale desfășurate la 

grupe: 

 ”Azi la grădiniță, mâine la școală”,  

 ”Frumusețea naturii, frumusețea sufletului - culori și armonie”,  

 ”Copilul și cartea”,  

 ”Familia și grădinița”,  

 Proiectul ,,Pe scări în sus”, organizat de OvidiuRo și ME,  

 Proiectul interdisciplinar cu participare internatională ,,Micii olimpici”, 

  Proiectul Internațional Formidabilii,   

 Proiectul International ,,Discovery’’,  

 proiect educativ: ”Lăsați copiii să vină la mine” (cu biserica ”Nașterea 

Sfântului Ioan Botezătorul ”- Costișa)   

 parteneriatului educațional biserică-grădiniță ,,Suntem mici…dar cu credință”, 

încheiat cu parohia Ghigoiești. 

 Proiectul Educațional-Social ,,Alături de voluntarii de la Crucea Roșie” 

 Proiect educațional ,,Curiozități colorate de copii explorate”, ISJ Neamț 

Preșcolarii din grădiniță au participat la următoarele concursuri:  

• Concursul Interdisciplinar cu participare internațională ,,Discovery”,  

• Concurs cu participare internațională ,,Formidabilii”,  

• Concurs interdisciplinar cu participare internațională ,,Micii Olimpici”, 

• Concurs Național ,,Zâmbet de copil în zbor de fluturi” 

            Cadrele didactice s-au preocupat permanent de pregătirea profesională  în vederea 
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creșterii calității actului educational prin participarea activă la cursuri de formare organizate la 

nivel CCD Neamț, facultăți din țară sau internaționale, diferite asociații avizate:   

- „Integrarea TIC în sistemul educaţiei şi formării – DEZVOLTATOR DE E-LEARNING” 

- Învăţarea modernă prin strategii inovative de predare – învăţare-evaluare. 

- Strategii de abordare a educaţiei morale în contextul educaţiei timpurii. 

- Curs de Educație Parentală - ,,Cum ne antrenăm parentingul apreciativ”, organizat de 

Asociația HoltIs,  

- ,,Profesor real într-o școală virtuală”, organizat de Salvați Copiii, 

- ,,Utilizarea softurilor educaționale în era digitală”,organizat de Eduland Digital Learning 

SRL,  

- cursul ,,Evaluarea formativă online”, organizat de Didactic.ro 

- Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru 

examenele și concursurile naționale (CPEECN) 

           În concluzie, activitatea metodică a comisiei pentru curriculum de la nivelul 

grădiniței 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 educațional, au fost susținute toate activitățile sincron și 

asincron propuse în programul de activități, activitățile la care au participat toate cadrele 

didactice au dus la îmbogățirea experienței profesionale a fiecăreia dintre noi. 

Întocmit de responsabili ai comisiilor metodice pentru curriculum 

Ana-Maria Balan - nivelul I 

Nadia Ionescu-nivelul II 

 

RAPORT DE ACTIVITATE A COMISIEI METODICE 

A ÎNVĂŢĂTORILOR 

ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

 

Prezentul raport sintetizează principalele activităţi derulate în  anul şcolar 2020-2021.       

  Structura Comisiei metodice a învăţătorilor a reunit 10 cadre didactice –9 cadre titulare şi 

1 cadru suplinitor calificat – toate s-au dovedit a fi, prin modul în care au gândit şi au prestat actul 

didactic, înzestrate cu harul metodic şi profesionalismul dascălului ce urmăreşte eficienţa şi 

pragmatismul cunoştinţelor predate elevilor.          

Conţinuturile demersului didactic şi în egală măsură al activităţilor de perfecţionare continuă 

sub diverse forme, au fost structurate în deplin acord cu parametrii corespunzători asigurării 

calităţii în învăţământ. 
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  Întreaga activitate s-a desfăşurat în concordanţă cu documentele programatice pe toate 

compartimentele lor la care s-au adăugat priorităţile etapei şi noutăţile survenite în plan 

organizaţional sau din punct de vedere al conţinuturilor. 

Fiecare  cadru didactic a respectat şi s-a bazat ( atât la nivelul muncii individuale cât şi 

colective) pe unităţile de competenţă, urmărind indicatorii de performanţă, respectându-şi 

responsabilităţile la nivelul colectivului, dar şi al comisiei metodice. 

O atenţie deosebită s-a acordat continuării  monitorizării elevilor cu probleme în învăţare 

din fiecare colectiv, implicându-i în activităţi didactice diverse în vederea participării active şi 

conştiente  la propria formare, atât pe plan intelectual, dar şi afectiv şi psihic. 

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.  

  Fiecare membru al comisiei metodice s-a străduit individual şi în colectiv să realizeze la 

parametri cât mai ridicat, cât mai mulţi dintre indicatorii de performanţă din cadrul fiecărui 

compartiment. 

I.COMUNICARE 

Fiecare cadru didactic a selectat modalităţi de comunicare adecvate diverselor situaţii în 

vederea realizării unei comunicări interpersonale elevi - învăţător.  În activitatea de formare şi 

educare au fost stabilite obiective foarte clare, care au fost operaţionalizate, concretizându-le în: 

activităţi de formare, de informare, experimentare, interpretare, aplicare în diverse situaţii. 

Totodată elevii claselor au fost implicaţi în activităţi de evaluare, folosindu-se modalităţi 

alternative. Pe parcursul activităţilor instructiv-educative s-a adoptat o atitudine echilibrată, calmă, 

liniştită păstrând o relaţie de colaborare şi cooperare cu elevii favorizând astfel existenţa unui 

climat deschis şi în acelaşi timp responsabil, fapt prin care elevii au căpătat încredere în propria 

persoană.  

În contextul facilitării comunicării elev-elev, munca în perechi, în grup restrâns sau lărgit, a 

dat rezultate deosebite, aceştia dovedind că ştiu să respecte în mare parte regulile grupului de 

învăţare. Concretizarea acestor acţiuni s-a făcut prin conceperea, realizarea şi prezentarea unor 

acţiuni cu caracter formativ şi educativ la nivelul şcolii cu diverse ocazii. 

     De un real folos ne-a fost comunicarea între noi, colegii, colaborând pentru o mai largă şi 

temeinică formare a elevilor noştri, în acţiunile claselor completându-ne reciproc. Eficientizarea 

demersului didactic s-a realizat mai ales printr-o abordare inter şi transdisciplinară, limbajul utilizat 

fiind specific unor domenii conexe.  
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            II.  RELAŢIA  FAMILIE- ŞCOALĂ  

     Pentru a menţine relaţia familie - şcoală, am oferit în cadrul şedinţelor cu părinţii, dar şi a 

celor de consiliere, informaţii periodice şi chiar zilnice. În multe activităţi formativ - educative  a 

fost implicată familia,: participarea elevilor la activitatile online.  

Printr-o colaborare eficientă cu familiile elevilor, am reuşit să nu înregistrăm la nivelul 

colectivului nici o abatere de la normele de disciplină şi comportament. Astfel, frecvenţa a fost 

îmbunătăţită. Chestionarele aplicate părinţilor şi completate cu responsabilitate de către aceştia au 

reliefat faptul că se implică în problematicile generale ale şcolii, dar şi cele specifice ale colectivului 

de elevi. 

             III. CURRICULUM 

     Problematica specifică claselor Pregătitoare - IV a preocupat în mod deosebit  învăţătorii de 

la aceste clase. Împreună am conceput, aplicat şi analizat o serie de probe de evaluare a  elevilor 

din diverse puncte de vedere. Pe baza concluziilor stabilite s-a conturat demersul didactic cel mai 

eficient la nivelul fiecărui colectiv. 

     Învăţarea centrată pe elev a făcut ca fiecare dintre noi să concepem şi să desfăşurăm 

activităţi de învăţare în concordanţă cu particularităţile individuale, dar şi cu cerinţele standard; s-a 

respectat curba de efort a elevilor, dar şi nevoia de reînvăţare, ameliorare, dezvoltare. 

     Pentru că obiectivele învăţării au fost definite clar, periodic s-a realizat compararea 

conţinuturilor proiectate cu cele realizate şi replanificarea unora dintre ele, conform unor situaţii 

concrete, astfel încât fiecare elev să înveţe în ritmul său propriu de învăţare. 

           Consfătuiri învăţători 

În luna octombrie s-a realizat selectarea tematicii şi împărtirea ei membrilor comisiei în 

vederea întocmirii referatelor, precum şi monitorizarea, controlarea şi îndrumarea demersului 

didactic şi analiza testelor iniţiale. Fiecare învățător a realizat un raport de analiză a rezultatelor 

obţinute la evaluarea iniţială. 

În luna noiembrie, d-na învățătoare,Ionel Anonita , a sustinut si  prezentat online referatul 

cu tema „Rolul motivației în creșterea randamentului școlar- factor determinant pentru 

reușita elevului ”. 

În luna decembrie 2020, d-na inv.Nohai Carmen, a susţinut si prezentat in cadrul intalnirii 

online referatul cu tema „Utilizarea evaluării în scopul creșterii motivației elevilor pentru 

învățare și al optimizării actului didactic”. 

În luna ianuarie fiecare invatator a realizat un raport de analiza a rezultatelor obtinute la 

evaluarea sumativa de la sfarsitul semestrului I. 

În luna februarie d-na Ignat Andreea ,a sustinut si prezentat un referat cu tema ”Metode, 

procedee si tehnici de abordare a predarii-învatarii -evaluarii inovative” 

În luna martie d-na Ioana Petrut sustinut si prezentat un referat cu tema”Profesorul 

modern-calitati si roluri” 
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In luna mai doamnele invatatoare de la clasele a II a si a IV a au prezentat si discutat 

rezultatele testelor de la evaluarea nationala. 

În luna iunie fiecare invatator a prezentat raportul anual  de analiza a situatiei la invatatura 

a elevilor la sfarsitul anului scolar. 

Temele menţionate au fost pregătite cu multă responsabilitate de care doamnele 

invatatoare. 

Activităţile metodice datorita situatiei de pandemie din acest an s-au desfasurat online si au 

constat în susţinerea de referate, precum şi dezbateri pe baza materialelor prezentate.  

Activităţile demonstrative au scos în evidenţă particularităţile modului de lucru a 

învăţătorilor la clasă, utilizarea metodelor activ-participative moderne centrate pe elev atat fizic cat 

si online. Toţi membrii comisiei metodice au participat activ, manifestând interes şi receptivitate 

pentru buna desfăşurare a activităţilor stabilite.  

Întâlnirile de lucru au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii activităţilor 

didactice.  

- s-a pus un accent mai mare pe lecţiile de învăţare în online si in clasă;  

- s-a creat un climat favorabil învăţării;  

- elevii au fost implicaţi şi responsabilizaţi, stimularea elevilor pentru a reuşi;  

- s-au desfăşurat activităţi extracurriculare care să lărgească interesul elevilor în sensul 

construirii de relaţii bune în şcoală;  

- s-a încercat şi realizat modificarea, dezvoltarea şi perfecţionarea stilului didactic al 

dascălilor;  

- sălile de clasă au fost transformate în adevărate ateliere de lucru şi învăţare pentru elevi;  

- s-a accentuat respectul pentru individualitate, cultivarea relaţiilor de încredere reciprocă, 

sprijin şi acceptarea opiniei celuilalt;  

- s-a urmărit o evaluare corectă pentru dezvoltarea elevilor prin conceperea de criterii 

unitare de evaluare.  

Toate cadrele didactice au parcurs materia ritmic şi integral, aplicându-se metode şi 

procedee activ-participative, la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor 

calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a 

realizat ţinând cont de sistemul de relaţii şi dependenţe care există între obiectivele operaţionale, 

conţinutul ştiinţific vehiculat, strategiile de predare, învăţare şi evaluare precum şi standardele de 

competenţă de la sfârşitul ciclului primar. S-a încercat relaţionarea şi interrelaţionarea acestor 

concepte în planificarea materiei la fiecare disciplină de învăţământ pentru ca activitatea de 

instruire şi autoinstruire să fie centrată pe elev. Pentru mobilizarea elevilor la un efort susţinut în 

procesul învăţării prin angajarea optimă a mecanismelor intelectuale ale acestora, învăţătorii au 

adoptat strategii de provocare şi dirijare a gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru 
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exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la 

formarea unei gândiri moderne, algoritmice , modelatoare,problematice.  

În lecţiile desfăşurate online si in clasă, învăţătorii au aplicat tehnici de implicare individuală 

sau în grup a elevilor, care au condus la participarea efectivă a tuturor elevilor la activităţile 

desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire si 

asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a 

răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei. Fiecare învăţător a elaborat teste de evaluare 

(iniţială, sumativă şi finală), fiind însoţite de descriptori de performanţă pe trei niveluri: FB, B şi S. 

În urma evaluărilor s-a constatat că elevii deţin cunoştinţele prevăzute de programa şcolară şi dau 

dovadă de receptivitate în ceea ce priveşte învăţarea. 

Fiecare învăţător a realizat o mapă a învăţătorului care a cuprins: planuri cadru pentru 

fiecare clasă, programele şcolare în vigoare, schema orară, planificarea calendaristică şi 

proiectarea unităţilor de învăţare, fişe de lucru şi teste de evaluare predictivă, sumativă şi finală, 

portofolii tematice la diferite discipline de învăţământ. 

IV.FORMAREA ELEVILOR 

    Pentru ca motivaţia să existe din toate punctele de vedere, fiecare învăţător a amenajat 

spaţiul de lucru, respectând ambientul corespunzător: condiţiile de igienă, aspect informativ, 

formativ, estetic, toate acestea facilitând diversificarea formelor de organizare, a instruirii conform 

particularităţilor de vârstă şi individuale . 

În vederea formării instrumentelor fundamentale şi a aptitudinilor de comunicare, am 

consolidat deprinderi de citit-scris, socotit, explorare / investigare, interpretare pe baza 

observaţiilor directe sau a experienţei de viaţă personală . 

   Dezvoltarea capacităţii de învăţare s-a realizat prin abordarea unei diversităţi de forme de 

învăţare: învăţarea reciprocă, metoda cubului, ciorchinelui, cadranele, chestionarului, observaţiei 

directe, fonetico analitico-sintetică, susţinerea şi explicarea unei noţiuni pe baza studiului 

individual dar si diverse aplicatii din cadrul platformelor pe care atat elevii cat si doamnele 

invatatoare le-au folosit cu mult interes si entuziasm. 

   În acest fel, elevii claselor Pregătitoare -IV au dovedit în urma aplicării probelor de evaluare 

formative însuşirea competenţelor corespunzătoare perioadei de studiu. 

    V.EVALUAREA 

Evaluarea rezultatelor şcolare s-a realizat prin folosirea celor trei tipuri de evaluare, dar şi 

apelând la strategii de evaluare alternativă. 

S-au folosit atât metode tradiţionale cât şi metode moderne începând cu evaluarea iniţială 

care s-a desfăşurat conform cerinţelor actuale existând în acest sens mapa cu evaluările iniţiale ale 

elevilor, notele prezentate individual părinţilor sub semnătură precum şi măsurile ameliorative 

propuse. 



                  
 
                                                           
 
                          
 

Școala Gimnazială “Daniela Cuciuc” 

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

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DANIELA 

CUCIUC” PIATRA-NEAMȚ 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 
ȘI CERCETĂRII 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN 
NEAMȚ 

Aprecierea rezultatelor şcolare s-a făcut prin elaborarea descriptorilor de performanţă 

pentru unităţi de conţinut grupate în diverse moduri, încât să corespundă standardelor de 

performanţă, stabilirea probelor de evaluare conform obiectivelor, stabilirea ulterior ( ca urmare a 

concluziilor  în urma analizei acestora) a modalităţilor de ameliorare şi dezvoltare, însoţirea 

evaluărilor de observaţii şi aprecieri, folositoare elevilor, dar şi părinţilor în ideea sprijinirii actului 

de învăţare.  

VI. FORMAREA PROFESIONALĂ/PERFECŢIONAREA 

Formarea noastră continuă s-a realizat pornind de la identificarea propriilor nevoi, în urma 

autoevaluării obiective, dar şi subiective . 

Concret, fiecare membru al comisiei şi-a întocmit portofoliul la nivelul standardelor, 

urmărind eficienţa acestuia în demersul didactic la nivelul fiecărui colectiv. 

Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficientă de formare continuă cu 

aplicarea în demersul didactic a noutăţilor metodologice. 

Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficientă de formare continuă cu 

aplicarea în demersul didactic a noutăţilor metodologice. 

VII.ACTIVITĂŢI  EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE 

Pe parcursul întregului an şcolar, cadrele didactice din învăţământul primar au desfăşurat şi 

s-au implicat în numeroase activităţi extraşcolare şi extracurriculare. 

Concursuri şcolare: 

• Concursul Naţional Micii olimpici-Înv.Ionel Antonita,Fiipov Elena,Laza Cohut Cristina,Ignat 

Andreea 

Programe artistice, serbări şcolare, activităţi : 

Activitatile s-au desfasurat atat online cat si in clasa 

• ”Oscar,sarpele hoinar”-proiect european(TSGN)-Inv.Ignat Andreea coordonator 

proiect,Filipov Elena,Nohai Carmen,Ionel Antonita-septembrie-octombrie 2020 

• Ziua Mondiala a Animalelor-Înv.Filipov Elena-noiembrie 2020  

• Sunt mandru ca sunt roman!-Toate cadrele didactice-noiembrie-decembrie 2020 

• “Dulce Românie” -toate cadrele didactice ( programe artistice, montaje literar artistice, 

expoziţie, colaje) 

• „Vine Moș Crăciun?” toate cadrele didactice - decembrie 2020 

• Moment poetic-Mihai Eminescu inv.Mutu Cristina-ianuarie 2021 

• „Ziua Internationala a Nonviolentei în Scoala”-înv. Mirauta Florenta Roxana 

- ianuarie 2021   

• E iarasi primavara!-inv.Ignay Andreea-martie 2021 

• “Primavara sfletului meu- mama”- înv. Mirauta Florenta Roxana- martie 2021 

• Pasi in istorie-inv.Ionel Antonita -aprilie 2021 

• Ziua Planetei Pamant-inv Popescu Roxana-aprilie 2021 
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• Suntem copiii Europei!inv.Nohai Carmen-mai 2021 

• Îngrijim natura!inv.Petrut Ioana-iunie 2021 

• Felicitari absolventilor!-inv Laza Cohut Cristina-iunie 2021 

• Vine vacanta-toate cadrele didactice 

 

ANALIZA SWOT 

• PUNCTE TARI:    

- majoritatea  cadrelor didactice au experienţă profesională, sunt bine pregătite din 

punct de vedere ştiinţific, deschise la nou şi pregătite pentru centrarea actului 

educaţional pe competenţe şi calitate; 

- certitudinea  unui climat destins, de colaborare, între cadrele didactice; 

- accent pe învăţarea prin metode moderne didactice, interactive, centrate pe elevi; 

- disponibilitatea şi interesul crescut al elevilor pentru activităţile extracurriculare;  

- planificări corect întocmite; 

- activităţi  de remediere a lacunelor; 

- evaluare ritmică, folosind metode variate de evaluare; 

- participarea la concursuri locale, naţionale; 

- realizarea de materiale didactice variate; 

- aplicarea unor metode atractive de învăţare pentru a reduce absenteismul; 

• PUNCTE SLABE:    

- slaba motivaţie şcolară a unor elevi; 

- lipsa de interes a unor aparţinători; neimplicarea acestora în viaţa şcolii; 

- starea materială precară a multor familii; 

- lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanţi la activităţile educative 

extracurriculare; 

- nivelul scăzut de cultură şi instruire al părinţilor. 

• OPORTUNITĂŢI: 

- disponibilitatea autorităţilor locale de a se implica în viaţa şcolii; 

- posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale prin programele existente la nivel local; 

- varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare continuă oferite de C.C.D. 

- disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi de experienţă şi pentru activităţi 

organizate în parteneriat, în interes reciproc; 

- numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs 

favorizează împărtăşirea experienţei, o comunicare mai bună; 

- varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de C.C.D.; 

- creşterea ponderii cadrelor didactice cu rezultate deosebite; 

- parteneriatele cu comunitatea locală; 
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• AMENINŢĂRI: 

- copii cu tulburări de comportament; 

- instabilitate la nivel social, economic; 

- resurse materiale şi financiare insuficiente; 

- neglijarea copiilor de către părinţi prin plecarea acestora din ţară, pentru un loc de 

muncă; 

- criza de timp a părinţilor, datorată situaţiei economice, conduce la o slabă 

supraveghere a copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii; 

- copii cu tulburări de comportament; 

CONCLUZII 

- La finalul anului scolar , elevii claselor sunt bine pregătiţi, conform particularităţilor 

individuale. 

- Munca depusă în acest an  se poate caracteriza prin seriozitate si implicare.  

- S-a constatat o participare activă la diferite acţiuni şi proiecte educative. 

- Relaţie bună / constructivă cu părinţii şi reprezentanţii comunităţii. 

Comisia metodică a învăţătorilor a demonstrat implicare în promovarea valorilor şcolii şi a 

militat permanent pentru creşterea prestigiului instituţiei, încearcând să promoveze valori ale unei 

echipe adevărate, bazate pe: profesionalism, conştiinciozitate, creativitate, spirit de echipă. 

Pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, pentru ca o şcoală să fie eficientă, este 

necesar ca elevii, dascălii şi părinţii să aibă foarte bine conştientizată misiunea comună, iar 

activitatea didactică să fie mai mult centrată pe elev. 

RESPONSABIL COMISIE, 

Prof. înv. primar, Ignat Andreea 

 

RAPORT DE ACTIVITATE A COMISIEI METODICE 

„LIMBĂ ŞI COMUNICARE” 

ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

 

1.Componenţa comisiei metodice 

✓ prof. Andrei  P. Petronela – prof. Lb. Română/ Lb. Latină, responsabil comisie  

✓ prof. Chioacă Daniela – prof. Lb. Română/ Lb. Latină 

✓ prof. Grama Ioana – prof. Lb. Franceză  

✓ prof. Lupu Maria Magdalena – prof. Lb. Engleză  

prof. Popa Otilia – prof. Lb. Engleză 

2. Realizarea cerinţelor curriculare 

                        Toţi profesorii au studiat planul de învăţământ şi programele şcolare din 

aria curriculară de care aparţin disciplinele şcolare ce le predau, străduindu-se să 
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găsească cele mai bune variante de sincronizare a acestora cu condiţiile şcolii şi a 

comunităţii locale. 

                       Domnii profesori şi-au realizat bine şi la timp macro-proiectarea didactică şi 

micro-proiectarea didactică pe cele două semestre. Au realizat proiectarea didactică pe 

unităţi de învăţare. 

3. Pregătirea metodică şi de specialitate 

                    Au participat activ la activităţile organizate la cercurile pedagogice din 

semestrul I şi al II-lea, desfăşurate în regim on-line. Au participat activ la activităţile 

comisiei metodice prin susţinerea de lecţii demonstrative, activităţi, asistenţe şi 

intervenţii  în cadrul activităţilor metodice, prin referate şi comunicări cu caracter 

metodic şi ştiinţific. Exemplificări – susţinere de referate ştiinţifice desfăşurate în cadrul 

cercului pedagogic de prof. Andrei Petronela (semestrul al II-lea), Chioacă Daniela 

(semestrul al II-lea), Lupu Maria Magdalena (semestrul  I) . S-au realizat portofolii la 

disciplinele predate de către fiecare profesor. 

4.Dezvoltarea şi diversificarea bazei didactico-materiale 

                   Prin grija şi preocuparea d-nei director prof. Iordache Ioana-Roxana 

dispunem de o bază didactică foarte bună la toate disciplinele de învăţământ. 

Preocupări au existat şi privind dotarea cu material didactic confecţionat de domnii 

profesori împreună cu elevii. Baza didactică materială a fost folosită în bune condiţii la 

ore de către profesori. 

5. Promovarea unor metode activ- participative 

                      Profesorii în permanenţă au avut în preocupare conceperea de proiecte 

didactice, portofolii în care au stabilit cele mai eficiente metode şi procedee didactice, 

raportate la specificul şcolii noastre cu scopul de a antrena în lecţii şi activităţi clasice, 

dar şi on-line, cât mai mulţi elevi şi pe o durată mai mare din oră, sporind gradul de 

înţelegere şi făcând din elev un participant activ, realizând la majoritatea elevilor 

motivarea învăţării. 

6. Evaluarea continuă a elevilor 

                Au fost date testele iniţiale şi finale pe clase şi discipline de învăţământ şi 

discutate în cadrul comisiei metodice. S-au realizat evaluări sumative şi evaluări pe 

capitole la toate disciplinele. Rezultatele de la testările naționale de la limba și literatura 

română sunt anexate raportului de activitate a comisiei metodice a profesorilor pentru 

anul școlar 2020-2021. 

7. Organizarea orelor de pregătire cu elevii 

                       Profesorii de limba şi literatura română – Andrei Petronela şi Chioacă 

Daniela au realizat ore de pregătire cu elevii pentru evaluarea naţională. Rezultatele 

elevilor la simularea EN sunt bune. 
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                     Sporadic s-au realizat ore de pregătire cu elevii slabi. 

8. Organizarea unor programe artistice, concursuri 

     Au fost organizate activităţi precum: 

 1. Mihai Eminescu – medalion literar 

 2. Ion Creangă – mărţişorul literaturii române 

 3. Costume popolare franţuzeşti 

 4. Parteneriat cu Judeţeană Kirileanu, secţia de limbi străine 

 5. Lecţia în on-line 

▪ Programe artistice cu datini de Crăciun şi Anul Nou, adaptate pentru activitatea şcolară 

în on-line – responsabili cadrele didactice 

                   În activitatea comisiei metodice din acest an şcolar au existat atât puncte tari, 

cât şi puncte slabe: 

PUNCTE TARI 

                        Toate cadrele didactice au participat la cercurile pedagogice desfăşurate 

on-line. Toţi profesorii au susţinut activităţi demonstrative, au studiat cu atenţie planul 

de învăţământ, programele şcolare. Şi-au realizat macroproiectarea, microproiectarea 

pe semestrele I şi al II-lea şi pe unităţi de învăţare cu multă răspundere şi bine 

redactate. 

                        Au parcurs ritmic şi în mod accesibil materia propusă prin micro şi macro-

proiectarea didactică, adaptând conţinutul la condiţiile locale. 

                      Profesorii au participat la cursuri de formare continuă: Proiectul CRED, 

Lecţia în on-line, curs evaluator Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie. 

                              S-a folosit în mod eficient baza didactico-materială a şcolii, mărindu-se 

gradul de înţelegere a materiei de către elevi. 

                      Prin proiectele didactice şi portofolii, profesorii s-au străduit să folosească 

cele mai eficiente metode şi procedee didactice la ore şi activităţi, sporind astfel gradul 

de înţelegere a elevilor, de participare activă a lor şi de conştientizare a actului învăţării. 

                     A existat o preocupare permanentă a profesorilor privind evaluarea continuă 

a elevilor printr-o gamă variată şi accesibilă de teste. Rezultatele sunt bune şi chiar 

foarte bune. 

                    Sunt mult mai multe puncte tari în activitatea comisiei metodice, dar ne-am 

rezumat doar la acestea. 

PUNCTE SLABE 

                  Nu s-au realizat în permanenţă proiecte didactice. Au existat şi perioade 

când nu s-a realizat o notare ritmică la unele obiecte. Elevii mai slabi la învăţătură nu 

întotdeauna au fost antrenaţi la lecţii şi activităţi. Nu întotdeauna s-a folosit munca 
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diferenţiată şi individuală pe bază de fişe de lucru. Temele date de lucru pentru acasă 

nu întotdeauna au fost verificate. 

                    Caietele de notiţe nu au fost controlate periodic de către profesori. Prea puţin 

s-au folosit lecţiile în AeL. Nu întotdeauna pe bază de fişă individuală s-a urmărit 

evoluţia elevilor. Încă nu s-a reuşit să conştientizăm actul învăţării la toţi elevii. 

Profesorii ar trebui să aibă mai multă grijă la parcurgerea ritmică a materiei planificate, 

cât şi a realizării prevederilor programelor şcolare raportat la specificul comunităţii 

locale. 

MĂSURI PENTRU NOUL AN ŞCOLAR  2021-2022 

 Studierea cu amănunţire a Planului de învăţământ şi a programelor şcolare. 

 Realizarea macroproiectării, microproiectării şi proiectării pe unităţi de învăţare în 

conformitate cu ultimele precizări primite la consfătuirile cadrelor didactice. 

 Realizarea proiectelor şi a portofoliilor didactice cu regularitate 

 Evaluarea elevilor să se realizeze atât prin teste, cât şi oral 

 Toate cadrele didactice trebuie să aibă fişa individuală a progresului şcolar 

pentru fiecare elev şi măsurile necesare pe parcursul anului şcolar: 

-să încercăm ca şcoala să nu mai fie o ameninţare pentru elev, ci un stimulent 

-să se lucreze mai mult în sistemul AeL 

-creşterea calităţii educaţiei elevilor prin conţinutul lecţiilor 

-combaterea şi prevenirea eşecului şcolar, cât şi îmbunătăţirea frecvenţei elevilor 

-îmbunătăţirea relaţiei profesor-elev, părinţi şi localitatea locală. 

Responsabil comisie, 

Prof. Andrei Petronela 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

COMISIA METODICĂ „MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE” 

Anul  şcolar  2020-2021 

Structura Comisiei metodice: 

   RESPONSABIL: 

 VERMAN IOANA – profesor matematică                                    

MEMBRI :    

 DOSOFTEI RALUCA – profesor matematică 

 VASILOAEI OANA – profesor matematică 

 MOLCĂLUȚ FLORENTINA – profesor chimie 

 SĂNDULESCU FLORICA – profesor chimie 

 ARCHIP MARIA – profesor fizică 

 BĂLAN ION – profesor biologie 
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 MARC ROMEO – profesor biologie 

 COJOCARU LĂCRĂMIOARA – profesor educație tehnologică 

 DAVIDESCU OANA – profesor TIC 

ÎNCADRARE  AN ŞCOLAR  2020-2021 

MATEMATICĂ 

PROFESOR  V A VII B VIII A VIII B 
TOTAL 

ORE 

VERMAN 

IOANA 
4 

4 

+dir 

4 

 

4 

 
16+1 

  

PROFESOR VA,VB VIA VIB TOTAL ORE 

DOSOFTEI 

RALUCA 

1 

OPȚ 

4 4 

 
9 

 

PROFESOR 
VB VIIA TOTAL 

ORE 

VASILOAEI 

OANA 

4 4 
8 

CHIMIE   

PROFESOR VIII A  
TOTAL 

ORE 

MOLCĂLUȚ 

FLORENTINA 

2 

     
2 

  

PROFESOR  VIIA VIIB VIII B 
TOTAL 

ORE 

SĂNDULESCU 

FLORENTINA 
2 2 2 26 

FIZICĂ 

PROFESOR  VIA  VI B VIIA VII B VIII A  
VIIB TOTAL 

ORE 

ARCHIP 

MARIA  
2 2 

2 

 

2 

 
2 

2 
12 
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BIOLOGIE 

PROFESOR VI B  
TOTAL 

ORE 

BĂLAN ION 
2 

     
2 

  

PROFESOR  VA  V B 
VIA 

VIIA VII B VIII A  
VIIB TOTAL 

ORE 

MARC 

ROMEO  
1 1 

2 2 

 

2 

 
1 

1 
10 

EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ 

PROFESOR 
 

VA 

 

VB 

VIA VIB VII

A 

VIIB 
VIII A  

VIIIB TOTAL 

ORE 

COJOCARU 

LĂCRĂMIOARA 

 

1 1 

1 1 

1 

1 

1 

1 

8 

TIC 

PROFESOR 
 

VA 

 

VB 

VIA VIB 
VII

A 

VIIB 
VIIA 

VIIB 

VIII 

A  

VIII

B 

TOT

AL 

ORE 

DAVIDESCU 

OANA  
1 1 

  1 1 1 

 

1 1 

OPȚ 
1 

1 
9 

1.CURRICULUM: 

1. Întocmirea planificării calendaristice în funcţie de programa şcolară; 

2. Aplicarea testelor de evaluare iniţială la debutul anului scolar 2020-2021(cu prezența 

fizică a tuturor elevilor);  

3. Adaptarea planificarii la nivelului clasei de elevi; 

4. Întocmirea proiectării unităţilor de învăţare, adaptate nevoilor colectivului de elevi in 

urma observarii 

sistematice şi evaluării formative; 

5. Analiza rezultatelor testelor, formularea unor concluzii si stabilirea unui plan de 

masuri/ grafice de 

comparatie a evoluției fiecărui elev și a performantelor sau a regresului inregistrate la 

sfarsitul semestrului I.  

6. Încurajarea creativitatii elevilor prin folosirea metodelor active de lucru în timpul orelor 

de curs; 

7. Adaptarea limbajului la nivelul de înţelegere al elevilor; 
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8. Folosirea platformelor școlare Meet și Classroom în timpul școlii online, dar și a altor 

platforme și site-uri educaționale; 

9. Selectarea şi achiziţionarea de auxiliare didactice și acestora în activitate,  în scopul 

facilitării învăţării elevilor. 

 2. COMUNICARE:  

a) Între membrii Comisiei metodice: în anul şcolar 2020-2021, activitatea în cadrul comisiei 

metodice a catedrei de Matematica și Științe s-a desfăşurat în condiţii de bună colaborare şi 

bună înţelegere între membri, având activităţi riguros planificate şi susţinute. Activităţile 

propuse s-au desfăşurat conform planificării, colegii având intervenţii si implicări diverse. 

b) Între membrii Comisiei metodice și alți parteneri (inclusiv cu alte comisii din scoala): 

Doamnele și domnii profesori  din comisia noastră au fost implicați în activităţi cu colegii altor 

comisii din şcoală, activităţi cu părinţii, cât şi cu alţi parteneri externi. 

c) Între cadre didactice și elevi: Între elevi şi cadrele didactice a existat o colaborare strânsă, 

cu scopul îndrumării elevului spre scopurile propuse şi formării competenţelor generale şi 

specifice. 

d) Între școală și familie: Colaborarea dintre şcoală şi familie presupune o informare 

reciprocă cu privire la tot ceea ce ţine de evolutia copilului. 

 3. EVALUAREA REZULTATELOR ELEVILOR:    

a) Curriculare:  

• aplicarea testelor de evaluare iniţială (cu prezența fizică la școla a tuturor elevilor); 

• formularea şi aplicarea măsurilor de remediere necesare (teme de lucru in clasa, fişe de  

ameliorare/dezvoltare); 

• monitorizarea situaţiei şcolare prin utilizarea fişelor de progres/regres; 

• realizarea portofoliilor personale ale elevilor şi prezentare acestora în cadrul şedinţelor –

cu părinţii 

• menţinerea unei legături permanente cu diriginții; 

• s-a realizat în permanența evaluarea elevilor prin teste elaborate conform programei 

scolare si a standardelor de performanta propuse, teste aplicate atât în perioada școlii 

fizice, cât și pe perioada desfășurării școlii online, aplicate pe platformele școlare utilizate 

(Meet, Classroom);   

• evaluarea activitatilor s-a realizat prin mijloace specific alternative si prin metode 

traditionale: brainstorming, portofolii individuale, teste initiale, teste summative, evaluari 

in grup si  pe perechi, realizarea de panouri/expozitii; 

b) Extracurriculare:  

 activități  de pregătire și evaluare a elevilor înscriși la concursurile școlare; 
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 activități  de pregătire și evaluare a elevilor  pentru olimpiada de matematică, fazele 

locală, județeană  

 activități  de pregătire și evaluare a elevilor înscriși la Centrul de Excelență Neamț. 

4. MANAGEMENTUL CLASEI:  

La toate clasele doamnele și domnii profesori  au stabilit o relaţie buna de colaborare 

cu elevii. Aceştia au fost atent îndrumaţi, conform programelor şcolare, într-o atmosferă 

deschisă, de încredere,respect reciproc şi dăruire. 

În cadrul orelor de consiliere au fost prezentate elevilor normele care trebuie 

respectate in timpul orelor de curs, am întocmit documente care justifică prezentarea 

normelor; 

• a fost monitorizat comportamentul elevilor și au fost gestionate situatiile conflictuale 

prin consiliere permanenta, tratare diferentiata a elevilor si implicare in activitatile de 

buna practica. 

• s-au tinut ședințe cu părinții,  au fost întocmite activități de formare și educare a 

elevilor ;  

• s-au  desfășurat activități pentru a asigura legături între membrii colectivului de elevi, 

a îndruma și motiva elevii, consilierea acestora.  

 ACTIVITĂȚI / PROIECTE / PARTENERIATE EDUCATIVE:  

1. Octombrie 2019 -martie 2020 – participarea ca și prof. lectori și prof. evaluatori în 

cadrul Centrului De Excelență, Neamț (Prof.Verman Ioana); De asemenea, elevul 

Antonio Gabriel Schilik, prof.Verman Ioana a frecventat cursurile Centrului De 

Excelență, Neamț 

2. Octombrie 2020- Concursul Europe Goes Green „Pactul meu ecologic”, Concursul 

,,Școala de  afaceri pentru tineri” organizat de ADR Nord-Est (Prof.Cojocaru 

Lăcrămioara), la care au participat 9 elevi și au obținut următoarele premii: 

1. Lupașcu Mihai-Elias-Premiul juriului 2 și premiul publicului -Mentiune 

2. Nistor Sorana-Daria-Premiul juriului 3 și premiul publicului -Mentiune 

3. Năstasă Cristian Ionuț-Premiul juriului și premiul publicului -Mentiune 

4. Horeangă Andreea-Daniela-Premiul juriului și premiul publicului 2 

5. Botezatu Victor-Premiul 1/premiul juriului 2 și premiul publicului 2 

6. Amarinei Bianca Vasilica-Premiul juriului 2și premiul publicului 5 

7. Petrache Ana-Maria-Premiul juriului 2 și premiul publicului 5 

8. Goia Andrei Premiul juriului 1 și premiul publicului -Mentiune 

9.Tăndărei Andreea-Ioana Premiul juriului 3 și premiul publicului -Mentiune.  

3. Octombrie Participare simpozion județeanValorificarea mijloacelor IT în cadrul 

lecției organizat de Colegiul NaționalGhe.Asachiarticol Valorificarea mijloacelor 

IT la matematică 
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Participare conferință națională CCD NEAMȚ Ipoztaze ale educației în era digitală 

articol  Matematică în era digitală (Prof. Vasiloaei Oana) 

4. Noiembrie 2020: Participarea la Cercul pedagogic al profesorilor de matematică, 

sem.I, susținut online de către Liceul Tehnoligic Spiru Haret , fiecare dintre cei trei 

profesori susținând materiale în cadrul acestei activități 

- Câte ceva despre învățarea hibridă și Utilizarea resurselor digitale( Prof. 

Vasiloaei Oana) 

- Exemple de platforme/aplicații online de evaluare (Prof.Dosoftei Raluca) 

- Strategii de organizare a demersului didactic, atât în predarea fața în fața, cât 

și hibrid și online(Prof.Verman Ioana) 

5. Ianuarie 2021: participarea la Olimpiada de Matematica Gazeta Matematica, faza 

pe școală, 2 elevi, calificându-se la faza județeană (Prof.Verman Ioana) 

6. Februarie 2021- participarea la Olimpiada de Matematica Gazeta Matematica, faza 

județeană, în calitate de prof. organizatori și supraveghetori; (Prof.Verman Ioana, 

Prof.Dosoftei Raluca) 

7. Februarie 2021- publicarea cărții Aproximarea funcțiilor cu polinoame și polinoame 

trigonometrice”, Ed. Educația de Azi; (Prof.Verman Ioana) 

8. Martie 2021: Ziua Apei-prezentare de referate (Prof.Săndulache Florica) 

9. Aprilie  Participare simpozion național Slatina EDUPROMETH 2021 Colegiul 

Alexe Marin articolMetode de dezvoltare la matematică; (Prof. Vasiloaei Oana) 

10. Webinare: Eroii Internetului-Siguranța Online Pentru Elevi; Fundația Dan 

Voiculescu: Evaluarea centrată pe competențe; Noua structură a subiectelor de 

evaluare națională; Evaluarea la matematică; Evaluarea competenței de redactare; 

Evaluarea competenței ligvistice Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a 

VIII-a; (Prof.Oana Davidescu) 

11. Mai 2021: Proiect Supraviețuitorii climei, ediția X, patener Colegiul Național 

Mihail Kogalniceanu, Galați;  (Prof. Marc Romeo) 

12. Mai 2021: participarea la Cercul pedagogic al profesorilor de matematică, 

sem.II, susținut online de către Liceul Cu Program Sportiv, Piatra Neamț, fiecare 

dintre cei trei profesori susținând materiale în cadrul acestei activități. 

 6. PERFECȚIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ:  

1. Septembrie 2020: Programul de formare Dezvoltarea competențelor de utilizare a 

tehnologiei informației în activitatea didactică online, CNI;  (Prof.Verman Ioana) 

2. Octombrie 2020: -”Abandonul școlar-măsuri de prevenție și intervenție”, 

”Managementul clasei de elevi”,  ” Strategii de management și practici incluzive la 

nivelul clasei de elevi”; (Prof.Davidescu Oana) 
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3. Noiembrie 2021: Curs Profesor real într-o lume virtuală 40 ore; (Prof.Vasiloaei 

Oana) 

4. Decembrie 2020: programul de formare continuă IT și utilizarea calculatorului, CCD 

Neamț; (Prof.Dosoftei Raluca) 

5. Decembrie 2020-ianuarie 2021: Programul de formare continuă Managementul 

organizației școlare și a resurselor umane, CCD Neamț; (Prof.Dosoftei Raluca) 

6. Ianuarie 2021: sesiunile de formare profesională Strategii de prevenire a 

discriminării și violenței asupra copiilor și Incluziunea școlară de la teorie la 

practică; (Prof.Dosoftei Raluca) 

7. Februarie-Martie 2021: Corpul profesorilor evaluatori pentru examenele și 

concursurile naționale- CPEECN, durata cursului 60 ore = 15 credite, Ministerul 

Educației și Cercetării; (Prof.Verman Ioana) 

7. ANALIZA SWOT: 

a) PUNCTE TARI:  

• Cadre didactice calificate si cu experienta sau dormice de afirmare; 

• Toate planificările calendaristice au fost corect şi la timp elaborate; 

• Au fost administrate teste iniţiale la toate clasele.; 

• În timpul perioadei școlii online, toți profesorii au folosit platformele educaționale 

Classroom, Meet, dar și alte site-uri și platforme online și în mare măsură orele s-au 

desfășurat în cele mai bune condiții; 

• Au fost selecţionati elevii capabili de performanţă şi s-au organizat ore de pregătire 

suplimentară a acestora; 

• Folosirea spațiului CDI special pentru organizarea lecțiilor; 

• Parcurgerea integrală a continutului planificărilor semestriale si anuale; 

• Colaborare eficienta si productiva intre membrii catedrei; 

• Folosirea metodelor moderne în procesul educativ; 

• Rezultate bune la concursuri scolare; 

• Cadrele didactice s-au implicat şi au colaborat la nivel de catedră şi unitate şcolară în 

vederea obţinerii unor rezultate remarcabile, atât la învăţătură cât şi în diverse 

activităţi extracurriculare (proiecte educaţionale); 

• Toţi profesorii s-au implicat în organizarea şi desfăşurarea activităţilor catedrei. 

• Planificarea riguroasă a materiei, la fiecare clasă, prin valorificarea programei de 

specialitate; toate cadrele didactice au parcurs materia conform planificărilor 

calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare, dovedind cunoaşterea în profunzime a 

programele şcolare; 

• Judicioasa selectare a auxiliarelor şcolare; 

• Relaţia professor-elev a fost corectă şi principială; 
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• Disponibilitatea cadrelor didactice de a lucra suplimentar, atât cu elevii capabili de 

performanţă cât și cu cei care întampină dificultăți în invățare. 

• Prezența CDȘ-URILOR la disciplina matematică. 

b) PUNCTE SLABE: 

• În timpul școlii desfășurate online, din varii motive, nu toate orele au fost desfășurate 

în cele mai bune condiții;  

• Utilizarea în mică măsură a mijloacelor moderne: calculator, videoproiector, etc. în 

desfăşurarea 

procesului didactic; 

• Lipsa strategiilor de individualizare a învatarii si educatiei; 

• Dificultatea de a se lucra diferentiat, pe grupe sau pe echipe la clasa, accentul scăzut 

pus pe lucru diferențiat la clasă în funcție de nivelul de performanță al fiecărui elev; 

• Dezinteres pentru unele cursuri ale CCD; 

• Majoritatea copiilor dau dovadă de creativitate ceea ce nu este folosit si valorificat 

foarte mult, lipsind sau fiind putin folosite jocurilor didactice in procesul educative. 

c) OPORTUNITĂȚI:  

1. Varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare continuă oferite de C.C.D. şi de 

universităţi; 

2. Disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi de experienţă şi pentru acţiuni 

organizate în parteneriat, în interes reciproc; 

3. Posibilitatea de cautare pe Internet a tot mai multe materiale care sa sprijine atat 

activitatea profesorilor, cat si cea a elevilor ; 

4. Seriozitatea colegilor, implicarea, dăruirea  şi dorinţa de formare a competenţelor 

elevilor, se reflectă în rezultatele la concursuri, olimpiade şi evaluări, cât şi în 

atitudinea pozitivă a unor elevi faţă de şcoală. 

d) AMENINȚĂRI:  

1. Școala online ;  

2. Criza de timp a unor părinţi, nivelul scăzut de educaţie sau conservatorismul unor 

părinţi,  

destrămarea unor familii sau indiferenţa părinţilor, determină, în unele cazuri, mai ales la 

clasele mari, o slabă pregătire şi supraveghere a elevilor;   

3. Migrarea unor elevi către alte şcoli/licee din oraş pentru o ofertă educaţionala ridicata 

(un numar mai  

mare de ore la limbi straine); 

4. Perceperea de taxe mari la diferitele concursuri scolare, care ar putea duce la 

reducerea numarului de  

participanti.  
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    8. CONCLUZII:  

Toti membrii comisiei metodice au demonstrat seriozitate si promptitudine in participarea la 

activitatile desfasurate in cadrul comisiei, prestatia lor fiind dominant activa. 

 9. INTENȚII PENTRU ACTIVITĂȚILE VIITOARE:   

• Menținerea unor relații bune cu toți partenerii: elevi-părinți-colegi-colectivul de conducere; 

• Îndrumarea elevilor pentru participarea la concursuri școlare internaționale și naționale; 

• Intensificarea pregatirii elevilor; 

• Lectii deschise. 

 10. PROBLEME SEMNALATE / IDEI DE REZOLVARE A PROBLEMELOR 

SEMNALATE:  - 

11. SUGESTII PENTRU ECHIPA MANAGERIALĂ A ȘCOLII: - 

Responsabil comisie metodică, 

Prof. Ioana Verman 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

COMISIA „OM ȘI SOCIETATE” 

An şcolar 2020-2021 

 

 În anul școlar 2020 – 2021, comisia metodică „Om şi societate”și-a desfasurat activitatea în 

următoarea componenţă: 

• Amariei Sorin, profesor de Religie, gradul didactic II, titular 

• Pricop Iustinian, profesor de Ed.Muzicală, titular. 

• Irimia Sergiu, profesor de Ed.fizica și sport, gradul Definitivat,titular. 

• Doina Dragomirescu, profesor de Istorie, gradul didactic I,titular. 

• Irina Zlei,profesor de Geografie, gradul didactic I, titular. 

• Rusu Raluca,profesor de Ed. Plastică, gradul I, titular. 

• Iordache Ioana Roxana,profesor de Ed.Socială.,gradul didactic I, director al unității 

școlare. 

• Soroceanu Cristian, profesor de Cultură Civică,gradul didactic II, titular. 

• Afloarei Anca, profesor de Ed.fizică și sport, gradul didactic II, titular, responsabil al 

comisiei” Om și Societate”. 

I. Obiective  

În scopul asigurării unui proces de educație eficient și de calitate, comisia metodică 

„Om si societate” și-a propus atingerea urmatoarelor obiective :  
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- o proiectare didactică în care relaţia profesor-elev să fie privită din perspectiva noilor 

roluri ale profesorului : creator de curriculum, creator de situaţii de învăţare, consilier, 

moderator, partener sau evaluator  

- identificarea si aplicarea unor metode adecvate pentru ca elevii să-şi însuşească 

temeinic cunoştinţele, cu accentul pus pe utilizarea metodelor de învăţare activă  

- dezvoltarea competenţelor prevăzute în programele şcolare şi a celor necesare unei 

bune încadrări a elevilor în viaţa socială : comunicare, gândire critică, dezvoltarea unor valori 

şi atitudini adecvate societăţii contemporane, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor 

informaţii complexe raportate la un eveniment sau fenomen naţional, european ori universal  

- formarea capacităţii elevilor de a reflecta asupra modelelor şi valorilor culturale, a 

capacităţii de a formula opinii şi judecăţi de valoare proprii, de a manifesta discernământ în 

argumentarea acestor opţiuni, în exprimarea sensibilităţii etice şi estetice  

-creşterea ponderii activităţilor independente, diferențiate sau de grup  

- monitorizarea progresului şcolar  

- educarea spiritului de disciplină şi colaborare  

- imparțialitatea și promovarea şanselor egale de afirmare la oră pentru toţi elevii  

- organizarea de activităţi extracurriculare  

- cunoaşterea şi aplicarea de către toţi profesorii a componentelor evaluării (tipuri de 

evaluare, tipuri de itemi, interpretarea rezultatelor, furnizarea feed-back-ului către elevi)atât 

în forma sa clasică dar şi în cea complementară : proiect, portofoliu, investigaţie, 

autoevaluare  

- realizarea de schimb de experienţă la nivelul catedrei  

- perfectionarea continuă a tuturor cadrelor didactice  

- ameliorarea bazei materiale 

II. Activităţi  

Activitatea la nivelul comisiei metodice „Om şi Societate” în anul şcolar 2019 a cuprins 

: - proiectarea didactică s-a realizat în conformitate cu cerinţele programelor şcolare în 

vigoare şi specificul claselor şi în spiritul noilor perspective privind rolul profesorului în 

procesului instructiv-educativ; 

- a fost dezbatut și adoptat planul managerial; 

- au fost aplicate teste inițiale și rezultatele interpretate în vederea ameliorării 

procesului instructiv-educativ; 

- activitatea de predare s-a desfăşurat ritmic, la toate clasele, centrându-se pe 

promovarea unor metode participativ-active, în limitele impuse de nivelul elevilor; 

- s-a realizat un grafic de interasistențe la ore și au fost organizate activități metodice 

demonstrative :  
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➢ 20 noiembrie domnul profesor, Pricop Iustinian a susținut o lecție deschisă la Ed. 

Muzicală, la cls a V a B, cu titlul “ Măsura de 4 timpi“ 

➢ a fost verificată activitatea membrilor comisiei prin : controlul documentelor școlare 

(planificari, proiecte didactice, teste initiale, teste de evaluare sumativa), înregistrarea 

de observații în fișele de asistență la lecțiile deschise, realizarea unor dezbateri în 

cadrul ședințelor catedrei, procese verbale ale activităților extracurriculare; 

➢ strategiile didactice au fost adaptate la particularitățile de vârstă ale elevilor; 

➢ cadrele didactice și-au întocmit portofolii personale; 

➢ elevii au fost sprijiniți în atingerea performanțelor școlare prin activități de pregatire 

suplimentară; 

➢ procesul de evaluare s-a realizat atât prin metode clasice, cât și prin metode 

alternative; 

➢ cadrele didactice au participat la activitățile desfășurate în cadrul cercurilor pedagogice 

pentru fiecare disciplină; 

➢ au fost comemorate și sărbătorite principalele evenimente și momente din istoria 

nationala prin organizarea unor manifestări :  

• Pe 9 Octombrie 2020 s-a comemorat Holocaustul prin: prezentări Power-Point (prof. 

Dragomirescu Doina) 

• În data de 26 noiembrie 2020, la Școala Gimnazială „Daniela Cuciuc” din Piatra Neamț, 

la invitația părintelui Sorin Amariei-Cosma, profesor de religie, părintele Viorel Crușitu 

de la Parohia „Sfinții Părinți Ioachim și Ana” - Mărăței III din Piatra Neamț le-a vorbit 

elevilor de la clasele primare despre viața și activitatea Sfântului Stelian din 

Paflagonia, cel numit și ocrotitorul copiilor. 

• 1 Decembrie- “ZIUA ROMÂNEASCĂ”, activitate realizată cu toate clasele și întreg 

colectivul profesoral. 

III. Analiza  

În urma unei scurte analize a activității în anul școlar 2020-2021 pot fi evidențiate 

următoarele aspecte :  

A.puncte tari :  

- Toți membrii comisiei sunt titulari ai școlii 

- Respectarea planului operațional propus la începutul semestrului I; 

- O bună colaborare cu întreaga conducere a unității școlare și toate celelalte comisii 

metodice; 

- Disponibilitate demonstrată în introducerea de metode moderne în actul de predare 

învățare (utilizarea calculatorului, videoproiectorului, lucrul pe grupe ); 

- Evaluarea și monitorizarea elevilor este adecvată și obiectivă; 

B Puncte slabe :  
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- Lipsa de interes și nivelul slab de pregătire al elevilor; 

C.Oportunităţi: 

- Folosirea eficientă a mijloacelor de învăţământ; 

- Dezvoltarea competenţei de comunicare, de formare a propriei opinii; 

-Folosirea metodelor activ-participative care să favorizeze înţelegerea ideilor şi 

conceptelor, valorificarea experienţei proprii a elevilor; 

D.Ameninţări: 

- Numărul mare de elevi cu probleme de comportament; 

- Lipsa motivaţiei pentru o anumită disciplină sau faţă de învăţământ în general. 

PROFESOR: Rusu Raluca 

Educatie plastica 

- Coordonarea elevilor pt realizarea unei expozitii permanente 

Expozitia ,,Gustav Klimt,, 

- Participarea la Concursul Interjudetean de creatie literară și artistico-plastică 

,,Sarbatoarea Crizantemelor,, Botosani și obținerea următoarelor premii: 

- Premiul I Alexa Iustina Valentina 

- Premiul II Iostin Gabriela  

- Premiul III Onea Mihnea Stefan 

- Premiul III Andras Alexandru Ionut 

- Participarea la Conferinta international ,,Innovative Approaches in Education,, 

- Participarea la Conferinta Internationala ,,Curente pedagogice si abordari in didactica 

limbilor si culturilor straine,, 

-Participare si coordonare elevi la Conferinta ,,Schimbari climatice la Piatra Neamt,, 

Prof.  DRAGOMIRESCU DOINA 

Disciplina:  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 și stilurile de predare pentru a determina calitatea actului educativ. 

        Am participat la Consfătuirea metodică organizată   în luna Oct.2020 la Colegiul 

Național ,,C. 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, 
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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: 

                    Puncte tari                        Puncte slabe 

-câţiva elevi au reuşit să exemplifice 

personalităţi istorice şi bătălii; 

-majoritatea elevilor şi-au însuşit 

terminologia specifică istoriei; 

-câţiva elevi au reuşit să completeze 

corect textul istoric lacunar; 

-unii elevi au utilizat şi analizat 

informaţiile furnizate de sursele istorice. 

-unii elevi nu ştiu să plaseze în timp şi spaţiu 

faptele istorice; 

-unii elevi întâmpină dificultăţi în selectarea 

informaţiilor dintr-o sursă istorică aflată în relaţie 

de cauzalitate; 

-lipsa de atenţie în citirea enunţului şi ca urmare, 

rezolvarea incompletă a sarcinilor de lucru; 

-mulţi elevi nu au asociat corect evenimentele, 

anii şi procesele istorice. 

                         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 la particular, 

-lucrul cu harta istorică sau cea geografică, 

-citirea şi analiza unor documente istorice. 

        Am comemorat pe 9 Octombrie 2020 Holocaustul prin: prezentări Power-Point, referate 

susţinute de către elevii Ailuțoaie Călin cl. VIII-a A ,,Lagărele morţii,, Chioacă Iustina cl.a 

VIII-a A -,,România şi Holocaustul,, dezbateri pe tema toleranţei în contextul actual, Găman 

Denisa, aceeași clasă. În cadrul comisiei am redactat un referat cu ocazia Zilei Armatei 

Române pe 25 Octombrie, arătând rolul deosebit pe care l-a avut armata în conflagraţia  

celui de-al Doilea Război Mondial. 

        Ziua Naţională a României -1 Decembrie 2020-a fost sărbătorită prin realizarea unui 

portofoliu despre semnificația unirei Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu patria-mamă, de 

către elevii  de la clasele a V a-VIII-a. În luna Decembrie am aplicat teste sumative la clasele 

a-VIII-a pentru a urmări 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 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  CCD Neamț cum ar fi - Intervenție și metode de lucru 
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pentru copiii cu dificultăți de învățare din Martie-Aprilie 2021 cu 15 credite furnizat de CNDRU 

EROSTUDY. 

Prof. Amariei- Cosma Sorin 

Disciplina: Religie Ortodoxa 

Subsemnatul preot profesor Amariei-Cosma Sorin, în calitate de profesor titular-

detașat al Școlii Gimnaziale „Daniela Cuciuc” din Piatra-Neamț, la disciplina Religie Ortodoxă, 

am avut următoarele activități didactice în semestrul I din anul școlar 2020-2021: 

• În cadrul procesului educaţional, lecţiile au fost predate pe baza unei proiectări 

didactice elaborate după programă. S-a avut în vedere specificul fiecărei clase 

şi grupe de vârstă, folosindu-se metode, procedee şi materiale didactice 

adaptate după aceste criterii; 

• La începutul anului şcolar a realizat planificarea didactică anuală, semestrială şi 

pe unităţi de învăţare ţinând cont de curriculum şi de programa şcolară în 

vigoare; 

• Din materialele didactice utilizate nu au lipsit calculatorul, planşele, fişele de 

lucru. Unele ore de religie s-au desfăşurat, conform planificării, la biserică; 

• Evaluarea a fost efectuată oral: individual sau frontal; în scris: prin teste în care 

s-au folosit diferite tipuri de itemi, prin realizrea unor proiecte pe diferite teme, 

prin activităţi practice, precum interpretarea unor cântece religioase; 

• Activităţile extracurriculare s-au desfăşurat în apropierea sărbătorii Naşterii 

Domnului, fiind ajutat de doamnele învățătoare, prin participarea copiilor din 

clasele gimnaziale la Sfânta Liturghie unde s-au împărtășit cu toții cu Sfintele 

Taine; 

• Am participat la manifestările dedicate Zilei Naționale a României împreună cu 

elevii claselor aV-a unde au interpretat un cântec patriotic; 

• În data de 26 noiembrie 2020, la Școala Gimnazială „Daniela Cuciuc” din Piatra 

Neamț, la invitația părintelui Sorin Amariei-Cosma, profesor de religie, părintele 

Viorel Crușitu de la Parohia „Sfinții Părinți Ioachim și Ana” - Mărăței III din 

Piatra Neamț le-a vorbit elevilor de la clasele primare despre viața și activitatea 

Sfântului Stelian din Paflagonia, cel numit și ocrotitorul copiilor. 

• Am promovat imaginea școlii prin publicarea unei activități didactice pe portalul 

Doxologia: https://doxologia.ro/viata-sfantului-stelian-prezentata-elevilor-scolii-

gimnaziale-daniela-cuciuc-din-piatra-neamt 

• Am organizat împreună cu elevii clasei a VI-a B un targ de craciun unde au 

adus fiecare produse handmade, icoane desenate, felicitari și prajituri preparate 

de ei, iar din vânzarea lor am obținut o sumă de bani ce fost folosită pentru 

achiziționare unei perechi de ghete ce a fost oferită unei fetițe de la clasa I B; 
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• Cel mai important aspect a fost cel legat de susținerea și îndemnul pentru 

participarea la viața liturgică a elevilor, ceea ce arată practicare învățăturilor 

primite la ora de Religie nu doar teoretizarea lor.. 

Prof. Pricop Iustinian 

Disciplina:Educatie Muzicala 

Subsemnatul Pricop Iustinian, profesor de Educație muzicală, gradul I, detașat pe catedra de 

Educație muzicală de la Şcoala Gimnazială „Daniela Cuciuc” Piatra-Neamt. Menționez că sunt 

absolvent al Academiei de Muzică „Gh. Dima”  din Cluj, promoția 2006-2009, secția 

Pedagogia Muzicală. Punctual, pe baza fişei de evaluare, activitatea mea se poate caracteriza 

după cum urmează: 

1. Proiectarea activitatii. Mentionez ca am respectat pe deplin programa scolara, normele 

de elaborare a documentelor de proiectare, si am adaptat materialul la particularitatile 

clasei. 

2. Realizarea activitatilor didactice. Am utilizat strategii didactice care sa asigure 

caracterul aplicativ al invatarii si formarea competentelor specifice. M-am folosit de 

resursele materiale din unitatea de invatamant in vederea optimizarii activitatii 

didactice inclusiv resursele TIC, m-am implicat activ in desfasurarea activitatilor 

extracurriculare. Consider ca elevii prin instruirea mea si-au format deprinderi de 

studiu individual si in echipa in vederea dezvoltarii competentei de a „învăța să 

înveți”. 

3. Evaluarea rezultatelor invatarii. Am asigurat transparenta criteriilor, a procedurilor de 

evaluare si a rezultatelor activitatilor de evaluare; am promovat la clasa 

autoevaluarea si interevaluarea. 

4. Managementul clasei de elevi. Am contribuit la stabilirea unui cadru adecvat pentru 

desfasurarea activitatilor in conformitate cu particularitatile clasei de elevi, la 

monitorizarea comportamentului elevilor si gestionarea situatiilor conflictuale. Am 

reusit sa cunosc, sa inteleg si sa tratez diferentiat elevii in functie de capacitatea de 

intelegere a fiecaruia, si sa ii motivez prin valorizarea exemplelor de buna practica. 

5. Managementul carierei si al dezvoltarii personale. Am reusit sa valorific competentele 

stiintifice, didactice si metodice dobandite prin participarea la programe de formare 

continua/perfectionare; mi-am reactualizat portofoliul profesional si dosarul personal. 

Comunicarea si relationarea in interiorul scolii si in afara acesteia cu elevii, personalul 

scolii, echipa manageriala si parintii elevilor a fost exemplara; consider ca am afisat o 

atitudine morala si civica impecabila si ca am respectat si promovat deontologia 

profesionala. 

6. Contributia la dezvoltarea institutionala si la promovarea imaginii unitatii scolare. Am 

promovat imaginea scolii prin participarea activa la concursuri tematice si activitati 
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extracurriculare. Am respectat normele, procedurile de sanatate si securitate a muncii 

si de PSI si ISU pentru activitatile efectuate in cadrul scolii si m-am implicat activ in 

crearea unei culturi a calitatii la nivelul organizatiei. 

       În ceea ce priveşte activitatea efectivă la clasă mi-am întocmit mereu şi în termen 

toate documentele necesare actului didactic, în conformitate cu prevederile Programei 

şcolare şi ale metodologiei disciplinei (Planificări, Proiecte de lectie pentru fiecare lectie, 

Proiecterea unitatilor de invatare, Caietul de măsurare a progresului şcolar, Portofoliul 

cadrului didactic), încercând mereu să îmi îmbunătăţesc stilul didactic şi performanţele la 

clasă. 

  În calitate de profesor am reuşit să îndrum elevii în procesul de predare învăţare-

evaluare şi am creat un climat favorabil desfăşurării orelor de curs şi însuşirii 

cunoştinţelor fundamentale legate de obiectul predat. 

          Am participat la cercul pedagogice desfasurat pe parcursul primului semestru al 

anului scolar. 

Am pregatit elevii pentru activitati extrascolare, am pregatit un cor cu care m-am, 

am participat la ziua de 1 Decembrie, cu ocazia sărbătorilor de iarna la serbarea școlii, am 

sustinut lectie deschisa in cadrul comisiei la clasa a V–a B. 

 Am realizat material didactic, fişe de lucru şi fişe de evaluare pentru diferite unităţi 

de învăţare. 

        Am aplicat la fiecare clasă noi metode de predare a unor lecţii de educatie muzicala 

precum şi cu ajutorul mijloacelor moderne de comunicare: calculatorul, prezentările 

PowerPoint, scurte filmulete de prezentare de curente artistice, dar nu le-am neglijat nici 

pe cele clasice. Am organizat vizionare de materiale educative cu elevii pentru a le 

dezvolta simtul artistic. Mi-am însuşit competenţe de proiectare riguroasă a demersului 

didactic, de antrenare şi motivare a elevilor pentru învăţare. 

Prof. Afloarei Anca 

Disciplina: Educatie Fizica si 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. 

➢ În luna octombrie am participat cu elevii clasei a I-a A și a VII-a A la Cross, 

Etapa Municipală 

➢ În luna octombrie am participat cu elevii cls a III-a  la Cupa Tinerelor Speranțe 

ce a avut loc la Sala Ceahlău. 
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➢ În luna decembrie s-a desfășurat campionatul de ȘAH, mai exact pe 12.12 – 

13.12.2020, cu elevii clasei a III-a A 

➢ 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 

▪ 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 Simpozionul National ”Proiectare didactica si 

management European în spațiul românesc ( ediția a V-a), organizat de Editura EDU 

si Asociația Educrates 

▪ 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, 

Prof. Afloarei Anca 

 

RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA METODICA 

 CONSILIERE ȘI ORIENTARE 

AN ŞCOLAR  2020-2021 

COMISIA METODICA CONSILIERE ȘI ORIENTARE  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. În anul școlar 2020-2021 Comisia și-a propus 

drept priorităţi, o mai mare atenţie acordată creşterii standardelor de performanţă, modului 

în care elevii se integrează în colectivele lor, creşterii interesului pentru învăţătură, colaborării 

cu părinţii în vederea optimizării relaţiei şcoală-familie, îmbunătăţirii capacitaţii de socializare 

a elevilor în colectivităţile în care aceştia îşi desfăşoară activitatea. În acest sens, Comisia 

CONSILIERE ȘI ORIENTARE a avut în vedere realizarea unor activităţi diverse, prin care 

diriginţii dar şi elevii să conştientizeze implicarea lor în actul educativ, să recepteze educaţia 

mai mult decât ca pe un act instructiv prin care se acumulează cunoştinţe, ci ca un mijloc de 

formare a personalităţii lor, de pregătire pentru viaţă, pentru integrarea în societate. 

Activităţile desfăşurate au îmbinat curriculum-ul din programa de consiliere și orientare cu 
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educaţia pentru nonviolenţă, pentru mediu, civică, pentru calitatea vieţii, pentru cultivarea 

respectului față de cultură și tradiţii . 

Principalele activităţi derulate: 

▪ Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor 

▪ Studierea, dezbaterea programei şcolare pentru Consiliere şi Orientare. S-a 

elaborat un formular tipizat ce a fost distribuit diriginţilor ce reprezintă un proces 

verbal întocmit în urma prelucrării la clasă, în prima zi de şcoală, a datelor din 

Regulamentul intern, Normele de sănătate şi securitate în muncă şi Norme de 

apărare împotriva incendiilor. 

▪ Distribuirea, completarea și semnarea acordului cadru de parteneriat pentru 

educaţie între şcoală, elev și părinte (clasa a V-a) 

▪ Organizarea de şedinţe cu părinţii  

▪ Organizarea de şedinţe pe teme care au avut ca scop eficientizarea activităţii 

dirigintelui, propuneri de îmbunătăţire a criteriilor de evaluare din fişa de activitate 

a dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea 

parteneriatului elev-diriginte-părinte  

▪ Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor 

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

prevenirii abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de 

consiliere elevilor proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental 

▪ Atragerea Comisiei CONSILIERE ȘI ORIENTARE şi implicit a elevilor în activităţi 

şi programe şcolare si extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare: 

activităţi diverse de adaptare, interrelaţionare şi intercunoaştere cu elevii clasei, 

educaţie și dezvoltarea simţului civic, ecologic, artistic. 

▪ Derularea cu elevii de activităţi şcolare şi extraşcolare în cadrul proiectelor derulate 

în școală:  

Proiecte şcolare: 

• „Ziua limbilor europene” – 26 septembrie, prof. de limbi străine, cabinetul fonic 

• „Ziua Mondială a educaţiei”: 5.10 2020                                                                          

• 9 octombrie – ziua Holocaustului .  – doamna prof. Dragomirescu  (12 octombrie  

2020) 

• 1-19 noiembrie – Spune NU  violenței! – Activitate în  cadrul Campaniei Internaționale  

“19 zile de activism împotriva abuzului și violenței față de copii și tineri”. 

• „Roadele toamnei” –expozitie cu coşul bogat al toamnei 

• Sărbătoarea Crăciunului ”Datini de sărbători” 

o Program cultural artistic cu obiceiuri, datini, urături, colinde. 
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• 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 

• Activitate dedicată Unirii Basarabiei cu România – sesiune de referate și comunicări 

cu elevii clasei a VIII-a (26.02. 2021) – d.na Dragomirescu Doina 

• Activitate în cadrul cercului pedagogic susținută de consilierul educativ, prof. Daniela 

Chioacă(11.05.2021) 

Activitatea desfăşurată 

Studierea noilor prevederi metodologice privind organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor de diriginte, conform Ordinului MECI nr. 5132 din 10.09.2009 și OMEN nr. 

3393 din 28.02.2017  

Studierea programelor de consiliere și orientare în vigoare pentru învăţământul 

gimnazial de către toţi diriginţii; 

Puncte forte: 

- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu modificările programei de consiliere şi 

orientare  

Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, pentru 

părinţi în vederea desfăşurării activităţilor: 

- de consiliere pentru părinţi 

Puncte forte: 

- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu activităţile educative şi temele de 

interes educativ ce trebuie abordate în cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul întâlnirilor de 

consiliere cu părinţii 

Întocmirea planificărilor anuale și semestriale (orelor de consiliere dirigenţie, 

activităţi extraşcolare, activităţi educative cu părinţii) şi desfăşurarea activităţilor 

educative stabilite: 

Puncte forte: 

- diriginţii au fost familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu planificările anuale şi semestriale la 

consiliere şi orientare; 

- majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative 

specifice statutului de diriginte 

- toţi diriginţii s-au implicat lunar în activităţi extraşcolare cu clasa pe care o manageriază;  

- majoritatea diriginţilor au păstrat o comunicare bună şi periodică cu părinţii elevilor pe care 

îi coordonează 

Puncte slabe: 

O parte din orele de dirigenţie au devenit pur informale, accentul fiind pus pe discutarea 
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situaţiei şcolare şi mai puţin pe dezvoltarea temelor propuse conform planificării 

Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase / şedinţelor Consiliului 

Reprezentativ al Părinţilor şi desfăşurarea acestora, conform graficului. 

Puncte forte: 

- diriginţii au beneficiat de tematică şi scenarii didactice pentru şedinţele cu părinţii,  

- majoritatea diriginţilor au respectat termenele stabilite şi au utilizat scenariile didactice 

propuse 

- diriginţii claselor a V-a au semnat parteneriatele şcoală-familie cu părinţii 

Puncte slabe: 

- dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a părinţilor pentru a stabili 

un parteneriat eficient şcoală-familie   

Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei diriginţilor (în 

baza analizei raportului comisiei diriginţilor din anul şcolar trecut) şi desfăşurarea 

activităţilor metodice: 

Puncte forte: 

- au fost elaborate programe de activități diverse,  

Puncte slabe: 

- preponderenţa scăzută a orelor demonstrative ca modalitate de abordare a temelor 

stabilite 

- număr mic de referate, materiale susținute în cadrul activităților cu caracter metodic 

Acest lucru s-a întâmplat datorită faptului că unii diriginți au avut ore și în alte școli și nu 

a existat posibilitatea întâlnirii tuturor în anumite zile. 

Activităţi de promovare a unei culturi organizaţionale a clasei de elevi  

Puncte forte: 

- o parte din diriginţi au inclus în orele de dirigenţie (şi în afara lor) activităţi educative de 

coeziune a grupului şi ritualuri de socializare – elaborarea unui calendar cu zilele de naştere 

ale elevilor, activităţi de cunoaştere şi socializare între clase, schimb de cadouri simbolice cu 

ocazia sărbătorilor de iarnă, afişarea la panou a diplomelor câştigate de clasă / elevii clasei, 

mini-excursii de coeziune socială etc. 

Puncte slabe: 

- insuficientă personalizare a claselor  

Activităţi de cunoaştere a particularităţilor psihosociale şi de învăţare ale elevilor 

şi de management al relaţiilor psiho - afective de tip elev-elev şi elev-profesor 

Puncte forte: 

- toţi  diriginţii au prelucrat  Regulamentul de Ordine Interioară al școlii la clasă; 

- majoritatea diriginţilor au completat fişa de monitorizare a elevilor aflaţi în situaţia de risc 

şcolar, la nivel de clasă 
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- majoritatea diriginţilor s-a preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea 

situaţiilor tensionate de tip elev-elev sau elev - profesor 

Puncte slabe: 

- 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 

Activităţi de manageriere a situaţiei disciplinare  

Puncte forte: 

- s-a realizat o bază de date cu elevii aflaţi în situaţii de risc şcolar;  

- a existat o bună colaborare cu Poliţia Locală în vederea prevenirii şi combaterii cazurilor de 

indisciplină sau de devianţă socio-şcolară 

- în majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism 

şcolar (comunicare şi consiliere cu părţile implicate, implicarea şi consilierea părinţilor, 

aplicarea sancţiunilor conform ROI etc.) 

Puncte slabe: 

- există dificultăţi de implementare unitară a procedurii de sancţionare/ corectare a 

comportamentelor inadecvate ale  elevilor  

- dificultăţi de stopare a fenomenului de absenteism şcolar la anumiţi elevi din învăţământul 

obligatoriu 

- dificultăţi, la anumite colective de elevi, de a păstra bunurile şcolare în condiţii bune 

Activităţi consiliere şi orientare a elevilor 

Puncte forte:  

- derularea de activităţi  de consiliere și orientare, în cadrul orelor de dirigenţie (cu pondere 

ridicată la clasa a VIII-a) privind programa și calendarul examenului de evaluare națională 

- consilierea elevilor cu rezultate slabe in vederea continuării studiilor în învățământul 

profesional  

2.Activitatea Consiliului Elevilor  

           În anul școlar trecut activitatea Consiliului Elevilor nu a fost la înălțimea așteptărilor. 

Au avut loc puține întâlniri ale liderilor claselor în care s-au discutat probleme de organizare 

(regulamente, reguli, drepturile şi îndatoririle elevilor) şi s-au aşteptat propuneri din partea 

elevilor pentru îmbunătăţirea activităţilor extrașcolare existente în şcoală .  

Având în vedere rolul care revine Consiliului Elevilor în implicarea activă a acestora în viaţa 

şcolii, preocuparea de bază, la începutul anului a fost de a constitui Consiliul Elevilor pentru 

anul şcolar 2020-2021.  

In general, la întruniri mulţi elevi nu au avut propuneri de activități, inițiative, asta pentru că, 

probabil mulţi dintre lideri nu au fost aleşi după criterii bine definite, ci după medii, 

autopropuneri, etc. Activităţile extracurriculare desfăşurate la propunerile făcute de elevi sunt 

slab reprezentate. 
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3.Comitetul de părinţi.  

                În luna septembrie 2020 a avut loc adunarea generală a părinţilor în vederea 

constituirii Consiliului reprezentativ al părinţilor pentru anul şcolar 2020-2021, alegerii 

reprezentanților părinților în Consiliul de administrație al școlii (d.na Lungu și d.l Molodoi) şi 

elaborării unui regulament intern al acestuia. Consiliul s-a reunit atunci când a fost necesară 

consultarea părinţilor pentru soluţionarea unor probleme de interes general. Acesta s-a 

întrunit în vederea discutării şi a organizării diferitelor aspecte de ordin intern, încercând 

rezolvarea problemelor legate de desfăşurarea procesului instructiv – educativ.  În general, 

părinţii elevilor noştri au fost alături de şcoală răspunzând tuturor solicitărilor.  

Comunicarea cu părinţii s-a realizat prin: 

     - şedinţe cu părinţii (pe clase);  

     - şedinţe cu părinţii elevilor claselor a VIII-a (în mediul on-line) pentru prezentarea 

metodologia desfăşurării examenului de evaluare naţională şi a admiterii în liceu; 

     - consultaţii individuale cu părinţii.  

Responsabil Comisie, 

Prof. Chioacă Elena Daniela 

 

RAPORT PRVIND ACTIVITATEA DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE     

DIN CADRUL COMISIEI DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ  

ȘI EVOLUȚIE ÎN CARIERĂ  

AN ȘCOLAR 2020-2021 

 

 Faptul că o organizaţie educaţională de orice nivel funcţionează nu înseamnă neapărat 

că este una de succes. 

          Dificultatea principală in ceea ce priveşte conducerea unei şcoli este complexitatea 

variabilelor care intervin: elevi, profesori, programe școlare, tehnologie educaţională ş.a.  

          Organizaţiile şcolare diferă de organizaţiile economice din perspectiva resurselor 

umane. În organizaţiile şcolare există o clară diferenţiere de status şi roluri între două grupuri 

de membrii: elevi şi profesori. 

          Într-o organizaţie şcolară, alături de resursele materiale şi financiare, resursele umane 

concretizate în salariaţii acesteia, care lucrează efectiv în unitate, prin întreaga lor activitate 

asigură realizarea obiectivelor unităţii de învățământ, prin punerea în valoare şi utilizarea 

raţională a celorlalte resurse ale acesteia. Se ştie că omul este cel care deţine rolul primordial 

în cadrul tuturor activităţilor din societate. În cazul particular al organizaţiei şcolare, omul-

profesorul reprezintă elementul activ, creator care duce la îndeplinire scopul şi obiectivele 

organizaţiei, avînd următoarele considerente: 

1. Resursele umane “produc” şi reproduc factorii obiectivi ai procesului de învățământ. 
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2. Ele reprezintă nu numai creatorul, ci şi stimulatorul procesului instructiv-educativ şi 

al folosirii celor trei de M. (metode de predare, mijloace de învățământ și metode de 

evaluare.). Profesorul trezeşte la viaţă metodele didactice, le asigură realizarea 

menirii pentru care au fost create.    

3. Resursele umane (profesorii) îndeplinesc un rol hotărâtor în procesul transmiterii de 

informaţie, al transformării şi modelării obiectelor muncii (elevii), a caracterelor. 

4. Ele reprezintă singurul factor capabil să creeze valori noi. 

5. Influienţează într-o măsură decisivă eficacitatea utilizării celorlalte resurse. 

           O parte a resurselor umane de la nivelul organizaţiei şcolare asigură şi coordonarea, 

conducerea întregii activităţi a unităţii şcolare. 

            Realitatea arată că un director de şcoală trebuie să fie nu numai un bun profesor, ci 

şi un bun manager. 

              Într-o organizaţie şcolară cadrele didactice au obligaţia de a parcurge periodic stagii 

de perfecţionare (obţinere a gradelor didactice, perfecţionare din 5 în 5 ani, formare, 

dezvoltare personală și evoluție în carieră). Asigurarea cadrului calităţii în educaţie transferă 

şi o parte a responsabilităţilor privind perfecţionarea organizaţiei şcolare. 

             O problemă de scop întâlnită la nivelul unităţii şcolare, o reprezintă cadrele didactice 

debutante, în curs de calificare sau cadre didactice care în ultimii ani nu au participat la 

cursuri de formare. 

              O necesitate obiectivă a formării, dezvoltării personale și a evoluției în carieră a 

personalulului didactic o reprezintă,  profundele schimbări la nivelul sistemului educaţional, a 

necesităţii descentralizării învăţământului preuniversitar, legislaţiei din educaţie, apariţia unui 

cadru legiferat de asigurare a calităţii în învăţământul românesc la toate nivelurile. 

OBIECTIVELE REFERITOARE LA FORMARE, DEZVOLTARE PERSONALĂ ȘI 

EVOLUȚIE ÎN CARIERĂ A RESURSELOR UMANE 

Dintre toate profesiile, aceea de profesor cu certitudine posedă valenţele şi abilităţile 

de promovare a propriei dezvoltări. Bernard Shaw a ironizat profesiunea noastră cu 

binecunoscuta afirmaţie: 

         ,,Cine poate, face, cine nu, îi învaţă pe alţii”. Parafrazându-l,  dacă ne referim la 

atractivitatea formării, dezvoltării personale și a evoluției în carieră). In şcoală am putea 

spune că ,,cel ce este un profesor bun pentru elevi va fi şi un profesor bun pentru profesori”. 

Pentru anul şcolar 2020-2021, comisia formare, dezvoltare personală și evoluție în 

carieră) din şcoală şi-a stabilit următoarele obiective: 

• responzabilizarea fiecărui cadru didactic privind actul de predare- 

învăţare-evaluare atât în clasă cât și-n on-line. 

• implicarea cadrelor cu experienţă în activităţi demonstrative. 

• implicarea formatorilor locali în diseminarea cursurilor la care au participat. 
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• susţinerea tinerilor, a cadrelor didactice fără experienţă în desfăşurarea în bune 

condiţii a activităţii la catedră. 

PLAN DE MĂSURI AL COMISIEI DE FORMARE,DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI 

EVOLUȚIE ÎN CARIERĂ 

          Comisia de formare, dezvoltare personală și evoluție în carieră din cadrul Scolii 

Gimnaziale ,,Daniela Cuciuc”, Piatra Neamț şi-a  propus pentru anul şcolar 2021-2022 

următoarele acţiuni: 

Nr. 

Crt. 

DENUMIREA ACȚIUNII Luna Răspunde 

 

1 

Aspecte privind proiectarea didactică: 

a) întocmirea documentelor şcolare 

b) comportamentul cadrului didactic în actul de 

predare-învăţare-evaluare 

 

Noiembrie 

2021 

Echipa 

managerială 

Responsabil 

CFDPEC 

 

 2 

 

 

 

 

Învăţarea centrată pe elev având ca obiective: 

• vor înţelege ce este învăţarea centrată pe 

elev şi care sunt barierele ridicate de elevi şi 

profesori în calea acesteia; 

• îsi vor împărtăşi unul altuia exemple de bună 

practică în utilizarea învăţării centrate pe 

elev; 

• îsi vor identifica propriul stil de predare şi vor 

deveni conştienţi de implicaţiile acestuia 

asupra stilului de predare; 

• vor înţelege conceptul de inteligenţe 

multiple; 

• vor cunoaşte impactul diferitelor strategii de 

predare- asupra învăţării; 

• vor identifica oportunităţi de învăţare activă 

în domeniul lor profesional; 

• vor lua în considerare strategii alternative 

pentru ajutarea elevilor să înveţe folosind 

stilurile preferate de învăţare; 

 

Noiembrie 

2021 

 

Ianuarie 2022 

 

 

Februarie 

2022 

 

 

Echipa 

managerială 

Responsabil 

CFDPEC 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Tipuri de lecţii 

a) metode şi procedee de realizare a lecţiilor 

b) integrarea mijloacelor didactice moderne în 

lecţie 

 

Martie 2022 

Responsabil 

CFDPEC 

Membrii 

CFDPEC 
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3. 

 

Metode alternative de instruire pentru creşterea 

eficienţei actului instructiv educativ. 

Aprilie 2022 Membrii 

CFDPEC  

 

4. 

 

Activităţi de îndrumare şi control pentru fiecare 

cadru didactic cuprins în activitatea de formare. 

Pe parcursul 

anului școlar 

2021-2022 

Echipa 

managerială 

Responsabil 

CFDPEC 

Metodologia de formare: 

• prezentări pentru întregul colectiv de cadre didactice, urmate de activităţi în cadrul 

comisiilor metodice. 

• metode: brainstorming, chestionar, studii de caz, studiul individual, lucrul în grupuri 

mici. 

     COMISIA DE FORMARE, DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI EVOLUȚIE ÎN 

CARIERĂ a avut stabilit şi un principiu pe care la-au adus la cunoştinţă celor antrenaţi în 

activitatea de formare: 

           ,,........modificările ce vor fi evidente la dascălii de mâine trebuie căutate la nivelul 

mentalităţilor. Noi nu suntem nici mai deştepţi, nici mai buni, nici mai înţelepţi decât dvs., dar 

gândim puţin altfel, avem un unghi puţin diferit din care ne privim menirea de dascăl” 

     Au mai existat nişte principii pe care MEMBRII COMISIEI şi le-a impus: 

• comunicarea permanentă între ei şi în acelaşi timp cu cei cărora se adresau 

• au invitat profesorii la lecţii demonstrative și după aceea au participat la orele lor. 

• au prezentat materialele de proiectare realizate şi după aceea le-au cerut celorlalţi. 

MĂSURI PENTRU AMELIORAREA ACTIVITĂŢII SUBCOMISIEI DE FORMARE, 

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI EVOLUȚIE ÎN CARIERĂ PENTRU ANUL 

ŞCOLAR 2021-2022 

 

PRIORITATEA 7.: DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE ALE ŞCOLII PRIN 

ASIGURAREA ACCESULUI LA  FORMARE, DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI EVOLUȚIE 

ÎN CARIERĂ A PERSONALULUI DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC, ÎN 

FUNCŢIE DE  NEVOILE IDENTIFICATE 

Obiectiv: Creşterea calităţii activităţii unității de învățământ prin asigurarea accesului 

personalului didactic şi nedidactic la programe de formare, dezvoltare profesională și evoluție în 

carieră. 

Ţinta:  Participarea in procent de 80% a personalului didactic, didactic auxiiar şi nedidactic la 

cursuri de formare, dezvoltare profesională și evoluție ăn carieră. 
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Responsabil subcomisie,                                                                 

 Prof.  Lăcrămioara COJOCARU 

         

RAPORT DE ACTIVITATE 

Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupție și 

discriminării în mediul şcolar și promovarea interculturalității 

Anul școlar 2020-2021 - SEMESTRUL I 

ANALIZA STĂRII DISCIPLINARE 

1. Situaţia frecvenţei în perioada septembrie 2020 - decembrie 2020 

Luna 

Primar Gimnaziu Total şcoală 

Total 

absenţe 

Absenţe 

nemotivate 

Total 

absenţe 

Absenţe 

nemotivate 

Total 

absenţe 

Absenţe 

nemotivate 

Septembrie 

2020 
597 597 324 279 921 876 

Octombrie 

2020 
748 636 1060 449 1808 1085 

Context: Creşterea mobilităţii profesionale a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic 

şi nevoia de noi competenţe şi abilităţi datorată progresului tehnologic determină necesitatea 

formării, dezvoltării personale și a evoluției în carieră a întregului personal al unității de 

învățământ. 

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, didactic 

auxiliar şi nedidactic din 

unitatea de învățămmânt. 

 Septembrie 

2021 

Echipa managerială 

Responsabilul 

CFDPEC 

Membrii SCFDPEC 

2. Realizarea de programe de 

formare proprii a personalului 

unității de învățământ în funcţie 

de nevoile identificate. 

30% a personalului 

didactic, didactic 

auxiliar şi nedidactic 

participă la cursuri de 

formare iniţiate în 

şcoală 

 

Pe parcursul 

anului 

școlar 2021-

2022 

Membrii SCFDPEC 

 

3. Asigurarea accesului 

personalului unității de 

învățământ la programe de 

formare. 

50 % din personalul 

unității de învățământ 

participă la alte cursuri 

de formare. 

Pe parcursul 

anului 

școlar 2021-

2022 

Echipa managerială 

Responsabil 

SCFDPEC 
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Noiembrie 

2020 
463 459 710 394 1173 853 

Decembrie 

2020 
272 134 503 300 775 434 

Total 

absenţe sept 

- dec 2020 

2080 1826 2597 1422 4677 3248 

Procentajul absenţelor nemotivate din totalul absenţelor în perioada 

 septembrie 2020 - decembrie 2020 

Primar Gimnaziu Total şcoală 

36,84 % 30,38 % 59,56 % 

ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

SEMESTRUL II 

2. Situaţia frecvenţei în perioada   februarie 2021-iunie 2021 

Luna 

Primar Gimnaziu Total şcoală 

Total 

absenţe 

Absenţe 

nemotivate 

Total 

absenţe 

Absenţe 

nemotivate 

Total 

absenţe 

Absenţe 

nemotivate 

Februarie 

2021 
504 336 687 361 1191 697 

Martie 2021 - - - - - - 

Aprilie 2021 - - - - - - 

Mai 2021 - - - - - - 

Iunie 2021 - - - - - - 

Total absenţe 

febr–iun 2021 
504 336 687 361 1191 697 

ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

Luna 

Primar Gimnaziu Total şcoală 

Total 

absenţe 

Absenţe 

nemotivate 

Total 

absenţe 

Absenţe 

nemotivate 

Total 

absenţe 

Absenţe 

nemotivate 

Total absenţe 

sept-dec 2020 
2080 1826 2597 1422 4677 3248 

Total absenţe 

febr–iun 2021 
504 336 687 361 1191 697 

Total absenţe 

An școlar  

2020-2021 

2584 2162 3284 1783 5868 3945 
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Procentajul absenţelor nemotivate din totalul absenţelor în perioada 

 septembrie 2020 – iunie 2021 

Primar Gimnaziu Total şcoală 

36,84 % 30,38 % 59,56 % 

Elevi care nu s-au prezentat la şcoală de la începutul anului şcolar 2020-2021 

PRIMAR:  

1.CERCEL ARIANA -II A 

2.CIAUȘU IOANA-II A 

3.CIAUSU FLORIN IANIS -III A 

4.BĂEȘU LUCIANA MARIA- III A 

5. VERDEȘ ANDREEA CĂTĂLINA - III A 

6. LAZĂR NARCIS DAN - V B 

7. LUCACI RUXANDRA ELENA-V B 

8. TĂNASE REBECA GEORGIANA -V B 

GIMNAZIU:  

9. BĂEȘU CODRIN IONUȚ - VIII B 

10. KECSKES VASILICA MIHAELA - VII B 

Elevi care înregistrează un nivel ridicat de absenteism: 

1. Panoschi Paul Leonard             clasa a VIII  -a B 

2. Panoschi Violeta Petronela       clasa a VIII -a B  

3. Potop Raul                                clasa a VIII-a B 

4. Bucătariu Ionela                       clasa a VII  -a A 

5. Ciocoiu Ioana                           clasa a VII  -a A 

6. Lazăr Georgiana                       clasa a VII  -a B  

7. Vasilachi  Alexandru               clasa a VIII-a B        
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2. Situațía stării de violență în perioada septembrie 2020 – iunie 2021 

Categorie Tip Cod Fete Băieți Total 

1.Atac la 

persoană 

1.Violarea secretului corespondenței (accesarea fără consimțământ a 

calculatorului, telefonului mobil etc.) 
1.1    

2.Discriminare și instigare la discriminare 1.2    

3.Insulte grave repetate 1.3    

4.Amenințări repetate 1.4 0 1 1 

5.Șantaj 1.5    

6.Înșelăciune 1.6    

7.Instigare la violență 1.7    

8.Violențe fizice ușoare, fără arme (lovire) 1.8 0 1 1 

9.Lăsarea fără ajutor sau lăsarea fără ajutor prin omisiune de înștiințare 1.9    

10.Fapte privitoare la viața sexuală (violul, act sexual cu un minor, 

pervesiune sexuală, corupție sexuală, seducția, hărțuire sexuală) 
1.10    

11.Violență fizică gravă fără arme (vătămare corporală gravă) 1.11    

12.Violență fizică cu arme albe 1.12    

13.Violență fizică cu arme de foc 1.13    

14.Omor sau tentativă de omor 1.14    

Total categorie 1  0 2 2 
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2.Atentat la 

securitatea 

unității școlare 

1.Introducerea unor persoane străine în incinta școlii 2.1    

2.Alarmă falsă 2.2    

3.Incendiere și tentativă de incendiere 2.3    

4.Introducere sau port armă albă în spațiu școlar 2.4    

5.Introducere sau port armă de foc în spațiul școlar 2.5    

Total categorie 2  0 0 0 

3.Atentat la 

bunuri 

1.Însușirea bunului găsit 3.1    

2.Furt și tentativă de furt 3.2    

3.Tâlhărie 3.3    

4.Distrugerea bunurilor unor persoane 3.4    

5.Distrugerea bunurilor școlii 3.5    

Total categorie 3  0 0 0 

4.Alte fapte de 

violență sau 

atentare la 

securitate în 

spațiul școlar 

1.Consum de alcool 4.1    

2.Consum de stupefiante sau alte substanțe interzise 4.2    

3.Trafic cu stupefiante sau alte substanțe interzise 4.3    

4.Automutilare 4.4    

5.Determinarea sau înlesnirea sinuciderii 4.5    

6.Suicid sau tentativă de suicid 4.6    

7.Alte tipuri de violență 4.7    

Total categorie 4  0 0 0 

TOTAL ACTE DE VIOLENȚĂ  0 2 2 
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Elevi care au comis acte de violenţă: 

1) Sandu Robert clasa a VII-a B violenţă verbală și fizică, ofensă adusă statutului cadrului didactic. Comportamentul elevului 

s-a ameliorat semnificativ în semestrul II, în urma colaborării strânse școală-familie-consilier școlar astfel încât manifestările 

violente s-au redus foarte mult. 

Propuneri pentru un Plan de măsuri privind îmbunătăţirea stării de disciplină: 

 desfăşurarea de campanii de prevenţie/consiliere la nivelul şcolii centrate pe devianţă juvenilă şi comportamente de risc-consum 

de alcool, droguri ilicite, trafic de fiinţe umane, SIDA 

 elaborarea unui Caiet de disciplină la nivelul fiecărei clase unde să se înregistreze constant şi unitar abaterile disciplinare ale 

elevilor 

 semnarea unui angajament de către elevi şi eventual părinţi/tutori legali privind respectarea ROI 

 monitorizarea aplicării ROI de către cadrele didactice 

 supravegherea permanentă a persoanelor care intră în unitatea şcolară - prin legitimare 

 aplicarea de măsuri punitive (pentru copiii agresori/părinţii copiilor agresori) conform  

 supraveghere mai atentă a elevilor în timpul pauzelor 

 consilierea elevilor cu probleme 

 antrenarea elevilor în diferite activităţi extraşcolare 

 implicarea elevilor în activităţi gospodăreşti în folosul şcolii 

 consilierea psihologică ale elevilor 

 purtarea uniformei şcolare 

 interdicţia utilizării telefoanelor mobile în perimetrul şcolii 

 

Responsabil comisie, 

Prof. Irimia Sergiu 
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RAPORTUL  DE  ACTIVITATE  AL  COMISIEI  DE  EVALUARE  SI ASIGURAREA  

CALITĂTII (CEAC) - an școlar 2020-2021 

În anul şcolar 2020-2021, s-au desfăşurat în cadrul C.E.A.C. următoarele activităţi: 

• S-a întocmit Raportul de Autoevaluare pe anul școlar trecut prin centralizarea 

datelor culese de la comisii;    

• S-a întocmit partial Raportul Anual de Evaluare Internă; 

• S-a stabilit componenţa C.E.A.C.;  

• S-au descoperit punctele slabe din raportul de autoevaluare şi s-a întocmit pe baza 

acestora PLANUL DE ÎMBUNĂTĂȚIRE  

• S-au stabilit strategii în vederea monitorizării interne lunare; 

• Actualizarea datelor (Plan operațional, Plan de activităţi, Matricea 

responsabilităţilor, Regulament C.E.A.C., organigrame); 

• S-a prezentat membrilor comisiei, oferta educaţională de formare, dezvoltere 

personală și evoluție în carieră, în domeniul calităţii; 

• Înscrierea membrilor comisiei la cursuri de formare avizate, autorizate și acreditate în   

vederea informării şi realizării corecte a unui audit intern şi al autoevaluării unităţii de 

învățământ;  

• Completarea documentelor C.E.A.C.; 

• 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 C.E.A.C.;  

• Stabilirea responsabilitătilor membrilor C.E.A.C. şi constatarea necesităţii alocării de 

noi resurse umane pentru acoperirea nevoilor reale ale comisiei; 

• Selectarea chestionarelor; 

• S-au întocmit: Raportul de Autoevaluare Internă al unităţii de învățământ, Fişa de 

progres, Fişei de observaţie a lecţiilor, Exemple de bune practici, Rapoartele de 

activitate şi Planurile operaţionale Chestionare feed-back elevi, părinţi, profesori, 

comisii, roluri şi eficienţa în comisii, portofoliile profesorilor, a catedrelor şi a C.E.A.C.; 

• În sem I și II s-a desfăşurat monitorizarea cadrelor didactice la care au participat toţi 

membrii C.E.A.C. şi în urma căruia s-au stabilit măsurile de remediere unde a fost 

cazul; 

• 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; 

• Pe parcursul semestrului II membrii comisiei s-au preocupat de completarea dosarului 

comisiei urmărind documentaţia elaborată de Inspectoratul Scolar Judeţean si de 
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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 actual scolar, familial si social în 

care îsi desfăsoară activitatea elevii scolii noastre. 

• S-au realizat în continuare interasistențe de către membrii comisiei C.E.A.C.. 

• S-au realizat proceduri pentru punerea în practică a politicilor educaţionale, 

respectându-se cerinţele interne si externe si asigurând cadrul calităţii. 

Cadrele didactice membre ale COMISIEI DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII 

au urmărit respectarea programelor şcolare conform planurilor cadru pentru nivel 

preșcolar, primar și gimnazial. Astfel planificările anuale și semestriale au fost întocmite la 

termen, în conformitate cu O.M.E.C. nr. 5042/ 2005 și standardul de pregătire profesională 

pentru specializarea asistent medical generalist. Astfel  fiecare modul corespunzător SPP 

are alocate un număr de ore/an din care un număr de ore sunt repartizate instruirii 

teoretice cât si ore de laborator tehnologic.  

Activitatea comisiei a avut în vedere faptul că sistemul de asigurare a calităţii 

trebuie să devină un instrument fundamental al dezvoltării instituţionale arătând unde se 

pot aduce îmbunătăţiri astfel încât acestea să devină ţinte strategice pentru dezvoltarea 

ulterioară a scolii. 

În proiectarea didactică și în procesul instructiv-educativ, de predare-învățare-

evaluare, tematica de specialitate a vizat dobândirea din partea elevilor a  competențelor 

specifice fiecărei discipline de management (astfel ei cunosc principiile de management al 

calității, efectuează controlul statistic, acționează pentru menținerea sistemului de 

asigurarea calității, aplică tehnici de îmbunătățire continuă a calității, scriu, proiectează, 

implementează, monitorizează și evaluează proiecte de sănătate ș.a ).   

Materiile specifice fiecărei discipline au fost parcurse în conformitate cu planificările 

calendaristice anuale/semestriale întocmite  conform O.M.E.N. și avizate la termen.  

Notarea s-a realizat în mod ritmic, după procesul de evaluare curentă și sumativă, 

în funcție de temele parcurse, competențele specifice dobândite și prezența la ore a 

elevilor. Probele orale și scrise administrate au demonstrat că elevii sunt capabili să 

utilizeze în mod corect terminologia de specialitate, să precizeze elementele unui control 

statistic conform criteriului de performanță, în concordanță cu condițiile de aplicabilitate, 

să aplice etapele controlului statistic etc.  

Astfel fiecare cadru didactic membru al comisiilor metodice din școală a urmărit, 

parcurs și îndeplinit următoarele: 

❖ Studierea si cunoaşterea documentelor specifice proiectării, 

❖ Realizarea şi avizarea la termen a documentelor specifice proiectării precum: 
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planificarea calendaristică anuală/ semestrială şi proiectarea pe unităţi de învăţare/ 

lecţii; 

❖ Conceperea unor strategii optime pentru parcurgerea eficientă şi integrală a 

materiei conform programelor şcolare în vigoare pentru învățământul preșcolar, 

primar și gimnazial. 

❖ Elaborarea de materiale didactice (fise de lucru, de documentare, prezentări PPT, 

lecţii AEL, suporturi pentru cursuri, filme educaționale, etc.)  

❖ Selectarea și alegerea materialelor auxiliare adaptate colectivelor de elevi, ce 

concordă cu materia predată conform programelor școlare în vigoare pentru 

pentru învățământul preșcolar, primar și gimnazial; 

❖ Stabilirea performanțelor elevilor s-a făcut prin aplicarea de teste initiale, 

intermediare și sumative precum si conceperea unor strategii adecvate, în 

concordanţă cu nivelul achiziţiilor anterioare ale elevilor şi cu nivelul de 

achiziționare al acestora; 

❖ Personalizarea proiectării didactice s-a realizat prin întocmirea de planificări 

calendaristice anuale și semestriale, prin proiectarea p e  unităţii de învăţare, proiecte 

de tehnologie didactică etc.) 

❖ Reflectarea în proiectarea didactică a preocupării pentru legarea conţinuturilor 

de realitate, de practică,  se observă din structura activităților derulate la clasă. 

❖ Astfel s-au întocmit și predat la termenul stabilit, atât planurile calendaristice 

anuale/ semestriale la toare disciplinele, cât şi planurile de pregătire a elevilor 

pentru performanță școlară, planuri de remediere școlară pentru elevii cu stuație 

școlară nu prea bună. 

Analiza SWOT  

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 2019-

2020 la termenul stabilit. 

PUNCTE SLABE: 

▪ Insuficiența utilizare de catre unele cadre didactice a strategiilor de predare ;i-a 

instrumentelor/uneltelor de lucru în on-line. 

• nu s-a realizat integral graficul de interasistenţe deoarece orele pentru cls.I-VII s-au 

desfasurat in mare parte in on-line. 
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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 2021-2022  

• întocmirea planului operational 

• stabilirea stilurilor de învățare pentru elevi 

• planificarea pe programe de învățare 

• portofoliile cadrelor didactice 

• portofoliile elevilor 

• observarea lecțiilor și completarea fiselor de observație, conform graficelor 

existente în dosarele comisiilor metodice  

• monitorizarea frecvenței participării la programele de învățare 

• monitorizarea completării cataloagelor școlare  

• raportul anual de evaluare internă a calității educației 

• revizuirea procedurilor existente şi elaborare de noi procedure 

• elaborarea planului de îmbunătățire, sortare, pastrare si verificare a materialelor si 

dovezilor. 

Responsabil, 

prof. Cojocaru Lăcrămioara 
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Raport anual de analiză privind activitatea din cadrul comitetului S.S.M 

Anul școlar: 2020-2021 

     Comitetul de Securitate și Sănătate în Muncă a functionat și functionează intr-un 

climat favorabil, colegial între toți membrii comisiei, personal didactic, didactic-auxiliar 

și nedidactic.  

   Asigurarea sănătății și a securității în muncă la Scoala Gimnazială „Daniela Cuciuc”, 

Piatra Neamț se realizează respectând Legea nr. 319/ 2006. 

• Legea 319/2006, datele normative, hotărârile de Guvern care stau la baza activității 

pe linie de protecție a muncii au scopul reglementării, organizarii și desfășurarii 

întregii activități în condiții de deplină securitate. 

• La început de an școlar a fost prelucrat instructajul de „Protecție a Muncii” tuturor 

angajaților unității de învățământ, instructaj urmat de testarea și verificarea 

cunoștintelor, tematica instructajului periodic care se trece în ”Fișa individuală 

privind securitatea și sănătatea în muncă” al fiecărui angajat. De asemenea, sunt 

verificate autorizațiile necesare fiecărui lucrător conform fișei postului. 

• Există o preocupare continuă pentru siguranța elevilor din școala noastră, astfel că 

în acest sens vă informăm, că la începutul fiecărui an școlar (mai precis la începutul 

fiecărui semestru) are loc un instructaj general de protecție a muncii. 

• Pentru elevii care în decursul anului școlar au avut activități practice în laboratoarele 

școlii le-au fost prelucrate de asemenea N.T.S.M. specifice orelor de chimie/ fizică/ 

biologie/ informatică/ ed.tehnologică și aplicații practice ș.a. 

• Membrii comisiei au efectuat controale atât în scoală, cât și în laboratoare verificând 

utilizarea echipamentului individual de protecție, stabilitatea mobilierului, modul de 

fixare al tablelor și a materialelor didactice pe pereții sălilor de clasă, fixarea porților 

pe terenul de sport etc. 

In anul școlar 2020-2021, în Școala Gimnazială „Daniela Cuciuc Piatra Neamț nu s-au 

consemnat incidente și nu s-au înregistrat accidente de muncă. 

    PUNCTE TARI : 

       Pe parcursul anului școlar  2020-2021, C.S.S.M și-a propus  următoarele activități: 

• Instruirea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic privind însușirea 

normelor de protecție a muncii specifice locului de muncă. 

• Completarea și semnarea în fișele individuale privind securitatea și sănătatea în 

muncă  privind instruirea d.p.d.v. al securității și sanatății in muncă. 

• Convingerea cadrelor didactice, elevilor și a personalului nedidactic, că integrarea 

securităţii şi sănătăţii în muncă (SSM) în învăţământ constituie, la nivel european, o 

componentă esenţială a dezvoltării culturii de prevenire a riscurilor. 

• Asigurarea ca locurile de muncă interioare, fie că este vorba de sala de clasă, 

laboratoare, de cancelarie sau de sala de mese pentru elevii preșcolari, trebuie să 
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fie ventilate şi iluminate corespunzător, să aibă un nivel adecvat de umiditate, 

spaţiu suficient şi să fie curate. 

• Verificarea existenței normelor de protecția muncii în cadrul tuturor laboratoarelor 

(chimie, biologie, informatica) aflate la vedere pentru însușirea acestora de către 

elevi și prelucrarea de către doamnele/ domnii diriginți/ doamnele prof. învățăm. 

primar a N.T.S.M la inceputul fiecărui semestru. 

PUNCTE SLABE: 

• Nerecunoaşterea securităţii şi sănătăţii în muncă ca parte integrantă a procesului de 

învăţare de-a lungul vieţii, înţelegerea cuprinzătoare a aspectelor de securitate şi 

sănătate în muncă, inclusiv a stării de bine din punct de vedere fizic, mental şi 

social, relaţia directă a măsurilor educative la locul de muncă între cadre didactice, 

cadru didactic-elev, respectiv personal didactic -didactic auxiliar și nedidactic. 

Instruirea personalului din institut s-a efectuat periodic de către lucrătorul 

desemnat al CSSM si desemnat de către conducerea unității de învățământ. Nu au 

existat incidente specifice privind SSM sau PSI. La ultimele instruiri SSM s-au prelucrat 

urmatoarele legi:  

-H.G. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea 

in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca (publicata in Monitorul Oficial 

Nr. 815 din 3 octombrie 2006);  

- Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca (publicat 

in Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 26/07/2006 Intrare in vigoare: 01/10/2006);  

- Hotarârea nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerinţele minime de securitate şi 

sănătate pentru locul de muncă (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 739 din 

30/08/2006) 

Obiectul de activitate:  

• Instruirea la locul de muncă-prin aplicarea și respectarea prevederilor legale de 

securitate a muncii pentru fiecare loc de muncă,  

• Instrucțiunilor proprii de securitate a muncii cu privire la specificul locului de 

munca,a noțiunilor de prim ajutor în caz de accidentare,  

• Instruirea la locul de muncă-prin aplicarea și respectarea prevederilor legale a 

tuturor măsurilor ce se impun in incendii.  

Sinteza activităților:  

• Identificarea factorilor de risc și îmbolnavire profesională s-a realizat prin 

monitorizarea fiecărui loc de munca din cadrul Sectiilor Unitatii Sanitare.  

• Conducerea spitalului a aprobat instrucțiunile proprii de securitate şi sănătate în 

muncă, specifice fiecarui loc de munca  
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• s-a efectuat prin întocmirea Fisei individuale de instruire privind securitatea și 

sănătatea în muncă pentru fiecare lucrător în parte, prin respectarea și aplicarea 

prevederilor legale:  

• Instruirea introductiv generală-prin aplicarea și respectarea prevederilor din Legea 

319/2006, Normele metodologice de aplicare HG 1425/2006 cu modificării 

ulterioare; 

 • Instruirea periodică-prin aplicarea și respectarea prevederilor legale de securitate 

a muncii, a Instructiunilor proprii de securitate a muncii cu privire la specificul 

locului de munca, a Instructiunilor de lucru, a notiunilor de prim ajutor în caz de 

accidentare.  

Responsabil, 

prof. Cojocaru Lăcrămioara 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

Compartimentul SECRETARIAT 

AN ŞCOLAR 2020-2021 

Obiectivele ce au revenit compartimentului secretariat al Școlii Gimnaziale ,,Daniela 

Cuciuc”, în anul școlar 2020-2021 au vizat: 

➢ corelarea şi implementarea activităţilor compartimentului conform planului 

managerial al instituţiei; 

➢ adecvarea activității compartimentului la planul de dezvoltare instituţională  şi 

specificul local; 

➢ întocmirea planificării calendaristice anuale a activităţilor din compartimentul 

secretariat, graficului de serviciu şi orarului secretariatului; 

➢ procurarea, păstrarea şi cunoașterea 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 privesc 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 statelor de plată pentru verificare și viza de control financiar preventiv 

contabilităţii; 

➢ întocmirea statisticilor solicitate de INS Neamț, SIIIR, ISJ Neamț sau alte instituţii 

conform termenelor, cât şi alte statistici privind personalul unităţii; 



 
                  
 
                                                           
 
                          

Școala Gimnazială “Daniela Cuciuc” 

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

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DANIELA 

CUCIUC” PIATRA-NEAMȚ 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 
ȘI CERCETĂRII 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN 
NEAMȚ 

➢ completarea şi verificarea documentelor de studii ale elevilor (registre matricole, foi 

matricole, adeverinţe de absolvire) etc; 

➢ 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 conducerii unităţii asupra noutăţilor privind legislaţia şcolară (decrete, 

legi, hotarâri, ordine, regulamente, instrucţiuni); 

➢ 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; 

➢ disponibilitate la sarcini cât şi operativitate în îndeplinirea lor; 

➢ cunoașterea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate în muncă, de PSI şi 

ISU pentru activităţile desfăşurate în şcoală; 

➢ respectarea ordinei 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 continuității 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 Neamț; 

➢ s-a răspuns afirmativ tuturor solicitărilor conducerii unităţii privind prezența în 

unitate; 

➢ s-au menținut relații de colaborare și respect atât cu conducerea, cât și cu 

personalul contractual din unitate, părinți și elevi. 

Responsabil, 

Secretar – Monica Beșu 
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RAPORT DE ACTIVITATELA BIBLIOTECĂ 

an școlar 2020-2021 

          În anul școlar 2020-2021, au fost îndeplinite principalele acțiuni propuse, cum ar fi:  

- antrenarea elevilor la lecturarea cărților și permanentizarea lecturii. În acest sens, 

au fost înscriși în fișe individuale un număr de 162 de elevi; 

- au existat preocupări pe acțiuni de împrumut-restituire carte, recomandări lecturi în 

funcție de vârstă și pasiuni, recondiționare carte. 

          Biblioteca școlii are în inventar un număr de 12.563 volume cărți, dintr-o paletă 

largă de autori, satisfăcând astfel necesitățile de cunoaștere a cititorilor. 

         S-a continuat proiectul de parteneriat cu Biblioteca Județeană G.T. Kirileanu, oferind 

foarte multe șanse iubitorilor de lectură. 

Puncte tari: 

•  Biblioteca dispune de un număr mare de volume și oferă o paletă foarte largă de teme 

de lectură cititorilor; 

• Cadrele didactice beneficiază și ele de sprijinul bibliotecii prin asigurarea materialului 

didactic pe care îl pune la dispoziția acestora; 

• Spațiul și dotarea bibliotecii, permite elevilor să lucreze/să caute materialele necesare pe 

loc.  

Puncte slabe : 

• Timpul scurt aferent unei ¼ normă, nu permite realizarea de activități cultural-artistice, 

recitaluri de poezie, expoziții cu diferite teme preluate din cărțile de lectură, etc. 

• Potrivit programei școlare, elevilor li se cer la ora de limba română, opere de autori 

contemporani, ale căror cărți nu sunt deținute în bibliotecă. 

Oportunități: 

• Elevii vor fi atrași mai mult spre lectură, indicându-li-se anumite cărți de citit pe perioada 

vacanțelor; 

•  În anul școlar 2020-2021 se dorește realizarea de activități, cu elevii de clasa a V-a, în 

care vor fi solicitați să fie bibliotecari pentru colegii lor, astfel încât aceștia să fie atrași 

către această meserie. 

Responsabil cu ¼ normă, 

Marina Magdalena Cucoară 

 

Raport  activitate administrator patrimoniu 

An şcolar 2020-2021 

Subsemnata Cucoară Marina-Magdalena administrator de patrimoniu la Școala 

Gimnazială „Daniela Cuciuc” Piatra Neamţ, în cadrul anului școlar 2020 – 2021, am 

desfășurat activitatea specifică fișei postului având în vedere următorii indicatori   de 

performanță : 
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Obiectiv general: 

➢ Asigurarea interferenței dintre școală si beneficiar; 

Obiectiv  specific: 

Răspund de administrarea: 

- clădirii; 

-  a toate utilitățile si serviciile din cadrul compartimentului administrativ; 

-  planificarea și coordonarea activității 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 septembrie, 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 2020 – 2021. 

➢ 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. 

- 2.4 S-a realizat pe baza referatelor, operațiunea de dezinfecție obligatorie la interval 

de 6 luni. 

- 2.5 S-au achiziționat conform legii în vigoare, materialele de curățenie si întreținere 

și le-am distribuit personalului din subordine, în mod echitabil în funcție de 

cerințele fiecărui sector în parte, pe baza bonurilor de consum. 

- 2.6 Am răspuns de buna planificare si întrebuințare a materialelor și de buna 

exploatare a instalațiilor  (centrale termice, instalație electrică, instalație sanitară). 

- 2.7 S-a realizat verificarea extinctoarelor, a paratrăsnetului, a prizelor de pământ, a 

hidranților etc.  

- 2.8 S-au realizat reparații la instalația electrică – înlocuit lămpi, prize, 

întrerupătoare, comutatoare, revizuit tablourile electrice din corpul A al unității, 

astfel la verificarea periodică s-a constatat că aceasta este conformă. 

- 2.9 Centralele termice sunt verificate ISCIR. 
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- 2.10 S-a ridicat de la magazia Inspecoratului Școlar Județean, necesarul de 

manuale școlare, conform programărilor stabilite de responsabilul cu manualele. 

- 2.11 S-au achiziționat toate tipizatele necesare desfășurării în bune condițiuni a 

activității didactice în anul școlar 2021 – 2022 (cataloage, carnete elev, registre, 

condici, chitanțiere etc.). 

- 2. 12 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 grave în rândul elevilor și preșcolarilor. 

- 2.13 S-au achiziționat 2 table magnetice pentru 2 clase, parchet și accesorii pentru 

1 clasă, 32 mp de rulouri geam pentru 2 clase. 

- 2..14 S-a efectuat cosirea ierbii în fața școlii, toaletarea gardului viu, tăierea 

salcâmilor din spatele corpului B, de asemenea s-a reparat frecvent gardul 

împrejmuitor, ori de câte ori s-a deteriorat sau a fost distrus intenționat.  

- 2.15 S-au plantat 10 pomi fructiferi pe terenul din fața școlii. 

- 2.16 Am urmărit în permanență ca toate instalațiile, mobilierul, ușile și ferestrele să 

fie în bună stare de funcționare. 

- 2.17 S-au achiziționat materialele necesare unui proiect al ISJ, implicate fiind dnele 

educatoare. 

- 2.18 Am întocmit materialele necesare pentru Situații de Urgență, unde sunt  

responsabil,  și am completat fișele conform legislației în vigoare, am întocmit 

grafic de control intern, pentru Școală și G.P.P.,,Floare de Colț,, 

- 2.19 Astfel, în semestrul I al anului școlar 2020 – 2021, am realizat 2 controale 

interne la noi în unitate, și 2 controale la G.P.P. ,,Floare de Colț,, am consemnat în 

procese verbale, neconformitățile, am dat termene de remediere a deficiențelor 

după care am întocmit rapoarte iar în semestrul II am realizat alte 2 controale.. 

- 2.20 Ca si casier al unității, am efectuat la timp operațiunile de depunere și de 

ridicare de numerar de la Trezoreria Neamț și am întocmit Registrele de casă. 

- 2.21 Am efectuat înregistrări in fișele de magazie, după ce am înregistrat 

materialele pe baza de NIR (Notă Intrare Recepție) și le-am dat în folosință pe Bon 

de consum. 

- 2.22  Am primit de la furnizor și distribuit copiilor zilnic – cornul, laptele, biscuiții și 

merele. Am efectuat zilnic prezența elevilor și preșcolarilor, am înregistrat conform 

programului avizele de expediție, am întocmit liste pe clase cu numărul de produse 

distribuie pe bază de semnătură a elevilor responsabili. Am înaintat la timp la CJ, 

situația lunară a distribuirii produselor, conform legii. 

- 2.23 în perioada vacanței de vară toate spațiile din unitate au fost curățate, tot 

mobilierul a fost reparat, s-au igienizat toate spațiile care necesita acest lucru. 
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- 2.24 Am gestionat cu discernământ bunurile scolii, urmărind utilizarea raționala a 

energiei electrice, a apei și a materialelor consumabile din unitate. 

- 2.25 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. 

- 2.26 Am răspuns la toate solicitările conducerii unității și am îndeplinit toate 

sarcinile suplimentare trasate conform nevoilor intervenite pe parcursul 

semestrului. 

3. 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 și susțin colegii, cadrele didactice și părinții, ori de câte ori este nevoie. 

➢ 3,2 Întrețin permanent 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.  

➢ 3.4 În relațiile de serviciu și în afară, tratez cu respect și asertivitate, 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 și 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 participat la cursul pentru bibliotecari, în cadrul Asociației Socialiter, 

desfășurat la Iași. 

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. 

➢ 5.2 Am facilitat procesul de cunoaștere, înțelegere, însușire și respectare a 

regulilor sociale prin comunicare. 

➢ 5.3 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 
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de acțiune de interes local, atât la unitatea noastră cât și la G.P.P. ,,Floare de 

Colț,,. 

➢ 5.4 Am întotdeauna, în relația de colaborare cu superiorii, spirit inovativ în 

luarea deciziilor, oferind soluții de perspectivă la problemele legate de sectorul 

administrativ. 

➢ 5.5 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. 

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 și 

cu: Primăria, DSP, ISU Petrodava, CJ Neamț, S.C. Salubritas S.A., 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 

Lipsă personal nedidactic (îngrijitoare, paznic etc.) și din această cauză, 

aproximativ toate problemele administrativ – gospodărești din unitate se rezolvă 

cu minim de forțe uman ceea ce presupune un efort mai mare din partea celor 

implicați. 

Administrator de patrimoniu, 

Marina Magdalena Cucoară 

 

Raport activitate administrator patrimoniu 

An şcolar 2020-2021 

În anul şcolar 2020-2021, 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 interferenței dintre gradinita si beneficiar; 
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Obiectiv  specific: 

Răspund de administrarea: 

- clădirii; 

-  a tuturor serviciilor din cadrul compartimentului administrativ; 

-  planificarea și coordonarea activității 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 2020 – 2021. 

➢ 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 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, reabilitare gradinitei, schimbarea retelei de canalizare, schimbarea unei 

tavi sparte din subsolul gradinitei, 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. 
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- M-am preocupat de procurarea materialelor pentru efectuarea și menținerea 

curățeniei și igienei în gradinita. 

- Îndeplinesc și funcția de casier al unității, și ca urmare, am efectuat la timp 

operațiunile de depunere numerar la Trezoreria Operativă a Municipiului Piatra-

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 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-a reabilititat spalatoria prin modernizarea cu gresie si faianta 

     -   S-a schimbat reteaua de canalizare, 

    -    S-a schimbat o teava sparta din subsolul gradinitei. 

    -    S- au văruit 3 săli de grupă, bucătăria, cabinetul medical, 

    -    S-au văruit 2 holuri (s-a inlocuit lambriul cu placi de rigips) 

    -    S-a montat usa antifoc la camera centralei, 

            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. 

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. 

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 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, DSV, ISU Petrodava,  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 

 

Raport de activitate al compartimentului financiar-contabil 

An şcolar 2020-2021 

Activitatea financiar contabila a Școlii Gimnaziale ,,Daniela Cuciuc” Piatra Neamț se 

desfășoară in cadrul Compartimentul de Contabilitate și cuprinde următoarele atribuții : 

o Încheierea exerciţiului financiar anual la data de 31.12.2020 – dare de seama 

contabilă (bilanţul) la 30.09.2020; 31.12.2020; 31.03.2021; 30.06.2021 împreună 
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cu anexele - Primăria Municipiului Piatra Neamț pentru fondurile alocate din 

Bugetul Local - Inspectoratul Școlar Județean Neamț pentru fondurile alocate din 

Bugetul de Stat 

o Introducerea bugetelor in sistemul naţional de raportare Forexebug, precum şi 

introducerea angajamentelor, în aplicaţia CAB, zilnic. 

o Intocmire documentatie achiziţie semnătură electronică, anual. 

o Situaţiile contabile. -execuţia bugetară, împreună cu anexele-trimestrial/anual 

o  Depunerea situaţiile financiare: balanța de verificare. Contul non-trezor, Anexa 

30B Plăți restante lunar in Sistemul Național de raportare FOREXEBUG 

o Monitorizarea cheltuielilor de personal pentru Inspectoratul Școlar Județean 

Neamț –lunar; 

o Declaraţia privind obligaţiile plătite către   DGFP (112) - lunar; 

o Declaraţia privind obligaţiile plătite către   DGFP (100) - lunar 

o Cereri deschidere credite -ISJ, Primăria Piatra Neamț -lunar; 

o Lunar: State de plată salarii (verificare centralizare, calcul viramente) 

o Întocmire OTP pentru cheltuieli materiale, alimente Gr. ,,Floare de Colț”și Gr. 

,,Daniela Cuciuc” permanent: 

o Salarii, viramente –lunar; 

o Întocmire ordine plată cu scopul achitării plăţilor către furnizori, pentru cheltuieli 

materiale şi servicii - permanent; 

o Evidenta registru casă- încasări /plăţi- permanent; 

o Întocmire ordonanţări: 

o -salarii- carduri, viramente –lunar; 

o -plăţi furnizori-cheltuieli materiale; 

o Înregistrarea in contabilitate a documentelor primare prin centralizare in note 

contabile-zilnic/lunar; 

o Vizat CFP referate de necesitate, comenzi, contracte achiziții -zilnic;  

o Întocmirea balanţei de verificare-lunar; 

o Registru jurnal-lunar; 

o Fişe operaţii diverse-lunar; 

o Fişe analitice-lunar; 

o Notă recepţie-permanent; 

o Bon consum-permanent; 

o Fisa magazie-permanent; 

o Registru CFP -permanent; 

o Registru angajamente-permanent; 

o Întocmire angajament: 

o -salarii- carduri, viramente - lunar; 
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o -plăţi furnizori-cheltuieli materiale ; 

o Intocmirea si depunerea dosarul de recuperare sume concedii medicale din 

FNUASS, la  Casa de Sănătate  Neamț, lunar; 

o Activitate de curierat -primărie, Trezorerie , ISJ, Casa Corpului Didactic, Casa de 

sănătate,  Banci Comerciale –zilnic; 

o Intocmire CEC numerar pentru burse, CES, transport - la nevoie; 

o Operaţiuni de încasări şi plăţi prin casierie - la nevoie; 

o Intocmire borderouri alimentări card şi depunere on line - lunar. 

o Distribuire borderouri pentru alimentări, lunar. 

o Monitorizare cheltuielilor de personal pt ISJ Neamt - lunar; 

o Contul de execuţie a bugetului institutiilor publice              - lunar;                                                

o Bilanţul scurt                                                                    - lunar; 

o Situaţia S1 către ISJ Neamt                                                - lunar; 

o Concordanţa soldurilor, DGFP Piatra Neamț, lunar; 

o Arhivare, (cusut, numerotat) a documentelor ce urmează a fi inventariate în 

arhiva unităţii, clasez şi păstrez toate actele justificative de cheltuieli, documente 

contabile, fişele, balanţele de verificare şi răspund de activitatea financiar- 

contabilă- lunar. 

 

Compartimentul de contabilitate al Scolii Gimnaziale ,Daniela 

Cuciuc”Piatra Neamț” în anul şcolar 2020-2021 a desfăşurat activităţi 

financiar-contabile constând în asigurarea fondurilor necesare și a plăților 

efectuate pentru ca  procesul de învăţământ să funcţioneze in condiţii 

optime, cum ar fi: 

              Situația plăților efectuate pe articole bugetare pentru sem. I și sem.II din anul 

școlar 2020-2021 din sursele de finanțare Buget de Stat și Buget Local 

   

31.aug 

2020 

31.dec 

2020 

31.ian 

2021 

sem l 

2020-

2021 

31.aug. 

2021 

sem ll 

2020-

2021 

10.01.01   

307891

3 

442565

7 

36174

8 

170849

2 

284293

3 

248118

5 

10.01.06   167571 247611 19620 99660 156552 136932 

10.01.10   27226 40039 3693 16506 26358 22665 

10.01.11   71541 116822 16379 61660 169062 152683 

10.01.17   154726 227000 19404 91678 152289 132885 

10.01.30    0 9094 7511 16605 47487 39976 

10.02.06   104400 104400  0 0  0 0 

10.03.01    0 710  0 710  0 0 
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10.03.02    0  0  0 0  0 0 

10.03.03    0 177  0 177  0 0 

10.03.04    0 5  0 5  0 0 

10.03.06    0 29  0 29  0 0 

10.03.07   75850 113602 9559 47311 75269 65710 

10.03.08   200 200  0 0  0 0 

20.06.01    0  0  0 0  0 0 

57.02    0 153  0 153  0 0 

59.40   34585 47520 4373 17308 40423 36050 

 BUGET DE 

STAT         2060294  3068086 

 TOTAL BUGET 

DE STAT 2020-

2021         

Deschideri 

credite 

5128380 

lei  

Total plăți 

5128380 

lei 

          0   0 

20.01.01   1167 5068 0 3901 1225 1225 

20.01.02   10379 20890 0 10511 4418 4418 

20.01.03   110364 125052 16581 31269 95325 78744 

20.01.04   15709 21881 770 6942 18742 17972 

20.01.07   2188 3402 132 1346 2853 2721 

20.01.08   4904 6574 493 2163 4166 3673 

20.01.09   1641 1641   0 2093 2093 

20.01.30   24356 43611 773 20028 57828 57055 

20.02   37962 65345  0 27383  0 0 

20.05.30   6367 84158  0 77791 10942 10942 

20.13   0 1825  0 1825 3580 3580 

20.14   60 60  0 0 2780 2780 

57.02.01   31200 57078  0 25878 32364 32364 

59.01   10890 14080 1216 4406 14874 13658 

TOTAL BUGET 

LOCAL       213443   231225 

 
TOTAL BUGET LOCAL     Deschideri  credite  =  444668 lei          Total   plăți = 444668 lei                                                         

Responsabil, 

Administrator financiar - ZAHARIA MARIANA 
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RAPORT DE ACTIVITATE INFORMATICIAN 

An şcolar 2020-2021 

 

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. 

• 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. 
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• 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; 

În anul școlar 2020-2021 am creat conturi pentru utilizarea platformei G-suite și am 

acordat sprijin în utilizarea platformei tuturor cadrelor didactice și elevilor ce au solicitat 

acest lucru. 

Informatician, 

Tamaș Andrei 
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RAPORT  

ASUPRA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 

AN ȘCOLAR 2020-2021 

 

               În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 

privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, Școala Gimnazială ,,Daniela Cuciuc” Piatra-Neamț  

dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere și aplicare permit 

parțial conducerii (și, după caz, consiliului de administrație), să furnizeze o asigurare 

rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și 

specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și 

economicitate. 

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă 

de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entității, formulată în baza 

autoevaluării acestuia. Sistemul de control intern/managerial cuprinde parțial mecanisme 

de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la baza 

evaluarea riscurilor. În acest caz, menționăm următoarele: 

• Registrul riscurilor la nivelul entității, condus de secretarul Comisiei de monitorizare, 

coordonare și îndrumare metodologică nu este actualizat anual; 

• Procedurile operaționale elaborate în proporție de peste 90 % din totalul activităților 

procedurabile inventariate sunt actualizate anual; 

• Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial cuprinde în mod 

distinct, acţiuni de perfecţionare profesională a personalului de conducere, execuţie. 

• În cadrul entităţii publice  nu există  compartiment de audit intern. 

Precizăm că declaraţiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea 

responsabilităţii manageriale şi au drept temei datele, informaţiile şi constatările 

consemnate în documentaţia aferentă autoevaluării sistemului de control 

intern/managerial, deţinută în cadrul Scolii Gimnaziale ,,Daniela Cuciuc”. 

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu instrucţiunile privind întocmirea, 

aprobarea şi prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, 

aprobate prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea 

Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice.  

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciem că sistemul de control 

intern/managerial al Scolii Gimnaziale ,,Daniela Cuciuc” este parțial conform cu 

standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.  

          Din analiza rapoartelor, apreciem că sistemul de control intern/managerial al Scolii 

Gimnaziale ,,Daniela Cuciuc” este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului 
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intern/managerial. Comisia de monitorizare, coordonare și indrumare metodologica a 

implementarii  și dezvoltării SCIM a constatat următoarele: 

• Există  difuzată și implementată procedura operațională "Etica. Integritate 

Acordare de consultanță și asistență etică", în scopul implementării și definirii 

modalităților de promovare a valorilor etice și de integritate profesională și 

personală a salariaților Școlii Gimnaziale ,,Daniela Cuciuc”. 

• Salariații au un nivel corespunzător de integritate profesională și personală și 

sunt conștienți de importanța activiților derulate, pe care le desfășoară în cadrul 

Școlii Gimnaziale ,,Daniela Cuciuc”.    

•  Valorile etice fac parte din cultura Școlii Gimnaziale ,,Daniela Cuciuc” și 

constituie un cod nescris, pe baza căruia sunt evaluate comportamentele. De 

asemenea, Scoala Gimnazială ,,Daniela Cuciuc” a elaborat Codul de etică și de 

conduită profesională, este aprobat de Consiliul de Administrație și adus la 

cunoștință personalului sub semnatură, iar acesta reprezintă un mijloc de 

comunicare uniformă a valorilor etice a tuturor salariaților. 

•   Fiecare angajat poate să sesizeze sefului ierarhic in scris sau verbal, 

nerespectarea normelor de conduita de catre ceilalti angajaji ai Scolii Gimnaziale 

,,Daniela Cuciuc”  Salariatii Scolii Gimnaziale ,,Daniela Cuciuc” sunt liberi sa 

comunice preocupările lor in materie de etica. 

•  Sarcinile de serviciu sunt prevazute in fisele posturilor si asigura indeplinirea 

obiectivelor generale si specifice ale institutiei. Sunt intocmite de seful structurilor, 

aprobate de conducator institutiei si aduse la cunostiinta salariatitor prin semnatura. 

Totodată, conducerea se îngrijeste ca aceste sarcini să se regăsească în 

Regulamentul de organizare și funcționare al instituției, la care să aiba acces toți 

salariații. Fișele posturilor se întocmesc pentru toți angajții și se actualizează, ori de 

cate ori necesitațile o cer. Compartimentul de specilitate gestionează fișele 

posturilor ale salariaților. Regulamentul de organizare internă (ROI) a fost propus, 

dezbătut în comisiile metodice de la nivelul uniății, avizat în Consiliul Profesoral, 

aprobat în Consiliul de Aministrație.  

•  În cadrul Școlii Gimnaziale ,,Daniela Cuciuc”, organigrama, numărul de 

posturi, statul de funcții se aprobă în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Pentru anul scolar 2019-2020 a fost elaborat Planul anual de formare profesională.  

• Este implementat standardul 8 al Ordinului 400/2015 privind Managementul 

Riscului. În acest sens există elaborată, difuzată și implementată PS-08-8.2 - 

Procedura de Sistem privind întocmirea registrul de riscuri. Riscurile sunt identificate 

și definite în raport cu activitățile a căror realizare este afectată de materializarea 

riscurilor.  
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• În conformitate cu procedura "Managementul Riscului", toate riscurile 

identificate de către compartimentele de specialitate au fost evaluate și s-au stabilit 

acțiuni pentru minimizarea lor.  

•  Sunt implementate standardele 13 al Ordinului 400/2015 privind 

comunicarea, corespondența și arhivarea.  

•  Este implementat standardul 1 privind semnalarea neregularităților. Este 

întocmită și difuzată procedura operațională de sistem privind semnalarea 

neregulilor în desfăsurarea activităților PS-01.4 - Procedura de sistem privind 

semnalarea neregularităților. În cazul semnalării unor nereguli în îndeplinirea 

sarcinilor de serviciu, directorul sesisează CA prin intermediul unui referat care 

convoacă Comisia de disciplina și/sau Comisia de etică. Evaluarea anulă a 

performanțelor profesionale sancționează neindeplinirea sarcinilor de serviciu.  

•  Este implementat standardul 2 al Ordinului 400/2015 privind separarea 

atribuțiilor. Separarea atribuțiilor se realizează prin fisa postului, ROI și procedurile 

operaționale realizate la nivelul institutiei. 

•   Standardul 10 privind supravegherea este implementat. Personalul de 

conducere/coordonare a compartimentelor de specialitate din cadrul Școlii 

Gimnaziale ,,Daniela Cuciuc” are obligația avizării/luării la cunostință a tuturor 

documentelor întocmite de personalul din subordine.  

•  Este implementat standardul 6 al Ordinului 400/2015 privind planificarea 

resurselor. Resursele umane sunt asigurate prin statul de funcții și Organigrama, 

resursele financiare sunt prevazute în lege, resursa materială este asigurată.  

•  Este implementat standardul 15 al Ordinului 400/2015, republicat, privind 

verificarea și evaluarea controlului prin completarea Anexelor. 

Comisia SCIM ANALIZA SWOT  

COMISIA PENTRU ASIGURAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 

PUNCTE TARI 

 - Stabilirea sarcinilor pentru fiecare 

membru al comisiei; 

 - Realizarea tuturor procedurilor stabilite 

conform; 

 - Aplicarea chestionarelor de evaluare a 

satisfacţiei beneficiarilor; 

 - Participarea activă a comisiei în 

evaluarea anuală a cadrelor didactice 

  

PUNCTE SLABE 

 - Slaba promovare a comisiei în rândul 

elevilor, părinţilor, partenerilor;  

- Unele activităţi din cadrul planului sunt 

în întârziere conform graficului stabilit 

anterior; 

 - Lipsa de implicare a unora din membrii 

săi 

-Neexistenţa unor auditori certificaţi pe 

managementul calităţii care să realizeze 

activităţile de audit în domeniul calităţii 

din Școala Gimnazială ,,Daniela Cuciuc”. 
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OPORTUNITĂŢI  

- site-ul ISJ-ului pentru consultare şi 

informare;  

- Colaborarea dintre membrii comisiei; 

 - Dorinţa de perfecţionare a 

competenţelor impuse de al Ordinului 

400/2015 

 - Acces informaţional; 

 - Existenţa resurselor materiale; 

 AMENINŢĂRI 

 - lipsa propunerilor şi iniţiativelor 

personale ale cadrelor didactice pentru 

optimizarea procesului instructiv-

educativ, privind calitatea în educaţie;  

- lipsa timpului - toţi membrii comisiei 

sunt implicaţi şi în alte activităţi  

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucţiunile privind întocmirea, 

aprobarea şi prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, 

aprobate prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea 

Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice. 

Responsabil, 

Prof. Daniela CIOBANU 

 

Concluzii - RESURSELE MATERIALE 

 

În anul școlar 2020-2021 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 2020 a fost următorul: 

✓ Cheltuieli de personal – 4937745  lei de la bugetul de stat 

✓ Cheltuieli materiale – 349060  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). 

Rețeaua școlară este consistentă și necesită foarte multe lucrări administrative, 

financiare și de secretariat.  

Implicarea cu responsabilitate a facut posibilă desfășurarea cu succes a procesului 

instructiv-educativ. 
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CONCLUZII 

Sintetizând cele menționate, putem aprecia următoarele: 

PUNCTE TARI 

- Creşterea autonomiei unităţii de învăţământ; 

- Dezvoltarea progresivă a culturii organizaţionale, 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; 

- Colaborarea eficientă cu personalul angajat; 

- Participarea personalului din unitate/structură 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; 

- Au fost realizate activităţile instructiv–educative și extracurriculare diverse până în 

luna martie a anului 2020, 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. 

- Documente proiective concepute și redactate în concordanță cu politicile și 

strategiile Ministerului Educației şi Cercetării, analizate și evaluate periodic, 

constituind utile instrumente de lucru.   

- Monitorizare eficientă a activităților de predare-învățare-evaluare, cu respectarea 

standardelor naționale/indicatorilor de performanță, prin creșterea dinamicii 

inspecțiilor la clasă, incluse în Graficul de asistențe aprobat de Consiliul de 

Administrație.   

- Consilierea permanentă a cadrelor didactice pe probleme de managementul clasei 

de elevi, legislație, relațiile cu părinții, prin organizarea periodică a ședințelor de 

lucru ale Consiliului Profesoral și a celui de Administrație.   

- Respectarea legislației și a transparenței în actele decizionale, reflectate în 

promptitudinea rezolvării sesizărilor și petițiilor.   

- Realizarea unei baze de date în SIIIR pentru unitatea de învățământ 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DANIELA 

CUCIUC” PIATRA-NEAMȚ 

MINISTERUL EDUCAȚIEI 
ȘI CERCETĂRII 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN 
NEAMȚ 

- Calificativul „foarte bine” obținut de cadrele didactice, personalul didactic auxiliar și 

nedidactic pentru activitatea desfășurată în anul școlar 2019-2020.   

- Funcționalitatea tuturor comisiilor bazată pe proceduri de lucru, planuri de măsuri 

corective, registru de riscuri.  

- Monitorizare eficientă a activității educaționale, prin verificarea micro și macro 

proiectării didactice în concordanță cu ROFUIP și curricula școlară.   

- Promovare optimă a imaginii instituției de învățământ. 

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; 

- Resurse financiare reduse, aprobate prin bugetul local, pentru îmbunătățirea bazei 

tehnico-materiale din școală; 

- Resursele reduse pentru desfășurarea activității on-line, atât ale cadrelor didactice 

cât și ale elevilor; 

- Insuficienta dotare a școlii cu tablete și laptopuri pentru elevi și cadrele didactice. 

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 instituții conexe/actori ai comunității prin parteneriate (CCD, CJRAE, 

Instituția prefectului, Primărie, Consiliul Județean, Poliția Locală, Jandarmeria, 

Direcția de Sănătate Publică, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, 

agenți economici, ONG-uri focalizate pe educație etc.). 

❖ Baza materiala a şcolii; 

❖ Deschiderea către o comunicare transparentă; 

❖ Dezvoltarea și încheierea de parteneriate menite să optimizeze colaborarea între 

actorii comunității și școală (Prefectura Neamț, Consiliul Județean Neamț, serviciile 

descentralizate, ONG-uri focalizate pe educație etc.). 

AMENINŢĂRI 

❖ Cadrul legislativ instabil, generând incoerențe și disfuncționalități în sistem.   

❖ Bilanț demografic negativ cu implicații în dimensionarea rețelei școlare și a 

încadrării personalului didactic 

❖ Situaţia economică dificilă, existenţa unei oferte tot mai scăzute pentru piaţa 

muncii; 

❖ Infrastructura insuficientă;  

 




