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A. Analiza instituţională  
 

Unitatea noastră şi-a proiectat, fundamentat şi aplicat politica educaţională în concordanță cu cea a 

Ministerului Educaţiei Naționale privind învăţământul preuniversitar. 

Planul managerial al Şcolii pentru anul şcolar 2017 - 2018 a stabilit ca priorități: 

 creşterea eficienţei serviciilor educaţionale adresate elevilor şi cadrelor didactice: aplicarea 

curriculum-ului şcolar centrat pe dobândirea competenţelor cheie ale Uniunii Europene, creşterea 

eficienţei activităţilor instructiv-educative, asigurarea serviciilor de consiliere şi orientare şcolară, 

profesională şi de asistenţă psihopedagogică, continuarea programelor de pregătire a elevilor pentru 

performanţă; 

 fundamentarea planului de şcolarizare împreună cu partenerii sociali pe baza analizei de nevoi 

educaţionale ale elevilor şi intereselor părinţilor acestora, a evaluării evoluţiei pieţei muncii; 

 utilizarea oportunităţilor de finanţare prin accesarea fondurilor structurale, pentru realizarea unor 

programe de formare a personalului din sistem; 

 extinderea parteneriatelor educaţionale interinstituţionale la nivel local, judeţean, naţional şi 

internaţional în vederea diversificării ofertei de programe şi activităţi complementare şi alternative de 

învăţare; 

 promovarea valorilor interculturalităţii, sprijinirea programelor/ proiectelor focalizate pe cunoaşterea, 

respectarea şi valorificarea diversităţii culturale a copiilor şi tinerilor provenind din rândul 

minorităţilor; 

 asigurarea dotărilor specifice desfăşurării procesului de învăţământ. 

 

 

A.1. Analiza SWOT la sfârşitul semestrului al II-lea, an şcolar 2017-2018 

 

A.1.1. PUNCTE TARI 

 Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare în sistemul de 

credite transferabile, organizate de CCD. 

 Din cele 45 de cadre didactice titulare ale școlii, 33 au gradul didactic I. 

 Existența a 7 metodişti (învățători, matematică, biologie, istorie, religie, educație plastică) și a 6 

responsabili de cerc pedagogic (învățători, matematică, istorie, religie). 

 Existenţa unei baze de date privind populaţia şcolară, cadrele didactice, normarea, mişcările de 

personal, examenele naţionale, documente şi situaţii contabile etc. 

 Colaborarea eficientă şi promptă cu instituţiile administraţiei publice locale. 

 Pregătire suplimentară pentru performanță și pentru examenele naţionale. 

 Participarea elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare pe diferite discipline și obținerea de numeroase 

premii și mențiuni la fazele județene și naționale. 

 Disponibilitatea Comitetului Director al Asociației părinților privind implicarea în proiecte ale școlii, 

asigurarea și îmbunătățirea condițiilor materiale din școală. 

 Existența cabinetului de consiliere psihopedagogică. 

 

A.1.2. PUNCTE SLABE  

 Slaba diseminare a activităților de perfecționare la nivelul școlii. 

 Automotivare slabă a unor cadre didactice. 

 Dotarea învechită, improprie a laboratorului de fizică. 
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 Nerespectarea termenelor de realizare a unor situații de către unele cadre didactice. 

 Frecvența scăzută a realizării activităților la nivelul comisiilor metodice. 

 Insuficienta utilizare la clasă a mijloacelor moderne de învățământ. 

 Neactualizarea la timp a informațiilor pe site-ul școlii. 

 Existenţa elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. 

 

A.1.3. OPORTUNITĂŢI  

 Disponibilitatea instituţiilor de învăţământ superior și CCD pentru formarea continuă a cadrelor 

didactice. 

 Implicarea Primăriei în rezolvarea problemelor școlii. 

 Colaborarea cu Politia, ISU, Direcţia Generală de Sănătate Publica, Primăria, mass-media, Crucea 

Roşie,  Biserica. 

 Existenţa unor spaţii pentru închiriere. 

 Multitudinea ofertelor pentru activităţile extracurriculare şi extraşcolare. 

 Creşterea numărului de proiecte de mobilitate Erasmus
+
 care vizează dezvoltarea profesională, schimb 

de experienţă şi transfer de bune practici. 

 Activități în parteneriat cu Egger România SRL.  

 Colaborarea cu Primăria și cu Ministerul Dezvoltării în vederea obținerii de fonduri în vederea 

realizării extinderii şcolii cu 8 săli de clasă. 

 Popularizarea activităților, proiectelor, programelor școlii pe site, rețele de socializare. 

 

A.1.4. AMENINŢĂRI  

 Unele disfuncţionalităţi în receptarea modificărilor legislative de către beneficiarii procesului de 

educaţie (elevi, părinţi). 

 Inerţia, rutina susţinută de slaba motivare a unor cadre didactice pentru atingerea standardului 

profesional. 

 Scăderea natalităţii, deci a numărului de elevi. 

 

B. Managementul şcolar 
 
OBIECTIVE GENERALE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018 

1. Optimizarea conducerii operaţionale a unităţii şcolare şi managementul eficient al şcolii. 

2. Asigurarea unui management eficient al echipelor din şcoală (Consiliul de Administraţie, comisii şi 

colective de catedră, alte comisii la nivelul şcolii). 

3. Creşterea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare, al serviciilor educaţionale (curriculare şi 

extracurriculare), de orientare şcolară şi profesională. 

4. Stabilirea ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ, prin raportare la nevoile de dezvoltare personală 

a elevilor şi cerinţele pieţei muncii. 

5. Asigurarea condiţiilor corespunzătoare de infrastructură şcolară, a bazei didactico-materiale pentru 

desfăşurarea procesului educaţional. 

6. Creşterea gradului de participare a partenerilor educaţionali din comunitatea locală, în soluţionarea 

problemelor şcolii. 

7. Accesarea de fonduri europene pentru iniţierea şi derularea unor proiecte comunitare la nivel naţional şi 

internaţional. 

 



4 

 

Managementul unităţii şcolare a vizat: 

a. planificarea, organizarea, proiectarea procesului de învăţământ; 

b. organizarea formării continue având în vedere orientarea metodologică a procesului de 

învăţământ la nivelul şcolii. 

Planificarea-organizarea procesului de învăţământ la nivelul şcolii a ţinut cont de resursele existente 

(umane, materiale, financiare şi informaţionale) şi a vizat direcţiile principale de acţiune managerială, 

elaborându-se documente cu valoare operaţional-instrumentală: 

a) planul managerial ce a vizat organizarea şi planificarea/proiectarea acţiunilor în toate domeniile de 

activitate în funcţie de reperele rezultate din analiza activităţii desfăşurate în anul şcolar precedent; 

b) planul de şcolarizare realizat pe baza recensământului; 

c) planurile de activitate ale comisiilor metodice organizate la nivelul cl. 0-IV la învăţământul primar şi la 

disciplinele şi arii curriculare – la gimnaziu; 

d) planul managerial al activităţilor extracurriculare; 

e) planul şi graficul Consiliului de Administraţie; 

f) tematica şi graficul Consiliilor profesorale; 

g) planul de muncă al bibliotecii; 

h) planul de muncă al serviciului secretariat, al serviciului contabilitate și cel administrativ; 

i) planurile de activitate ale comisiilor permanente (comisia pentru curriculum, comisia evaluarea și 

asigurarea calității, comisia pentru formare continuă, comisia pentru  securitate și sănătate în muncă și pentru 

situații de urgență, comisia pentru control intern managerial, comisia pentru prevenirea și combaterea 

violenței, a faptelor de corupție în mediul școlar, comisia pentru programe și proiecte educative, programe 

pentru dezvoltare instituţională, colaborare internaţională și proiecte europene); 

j) planurile de activitate ale comisiilor cu caracter temporar; 

k) planificările calendaristice şi pe unităţi de învăţare ale cadrelor didactice. 

 

B.1. Inspecţii 
 Inspecție curentă pentru obținerea gradului didactic I – în data de 20.02.2018, doamna profesoară 

Elena Hurmuz, metodist al ISJ Suceava, a efectuat inspecția curentă pentru acordarea gradului didactic 

I doamnei profesor Hîj Florentina Elena, calificativul acordat fiind FB. 

 Inspecție curentă pentru obținerea gradului didactic II – în data de 21.02.2018, domnul profesor 

Aneculăesei Daniel, metodist al ISJ Suceava, a efectuat inspecția curentă pentru acordarea gradului 

didactic II domnului profesor Herghelegiu Florin, calificativul acordat fiind FB. 

 Inspecție curentă pentru obținerea gradului didactic I – în data de 13.03.2018, domnul inspector 

Puiu Ioan a efectuat inspecția curentă pentru acordarea gradului didactic I doamnei învățătoare Nistor 

Mihaela, calificativul acordat fiind FB. 

 Inspecție curentă pentru obținerea gradului didactic I – în data de 22.03.2018, doamna inspector 

Ceică Loredana a efectuat inspecția curentă pentru acordarea gradului didactic I domnului profesor 

Grosari Adrian, calificativul acordat fiind FB. 

 Inspecție curentă pentru obținerea gradului didactic I – în data de 7.05.2018, domnul inspector 

Puiu Ioan a efectuat inspecția curentă pentru acordarea gradului didactic I doamnei învățătoare Olariu 

Carmen Daniela, calificativul acordat fiind FB. 

 Inspecție tematică – în data de 10.05.2018, doamna inspector Leonte Valeria a efectuat inspecția 

tematică cu scopul monitorizării modului de integrare al elevilor cu CES.  

 Inspecție curentă pentru obținerea gradului didactic I – în data de 23.05.2018, domnul inspector 

Puiu Ioan a efectuat inspecția curentă pentru acordarea gradului didactic I doamnei învățătoare Hîj 

Angelica, calificativul acordat fiind FB. 

 Inspecție tematică – în data de 30.05.2018, doamna inspector Leonte Valeria a efectuat inspecția 

tematică cu scopul monitorizării organizării evaluării naționale.  
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 Inspecție tematică – în data de 28.08.2018, doamna inspector Leonte Valeria a efectuat inspecția 

tematică cu scopul verificării modului de organizare a activității la nivelul unității de învățământ. 

 

B.2 Activitatea de perfecţionare şi formare continuă a personalului didactic din şcoală 

Alături de formarea iniţială a personalului didactic, formarea continuă condiţionează performanţa 

educaţională, deoarece un sistem de învăţământ eficient este reprezentat de calitatea şi profesionalismul 

resurselor umane implicate.  

Activităţile de formare continuă desfăşurate la Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Rădăuţi au 

reprezentat un proces constant de dobândire şi amplificare a competenţelor personalului didactic, axat pe 

conceptul educaţiei permanente specific contextului actual al sistemului de învăţământ românesc. Perspectiva 

menţionată a condus la formularea unor obiective acţionale care au definit şi orientat activităţile de 

perfecţionare organizate la nivelul şcolii sau în afara acesteia.  

O dovadă a calităţii care caracterizează activitatea desfăşurată de corpul profesoral al Şcolii 

Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Rădăuţi este numărul semnificativ de mare a responsabililor de cercuri 

pedagogice- prof. Văcărean Zenovia, Crîng Mariana, Fodor Dorina, Bîndiul Vera, Maleş Nadia, Sascău 

Gabriela Cica respectiv de metodişti ISJ, prof. Sascău Gabriela, Strugaru Mădălina, Maleş Nadia, Coroamă 

Sorin, Bîndiul Vera, Grosari Adrian, Rotariu Voichiţa. 

 

C. Curriculum 
 

Activitatea de proiectare a procesului instructiv-educativ s-a realizat sub coordonarea şefilor de catedre. 

Planificările pentru semestrul al II-lea, realizate de cadrele didactice, au acoperit integral programele şcolare 

şi au inclus activităţile de evaluare. Au fost elaborate planificări distincte pentru orele de pregătire 

suplimentară în vederea examenului de evaluare națională, pentru orele de pregătire cu elevii capabili de 

performanță şi pentru activităţile extracurriculare.  

Din rapoartele şefilor de catedre, monitorizările realizate pe parcursul semestrului al II-lea şi rezultatele 

obţinute de elevi la clasă rezultă că proiectarea şi realizarea procesului educativ s-a situat la un nivel bun, fără 

probleme majore. Se consideră că este necesară o revizuire periodică mai atentă a planificărilor calendaristice 

– pentru a corespunde mai bine nivelului efectiv de parcurgere a materiei la clasă. 

 

D. Resurse umane 
În anul şcolar 2017-2018 au funcționat în școală un număr de 49 cadre didactice, 5 cadre didactice 

auxiliare și 5 personal nedidactic. 

 

D.1. Personal didactic 

 Primar Gimnazial 

Învățători Profesori în înv. primar 

7 12 30 

Titular 18 24 

Detașat 1 - 

Suplinitori calificați - 2 

Plata cu ora - 4 

Grad I 15 17 

Grad II 3 8 

Definitivat 1 4 

Debutant - 1 
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D.2. Personal didactic auxiliar: 

- un secretar şef 

- un secretar 

- un contabil 

- un bibliotecar 

- un administrator 

D.3. Personal nedidactic: 

- 4 îngrijitori 

- 1 muncitor întreținere 

 

E. Analiza populaţiei şcolare 
 

E.1. Populatia şcolară 

Situaţia efectivelor de elevi la sfârşitul anului școlar a fost următoarea: 

 
NUMĂR CLASE  NUMĂR ELEVI 

Primar Gimnazial Primar Gimnazial 

 

19 

 

16 

 

529 

 

384 

TOTAL: 35 TOTAL: 913 

 

 

E.2. Mişcarea elevilor: 

 

 0 - IV V-VIII Total 

Înscrişi la început de an şcolar 529 384 913 

Plecaţi 8 10 18 

Veniţi 7 3 10 

Rămaşi la sfârșitul anului școlar 528 377 905 

 

F. Aspecte/dimensiuni calitative ale învăţământului 
 

F.1. Situaţia privind rezultatele la învăţătură la sfârşitul anului școlar 2017-2018: 
 

 Primar Gimnazial 

Total elevi 528 377 

Promovaţi 528 365 

Corigenţi 0 12 

Situaţie neîncheiată 0 0 

Procent promovabilitate 100% 96,81% 

Repetenți 0 0 

 S B FB 5 – 6,99 7 – 8,99 9 - 10 

Situația elevilor promovați 

după examenul de corigență 

29 125 374 15 191 171 

(18 medii de 10) 
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Diagrama de mai sus relevă o situaţie bună şi foarte bună obţinută de elevii noştri la învăţătură. 
 

Numărul elevilor corigenți pe obiecte:  

Clasa a V-a a VI-a a VII-a a VIII-a TOTAL 

Limba română - - 1 - 1 

Matematică - 2 2 - 4 

Fizică - 5 6 - 11 

 

Corigenţi la 15 iunie 2018  

 CLASELE V-VII: 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

elevului 

Clasa Disciplina Profesor 

1 CHERAR ISABELA VI A Fizică Lupoae Toader 

2 LISCIUC GEORGIANA VI B Fizică Lupoae Toader 

3 COLIBABA MARIAN 

EFRAIM FLORIN 

VI C Fizică 

 

Lupoae Toader 

4 LOZNEANU CIPRIAN 

DANIEL 

VI C Matematică 

 

Cojocaru Cristina 

5 TEODOROVICI CRISTIAN 

IONUȚ 

VI C Matematică 

Fizică  

Cojocaru Cristina 

Lupoae Toader 

6 URSULEAN SERGIU VI D Fizică Lupoae Toader 

7 IEREMIȚĂ DANIEL 

ANDREI 

VII A Fizică Lupoae Toader 

8 SCHIPOR PETRU LUCIAN VII A Fizică Lupoae Toader 

9 GOLESCU GABRIELA VII B Matematică 

Fizică  

Sascău Gabriela Cica 

Lupoae Toader 

10 BUZULIUC  SORIN 

ANDREI  NICOLAE 

VII B Matematică 

Fizică  

Sascău Gabriela Cica 

Lupoae Toader 

11 MARCU PAUL 

CRISTINEL 

VII D Limba română 

Fizică  

Mandiuc Veronica 

Lupoae Toader 

12 GHIZA DENISA 

MARIANA 

VII D Fizică Lupoae Toader 

 

În urma susţinerii examenelor de corigenţă au promovat toţi elevii. 
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Comparativ cu anul școlar 2016-2017: 

 
Clasele I-IV                                      

 

 

An şcolar 2016 -2017 An şcolar 2017 -2018 

Nr. elevi înscrişi la începutul anului 

şcolar 
525 529 

Nr. clase P – IV 

 
19 19 

Nr. elevi rămaşi la sfârșitul anului 

şcolar 
529 528 

Nr. elevi promovaţi la sfârşitul anului 

şcolar 
529 528 

Nr. elevi corigenți la sfârşitul anului 

şcolar 
0 0 

Nr. elevi repetenţi la sfârşitul anului 

şcolar 
0 0 

Procent de promovabilitate după 

examenul de corigență 
100% 100% 

 

Clasele V-VIII 
 

 An şcolar 2016 -2017 An şcolar 2017 -2018 

Nr.elevi înscrişi la începutul anului 

şcolar 
375 384 

Nr. clase V-VIII 

 
15 16 

Nr. elevi rămaşi la sf. anului şcolar 368 377 

Nr. elevi promovaţi la sfârşitul anului 

şcolar 
353 365 

Nr. elevi corigenți la sfârşitul anului 

şcolar 
15 12 

Nr. elevi repetenţi la sfârşitul anului 

şcolar 
0 0 

Procent de promovabilitate după 

examenul de corigență 
100% 100% 

 

Situaţia comparativă în funcţie de media generală la casele V-VIII se prezintă astfel: 
 

An şcolar 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

2016-2017 0 18 65 114 149 22 

2017-2018 0 15 78 113 153 18 

 

 

F.2. Starea disciplinară 

La învățământul primar 2 elevi au fost sancționați la purtare. 

La învățământul gimnazial elevii au fost sanctionaţi prin scăderea notei la purtare, astfel: 

- note la purtare între 7 – 9: 14 

- note la purtare sub 7: 0 

Din punct de vedere disciplinar, situaţia la sfârşitul anului şcolar relevă o îmbunătăţire substanţială faţă de 

anul precedent.  
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F.3. Frecvenţa pe întreg anul școlar  

 

 Primar Gimnazial 

Total absențe Motivate Nemotivate  Total absențe Motivate Nemotivate  

1551 1444 107 2383 1895 488 

 

An școlar 2016 - 2017 

Primar Gimnazial 

Total absențe Motivate Nemotivate  Total absențe Motivate Nemotivate  

3837 3678 159 6116 4852 1264 

 

Comparativ cu anul școlar 2016 – 2017 se observă o diminuare a numărului de absențe nemotivate, 

fapt ce demonstrează preocuparea coordonatorilor de grup pentru monitorizarea eficientă și permanentă a 

frecvenţei elevilor. 

 

F.4. Evaluare națională clasa a VIII-a 

 

 

Nr. 

note 

[1-

1,99] 

Nr. 

note 

[2-

2,99] 

Nr. 

note 

[3-

3,99] 

Nr. 

note 

[4-

4,99] 

Nr. 

note 

[5-

5,99] 

Nr. 

note 

[6-

6,99] 

Nr. 

note 

[7-

7,99] 

Nr. 

note 

[8-

8,99] 

Nr. 

note 

[9-

9,99] 

Nr. 

note 

10 

Total 

note 

LIMBA ROMÂNĂ 0 0 0 4 11 8 9 20 44 1 97 

MATEMATICĂ 0 1 2 5 28 16 15 19 11 0 97 

MEDIA GENERALĂ 0 0 2 2 16 15 18 23 21 0 97 

 

F.5. Admitere  2018 

 

Din cei 97 elevi  de clasa a VIII-a, au participat la admitere 96 elevi în prima etapă și intrând la 

opţiunea dorită și 1 elev a completat opțiuni pentru învățământul profesional, aceasta demonstrând în 

majoritatea cazurilor o bună orientare organizată de diriginţii claselor a VIII-a, în urma unor informări 

succesive atât a elevilor cât şi a părinţilor. 

 

 

Științe 

sociale 

Mat-

inf. 

Științe 

ale 

naturii F
il

o
lo

g
ie

 

E
co

n
o
m

ic
 

Construcții 

Instalații 

 

Mecanic Turism 
Prot. 

mediului 

A
g

r
ic

u
lt

u
ră

 

A
li

m
e
n

ta
r 

 

T
O

T
A

L
 

C.N. Eudoxiu 

Hurmuzachi 
13 14 16 5        48 

Colegiul 

tehnic 
3 3  2 2 3 7     20 

Andronic 

Motrescu 
   5    7 1 3 2 18 

Colegiul 

Economic 

Suceava 
    2       2 

Colegiul 

Samuil 

Isopescu 

Suceava 

      1     1 

Liceul Vicovu 

de Sus 
1           1 
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Liceul Militar 

 
           1 

Liceul 

Sportiv 

Suceava 
           2 

Liceul 

Sportiv 

Botoșani 
           2 

Liceul de 

Arte Botoșani 
           1 

Învățământ 

profesional 
Învățământ 

profesional 
Învățămân

t 

profesional 

Învățămâ

nt 

profesion

al 
 

           1 

 

G. Relaţii comunitare  

 

G.1. Parteneriatul cu comunitatea locală 

Efectele parteneriatului cu comunitatea locală sunt de natura să asigure performante şcolare crescute, 

accesul deschis spre informaţie şi comunicare, dezvoltarea personală atât a copiilor cât şi a adulţilor implicaţi. 

Pornind de la aceste considerente, una din direcţiile majore de acţiune ale şcolii noastre a constituit-o 

dezvoltarea şi extinderea relaţiilor de parteneriat cu comunitatea locală, prin cultivarea unei relaţii deschise şi 

facilitarea accesului acesteia la informaţiile cu caracter public, prin aducerea la cunoştinţa a părinţilor, 

elevilor, membrilor comunităţii a problemelor cu care se confruntă şcoala azi, inclusiv solicitarea sprijinului 

partenerilor locali în soluţionarea acestora. Informarea părinţilor, elevilor, membrilor comunităţii s-a realizat 

prin folosirea unor metode care s-au dovedit a fi eficiente: 

- afişarea tuturor informaţiilor cu caracter public pe la avizierul şcolii şi popularizarea acestuia în rândul 

elevilor, cadrelor didactice, membrilor comunităţii; 

- actualizarea site-ului școlii; 

- crearea pe facebook a paginii școlii unde sunt popularizate activitățile realizate; 

- dezvoltarea şi actualizarea permanenta a avizierului cu informaţii de interes, referitoare la Evaluarea 

Naţională, legislaţia în domeniul învăţământului, modificările apărute în curriculum, proiecte şi programe 

educaţionale etc.; 

- asigurarea unui program de întâlniri prin intermediul şedinţelor şi lectoratelor cu părinţii; 

- mediatizarea activităţilor şcolii în presă şi în cadrul unor emisiuni televizate. 

Şcoala întreţine relaţii optime de colaborare cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Inspectoratul 

Judeţean al Jandarmeriei, Societatea de Cruce Roşie, Direcţia pentru Sănătate Publică, TV Rădăuţi etc. 

 

G.2. Relaţia cu administraţia locală  

Colaborarea şcolii cu administraţia locală a vizat, ca prim obiectiv, asigurarea finanţării cheltuielilor 

curente şi de capital a unităţii de învăţământ de la bugetele Consiliului Local. 

Conducerea şcolii a asigurat informarea permanentă şi operativă a Consiliului Local cu datele şi 

informaţiile necesare elaborării şi implementării de către acesta a planurilor anuale de investiţii, reabilitări şi 

modernizări clădiri, dotări cu mobilier şi echipamente.  

  Administrația Locală și Primăria municipiului Rădăuți ne-au sprijinit în depunerea la Ministerul 

Dezvoltării Regionale a proiectului de extindere a școlii, proiect ce va obține o finanțare în valoare de 

2.164.696 lei, prin PNDL (Programul Național de dezvoltare locală). 

Administraţia Locală a sprijinit acordarea burselor sociale ale elevilor care provin din familii 

defavorizate.   
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H. Activitatea în cadrul comisiilor metodice 
Responsabilii comisiilor metodice şi a colectivelor de catedră şi-au organizat competent activitatea în 

urma unei analize pertinente a activităţii din anul anterior. Şi-au elaborat programele de activităţi, au îndrumat 

activitatea cadrelor didactice, au analizat performanţele elevilor, au elaborat teste de evaluare predictivă, 

curentă, formativă, sumativă. 

În cadrul Comisiilor s-a realizat autoevaluarea şi evaluarea cadrelor didactice la sfârşitul anului şcolar. 

 
H.1. În cadrul Comisiei metodice a învăţătorilor condusă de doamna învăţătoare Rotariu Voichița    

s-au desfăşurat activităţi bogate şi eficiente.  

1. Lecții demonstrative: 

   *Limbă și comunicare-clasa pregătitoare D, prof. înv. primar, Dumitrescu Liliana; 

   *Matematică și explorarea mediului - clasa a II-a C, prof. înv. primar, Haureș Cornelia (cerc 

pedagogic). 

2. Dezbateri pe diferite teme: 
                * „Aspecte ale predării integrate în ciclul primar”-referat întocmit și prezentat de înv.  Bălici Laura; 

                *„Modalități de educare a comportamentului ecologic la elevi prin lecțiile de matematică;   

                 * Participare la Parada Eco –cerc pedagogic (înv.Pâțu Laura, Nistor Mihaela, Rusu Silvica, Leahu 

Maria, Hîj Angelica, Fodor Dorina, Haureș Cornelia, Burciu Viorica, Hîj Octavia, Rusu Lăcrămioara, Rotariu 

Voichița, Bîndiu Angela) 

3. Teste cu subiect unic la cl. I, a II-a, a III-a și a IV-a (limba română-CLR și matematică-MEM) și analiza 

acestora 

4. Formare continuă 

            * Referat în cadrul Cercului pedagogic -„Abordarea de tip integrat a dimensiunii învățării în ciclul 

achizițiilor primare”- prof. înv. primar, Bălici Laura 

            * Metodist al ISJ Suceava - înv.Rotariu Voichița 

            * Coordonarea activității Cercului pedagogic-noiembrie 2018: 

                 Clasa a II-a –înv. Fodor Dorina (responsabil) 

                 Clasa a III-a –înv. Văcărean Zenovia (responsabil) 

                 Clasa a IV-a –înv. Crâng Mariana (responsabil); 

5. Îmbogățirea bazei didactico-materiale: 

             a) cu ajutorul părinților: 

   * jaluzele (înv. Rusu Silvica) 

                    * consumabile, auxiliare didactice (toți înv.); 

           b) prin sponsorizări 

                    * Înv. Nistor Mihaela (mobilier pentru elevi-9700 lei); 

                    * Înv. Fodor Dorina (aparat de aer condiționat); 

           c) prin efort personal 

                   *planșe și materiale pentru cercul pedagogic (înv. Haureș Cornelia și Fodor Dorina)  

6.  Sponsorizări: 

       * 500 lei de la SC Superstar SRL pentru Conc. Tărâmul de vis-înv.Nistor Mihaela 

7. Rezultate obținute cu elevii la concursuri și olimpiade școlare: 
                       

 Clasa pregătitoare a participat la o serie de concursuri: 

Concursul Naţional ,,Micii Olimpici’’ 

Concursul Naţional ,,Amintiri din Copilărie’’ 

Concursul Naţional Comper Comunicare 

Concursul Naţional Comper Matematică 

Concursul Judeţean de creaţie plastică ,,Tărâmul de vis’’ediţia a VI-a            
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CONCURSUL  NAŢIONAL “Comunicare. ortografie.ro” 

CLASA A II-A B   PROF. ÎNV. PRIMAR Hij Angelica 

1 premiul I (Calinciuc Adriana) 

2 premiul II (Olariu Gabriela, Francu George) 

4 premiul III (Mirauta Yanis, Sorohan Alexandru, Bordianu Elisabeta, Precob Antonia) 

1 mentiune (Boloca Jessica) 

 

CLASA A II-A B   PROF.ÎNV.PRIMAR FODOR DORINA 

Premiul II - Puiu  Albert  

Premiul III - Băcilă Denisa,Chelba Carina, Iacob Lorena, Ianuş Cristian 

 

Clasa a II a C, înv.  Haureș Cornelia 

DUMENCHI LARISA ILINCA –PREMIUL I, TECLEANU DIANA  MARIA–PREMIUL II, FILIMON 

MIHAELA –PREMIUL III, JURAVLE ANDREA MARIA –PREMIUL III                    

 

Clasa a II a D,  prof. Burciu Viorica  

Premiul III: Gherasim Roxana 

Mențiune  Botezat Denisa 

 

Clasa a III a A, prof. Vacarean Zenovia 

Premiul I : Boghean Beatrice, Maracica Maria. Nechita Evelina 

Premiul II Țiprigan Ioan 

Premiul III Nicoriuc Patrik Cristian 

 

Clasa a III a C, prof. Rusu Lăcrimioara  

PREMIUL I: CALANCEA MAIA- ALESIA 

     CL. a IV-a A prof. înv primar, Crâng Mariana 

Premiul I: Filimon Elisabeta, Moloce-Sbera Bogdan  

Premiul III: Cîmpan Bogdan, Ianuş Maria, Grecu Irina- Elena, Olarean Rareş –Andrei, Lavric Bianca- Elena  

Menţiune: Ţiprigan Alessia – Teodora, Nicolau Anastasia, Leşan Bogdan- Andrei, Rusu Teodora Georgiana  

 

CL. a IV-a B prof. înv primar, Rotariu Voichița 

Premiul I-2 elevi -CHELBA ALEXANDRA și TELEAGĂ ANTONIA 

Premiul II -1  elev –CHIRILĂ TEODOR-COSMIN 

Premiul III - 4 elevi –DĂSCĂLESCU MATEI-GABRIEL, JURAVLE GEORGE-EDUARD, DIACONESCU 

AGNES, CERNOVSCHI ROXANA-ELENA 

Mentiune – 5 elevi –KISCZUK ANA-MARIA, TELEAGĂ ARIANA-TEODORA, TELEAGĂ 

ECATERINA, LEAHU EDGAR, GRĂMADĂ IOANA-MELISSA 

 

Clasa a IV-a C prof. Bîndiu Angela  

Premiul III: Ardelean Tabita, Costea Maria, Nicolaică Nathalie 

Mențiuni: Vicovan Amalia, Nistor Dragoș, Florean Elsa, Holubaș Eduard 

 

CONCURS  NAŢIONAL “LUMINA MATH” 

Cl a III a C, prof Rusu Lăcrimioara  

MENȚIUNI:      HUȚANU ȘTEFAN- ALEXANDRU, SIMOTA MĂDĂLINA-IOANA 
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Clasa a IV a A Prof. Crâng Mariana 

Premiul III – Olarean Rareş-Andrei 

CL. a IV-a B prof. înv primar, Rotariu Voichița 

Premiul I (Etapa on-line)-JURAVLE GEORGE, CHELBA ALEXANDRA, CHIRILĂ TEODOR-COSMIN                      

 

Concursul Naţional ”Fii inteligent la matematică” 

 

CLASA A II-A B   PROF. ÎNV. PRIMAR Hij Angelica 

1 premiul II (Bordianu Elisabeta) 

1 premiul III (Pinzariu Valentin) 

 

CLASA A II-A B   PROF. ÎNV. PRIMAR FODOR DORINA 

BODNARIUC  DARIUS–PREMIUL III 

PUIU ALBERT – MENŢIUNE 

 

Cl a II a C, prof  Haureș Cornelia 

FILIMON ANAMARIA –PREMIUL III 

 

Cl a III a A ,   prof. Vacarean Zenovia 

Premiul I Cozariuc Radu-Nicolae 

Premiul II Boghean Beatrice elena 

Premiul III Buruiană Tudor 

Mențiune Nicoriuc Patrik 

 

Cl a III a C, prof Rusu Lăcrimioara  

PREMIUL I : CALANCEA MAIA ALESIA,  PRELIPCEAN ROBERT 

 

CL. a IV-a A prof. înv primar, Crâng Mariana 

Premiul I Filimon Elisabeta, Olarean Rareş-Andrei, Ianuş Maria 

Premiul II Moloce – Sbera Bogdan, Lavric Bianca- Elena  

 

CL. a IV-a B prof. înv primar, Rotariu Voichița 

Premiul I-  1 elev-CHELBA ALEXANDRA 

Premiul III-  2 elevi(CHIRILĂ TEODOR-COSMIN  și TELEAGĂ ECATERINA) 

Mențiune-3 elevi- JURAVLE GEORGE,  DĂSCĂLESCU MATEI și CRUȚ EMANUEL 

 

Clasa a IV-a C prof. Bîndiu Angela 

Mențiune Vicovan Elisei Petrică 

 

Concursul Interjudețean de matematică „Isteții de la Arbore” 

     CL. a IV-a A prof. înv primar, Crâng Mariana 

Menţiune – Moloce Sbera Bogdan, Olarean Rareş Andrei, Filimon Elisabeta 

 

CL. a IV-a B prof. înv primar, Rotariu Voichița  

Premiul III+medalie de bronz-CHIRILĂ TODOR-COSMIN 

Mențiune specială- JURAVLE GEORGE-EDUARD 

Mențiune- CHELBA ALEXANDRA 
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Concurs judeţean de folclor „Sărbătoarea de sub brazi”, Adâncata  

Premiul II –Muscă Maria- Evellyne Clasa I  A – Inv, Nistor Mihaela 

Grupul folcloric al clasei I A –Premiul III 

         

8. Publicații, realizări personale 

     * Revista anuală 2 Amintiri-ISSN și Publicația Încondeierea ouălor –Revista Învierea (înv.Dumitrescu 

Liliana) * 

    *Revista clasei Primii ani de școală, nr.2 ISSN (înv.Nistor Mihaela) 

    *Articol în revista școlii Interferențe intitulat Țara prin ochii copiilor 

    *Articole în revista școlii realizate de elevi (înv.Fodor Dorina,Burciu Viorica,Hîj Octavia,Rusu 

Lăcrămioara,Crâng Mariana,Rotariu Voichița,Bîndiu Angela) 

    * Articol publicat în revista Interferențe-Țara mea,mândria mea(înv.Haureș Cornelia) 

    *Participare la Simpozionul Internațional Armonie prin joc și cânt,port și cuvânt-Cajvana(înv.Rotariu 

Voichița) 

 

   9. Proiecte. Programe 

       * Proiectul Școala Ecoterrienilor –colectare de DEEE și DBA-coordonator înv.Rusu Silvica (realizare de 

clipuri video); participarea înv. Pâțu Laura, Hîj Angelica, Fodor Dorina, Haureș Cornelia, Burciu Viorica, Hîj 

Octavia, Rusu Lăcrămioara, Crâng Mariana, Rotariu Voichița, Bîndiu Angela, Vlonga Angelica) 

       *Proiect umanitar Actori mari pe scene mici, pentru grupa de pitici-donație din partea elevilor cl.a II-a C 

și a IV-a B (înv.Haureș Cornelia, Rotariu Voichița) 

       *Proiectul Suflet pentru suflet (înv.Nistor Mihaela, Hîj Octavia, Rusu Lăcrămioara) 

        *Proiectul Dăruind,vei dobândi (înv.Rotariu Voichița, Bîndiu Angela) 

        

10. Alte activități: 

       *Realizarea expoziției Tărâm de vis și a calendarului (înv.Nistor Mihaela) 

       *Stand cu produse realizate de copii din produse reciclabile cu prilejul Zilelor Școlii (înv.Rusu Silvica, 

Fodor Dorina) 

      *Plantare de flori în grădina școlii (Hîj Octavia) 

      *Comisia de evaluare a dosarelor de gradație ISJ Suceava (înv.Crâng Mariana,Văcărean Zenovia) 

      *Membru în Comisia de evaluare a Conc. Isteții D Arbore –înv.Rotariu Voichița 

      *Decorarea sălii de clasă cu prilejul diferitelor evenimente-toți înv. 

      *Expoziții în sala de clasă cu lucrări realizate de elevi-toți înv. 

 

H.2. Comisia metodică limbă şi comunicare - responsabil, profesor Domnari Monica 
 

În semestrul al II-lea  al anului şcolar 2017 – 2018, membrii comisiei metodice a profesorilor de limba 

şi literatura română au realizat următoarele activităţi prevăzute în planul managerial: 

 

1.  Analiza activităţii desfăşurate de membrii comisiei în semestrul precedent;   

       (Prof. Domnari Monica) 

2. Şedinţă de lucru - Organizarea activităţii metodice, la nivelul catedrei, pentru semestrul al II-lea din 

anul şcolar 2017 / 2018 – 24 februarie 2018  (Prof. Domnari Monica) 

- Realizarea programului de pregătire pentru desfăşurarea evaluării naţionale a elevilor de clasa a VIII-

a, programul pregătirii suplimentare a elevilor cu dificultăţi de învăţare, precum şi a celor capabili de 

performanţă – Prof. Domnari Monica şi Prof. Mandiuc Veronica 

- Referat: Creativitatea şi cultivarea ei în şcoală - februarie  (Prof. Domnari Monica) 

3. Organizarea simulării pentru Evaluarea Naţională - 5 martie 2018 
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-Referat: Rolul materialului didactic în predarea şi consolidarea cunoştinţelor  - martie                                                                                              

(Prof. Mandiuc Veronica) 

    ♣     Organizarea Evaluării Naţionale la finalul clasei a VI- a – 23 mai 2018 

4. Participarea la activităţi de formare: 

Activităţile de formare a profesorilor de limba şi literatura română, la nivelul catedrei, al cercului 

pedagogic, al ISJ şi naţional, prin respectarea sugestiilor date de inspectorii de specialitate:  

- participare la întrunirea profesorilor din Cercul pedagogic Rădăuţi 1 – la Şcoala Gimnazială Voitinel 

                                                     aprilie 2018  

- discutarea modalităţilor de pregătire în vederea susţinerii simulării pentru Evaluarea Naţională 

(grafice de progres / regres), greşeli tipice întâlnite în exprimarea elevilor şi propunerea unor măsuri eficiente, 

în vederea înlăturării lacunelor din pregătirea lor - toţi membrii catedrei – martie 2018 

- selectarea materialelor pentru revista şcolii, „Interferenţe”  – februarie – martie 2018 

(toţi membrii catedrei) 

- analiza rezultatelor obţinute de elevi la simularea Evaluării Naţionale; stabilirea unor măsuri 

remediale în vederea creşterii performanţei la examen – Prof. Domnari Monica 

- prezentarea noutăţilor metodice şi editoriale -  Prof. Schipor Andreea 

 - analiza programului de pregătire suplimentară a elevilor capabili de performanţă şi a celor cu ritm 

lent de învăţare – toţi membrii catedrei – mai 2018 

- Lecţie demonstrativă: prof. Mandiuc Veronica, clasa a VIII-a D, Balada populară 

- Masă rotundă pe tema: „Dezvoltarea creativităţii elevilor în cadrul orelor de limba română; 

utilizarea TIC”  

                                 – Prof. Schipor Andreea – mai 2018  

5. Activităţi educative: 

- activităţile desfăşurate în cadrul Cercului de lectură Itinerarii entuziaste de lectură şi creaţie,  pe 

parcursul întregului semestru  

                                     - Responsabil – Prof. Schipor Andreea şi colaboratorii 

- valorificarea potenţialului spiritual al zonei prin activităţi educative dedicate Zilei Cititului Împreună 

(2 februarie), Sărbătorilor de Paşti  (aprilie 2018), precum şi altor evenimente ( 1 Martie; 1 Iunie), schimbului 

de experienţă cu şcoala ucraineană – Atelierul de literatură 

- realizarea unei expoziţii de postere la biblioteca şcolii, în vederea stimulării interesului elevilor 

pentru lectură – mai-iunie 2018 – Prof. Domnari Monica 

- activităţi derulate cu prilejul Zilelor Şcolii (program artistic, expoziţii) -15 iunie 2018  

– Prof. Domnari Monica 

6. Rezultate obţinute în anul şcolar 2017 – 2018: 

A. Olimpiada de limbă, literatură şi comunicare română– faza judeţeană – martie 2018 

Menţiuni: 

Costache Manuela Alexandra – cl. a VI-a A - Menţiune            (Prof. Schipor Andreea)  

Calancea Ingrid – cl. a VI-a B – Menţiune                                (Prof. Domnari Monica) 

            Simionesei Denisa, cl. a VII-a C – Menţiune 

Ţicşa Adela, cl. a VII-a C – Menţiune                                        (Prof. Schipor Andreea)  

B. Concursuri: 

a. Olimpiada de Lingvistică „Solomon Marcus” – faza judeţeană – 20 ianuarie 2018 

 Chifan Albert – cl. a V-a B – Menţiune                         (Prof.Schipor Andreea ) 

b. Olimpiada Lectura ca abilitate de viaţă – faza judeţeană: 24 martie 2018 

Calancea Ingrid – cl. a VI-a B  -  Menţiune               (Prof. Domnari Monica)  

 Cernovschi Anamaria – cl. a VIII-a D – Menţiune  (Prof. Mandiuc Veronica) 

c. Concursul naţional de creaţie literară Tinere condeie: - etapa judeţeană  

 Moloce Sbera Irina Elena, clasa a VI-a D – Premiul I 

 Calancea Ingrid, clasa a VI- a B – Menţiune 
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 Moroşan Ioana, clasa a VI-a B – Menţiune                            (Prof. Domnari Monica)                   

d. Concursul interjudeţean literar-artistic de cunoştinţe literare, de creaţie literară şi plastică Numai poetul..., 

ediţia a V-a, secţiunea prin poştă – 3 februarie 2018 

 Nichitoi Lorena – cl. a VIII-a B – Premiul I                (Prof. Domnari Monica) 

Simionesi Denisa – cl. a VII-a A – Premiul al III-lea     (Prof. Schipor Andreea) 

e. Concursul interjudeţean „Otilia Cazimir – poeta sufletelor simple” – 12 februarie 2018, ediţia a IX-a, 

judeţul Neamţ:  

 PREMIUL al II-lea: Calancea Ingrid, clasa a VI-a B               (Prof. Domnari Monica) 

          Cruț Ioana Andreea, clasa a V-a C          (Prof. Schipor Andreea) 

MENTIUNE: Moroşan Ioana, clasa a VI-a B                           (Prof. Domnari Monica) 

 Simionesi Denisa, clasa a VII-a C                    (Prof. Schipor Andreea) 

f. Concursul judeţean de interpretare a liricii eminesciene La Putna:  

 Calancea Ingrid – cl. a VI-a B -  Menţiunea I                            (Prof. Domnari Monica)   
                      

H.3. Comisia metodică Limbi moderne  - responsabil, profesor Stingheriu Marius 

Activităţile s-au desfăsurat în baza Planului managerial al Comisiei metodice a profesorilor de limbi 

moderne, pentru anul scolar 2017-2018 materializat în Programul de activităţi stabilit la nivelul comisiei 

metodice: 

 

 - A fost susţinută lecţia demonstrativă la limba engleză de către domnul prof. Hurjui Viorel în luna martie 

2018 la clasa a VIII-a A 

 - A fost prezentat referatul în cadrul comisiei metodice cu tema ”Metoda CLIL” de către prof. Stingheriu 

Marius 

 - A fost prezentat referatul in cadrul comisiei metodice cu tema „Kooperatives Lernen” de către prof. Apetrei 

Sorina-Andreea 

- Prof. Apetrei Sorina a participat la Cercul profesorilor de limbă germană, Satu Mare, mai 2018 

- Prof. Hîj Florentina a susținut IC 1 pentru obținerea gradului I, mai 2018 

- Sărbătorirea Zilei Școlii printr-un concurs de scriere creativă „Creative writing” – activități propuse și 

realizate de prof. Stingheriu Marius, Hurjui Viorel, Hîj Florentina, Apetrei Sorina și Gafițescu Lucica în luna 

iunie 2018 

- Sustinerea a trei inspectii pentru examenul de titularizare: Prof. Hurjui Viorel si Stingheriu Marius 

- Participarea la Olimpiada de limbi moderne  - faza județeană - prof. Stingheriu Marius, prof. Hurjui Viorel, 

prof. Apetrei Sorina 

Rezultate: 

 Olimpiada de limba engleză:  

-prof. Hurjui Viorel-etapa județeană- mențiune- Susnovici Adriana- VII B 

- prof. Stingheriu Marius – etapa județeană- mențiune – Fîșcu Matei-VII C 

 Olimpiada de limba germană modernă- et. Județeană 

- prof. Apetrei Sorina- Țugui Cosmin VIII D – P I 

                 - Bîrsan Flavia VIIC  - P I 

                                                            -  Moloci Anastasia VII C- PR. II 

                 -  Ianuș Rareș VIII A-Mențiune 

                 -  Juravle Monica Nicoleta VIII D- Mențiune  

                                                             -  Donisan Elisa  

 Olimpiada de limba germană modernă- et. Națională  

- prof. Apetrei  Sorina Andreea 

- Bîrsan Flavia, cl. a VII-a C- Mențiune 

- Țugui Cosmin, cl. a VIII-a D- Mențiune 
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Puncte tari 

- Toţi profesorii catedrei au o pregătire de specialitate si pedagogică serioasă și, totodată, mare disponibilitate 

de a comunica eficient cu elevii. 

- Activitatea catedrei a avut la bază planificarea riguroasă a materiei, la fiecare clasă, prin valorificarea 

programei de specialitate. 

- Toate cadrele didactice au parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor 

calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare. 

- Activităţile propuse au fost realizate, în general, conform calendarului; 

- Se cunosc în profunzime programele scolare. 

- S-a realizat o judicioasă selectare a auxiliarelor scolare, avându-se în vedere câteva criterii pe care membrii 

catedrei le-au respectat în fiecare an: buna relaţie între prevederile programei și conţinutul manualelor, 

continuitate, modernitate, eficienţă. 

- Relaţia profesor-elev a fost corectă si principială. 

- S-a efectuat testarea predictivă, prilej cu care s-au constatat unele deficienţe în exprimarea scrisă  a elevilor; 

s-a realizat un plan de activităţi privind ameliorarea comunicării scrise si orale a acestora. 

- Elevii au fost familiarizaţi cu activitatea bibliotecii, insistându-se pe deprinderile de a valorifica sursele de 

informaţie si pe studiul individual în bibliotecă. 

- În procesul de predare, profesorii îmbină metodele tradiţionale cu cele moderne, activ participative, si 

folosesc tehnologia modernă (calculator, videoproiector, laptop). 

- Profesorii de limba engleza/ germana /franceză au susţinut ore de consultaţii suplimentare, atât cu elevii 

capabili de performanţă,(pt olimpiada) cât si cu cei care au lacune în cunostinţe. 

- Toţi membrii comisiei metodice s-au implicat activ în activităţile educative desfăsurate în școală și în afara 

școlii, participând cu grupe de elevi. 

- Perfecţionarea profesională s-a realizat prin participarea la consfătuiri si cercuri pedagogice, sesiuni de 

comunicări si la stagii de formare continuă acreditate . 

- La nivelul comisiei metodice există o bună colaborare si comunicare între membrii acesteia. 

Puncte slabe 

- Lipsa activităţilor  de cerc/opționale la nivelul catedrei de  limbi străine nu permite stimularea suficienta a 

elevilor talentaţi și o mai bună pregătire a lor în vederea obtinerii unor performante școlare superioare; (acest 

lucru se datorează și lipsei de spațiu) 

Oportunităţi 

- O bună motivaţie din partea unor elevi capabili de performanţă si susţinerea părinţilor acestora; 

- Disponibilitatea cadrelor didactice de a lucra suplimentar  atât cu elevii capabili de performanţă cât si cu cei 

care au lacune în cunostinţe; 

- Buna colaborare cu celelalte școli din oraș; 

Ameninţări 

- Interesul scăzut al părinților și neimplicarea acestora în activitățile organizate de școală 

- Susținerea tot mai scăzută în spiritul performanței 

- Lipsa resurselor financiare necesare proiectării și realizării unor activități extracurriculare interesante 

 
H.4. Comisia metodică Om și societate  - responsabil, profesor Maleș Nadia 

Activităţile desfăşurate în cadrul ariei curriculare ,,Om şi societate’’ s-au raportat la obiectivele stabilite 

în documentele manageriale ale comisiei, la începutul anului şcolar 2017-2018: 

 optimizarea componentelor structurale ale procesului de învăţământ; 

 potenţarea laturii calitative a procesului didactic; 

 utilizarea eficientă şi echilibrată a modalităţilor/ tehnicilor de evaluare tradiţionale paralel  

cu cele complementare, care să aprecieze nu doar cunoştinţele achiziţionate, ci şi competenţele formate; 

 participarea la activităţi de formare; 

 îmbogăţirea, diversificarea şi valorificarea bazei materiale a cabinetelor de specialitate;  
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 organizarea activităţilor extracurriculare 

 

Domenii de activitate  

 Curriculum 

Toate cadrele didactice  şi-au întocmit documentele curriculare în concordanţă cu normele metodologice 

în vigoare şi cu programele de specialitate. Planificările calendaristice şi proiectarea unităţilor de învăţare au 

fost realizate într-o manieră personalizată care au respectat exigenţele impuse de particularităţile intelectuale 

şi de vârstă ale elevilor, asigurând o parcurgere ritmică a materiei şi o bună corelare între competenţele 

specifice, conţinuturile ştiinţifice, activităţile de învăţare şi formele de evaluare.  

Formarea şi dezvoltarea competenţelor generale şi specifice au constituit fundamentul esenţial în 

proiectarea demersurilor didactice realizate la disciplinele specifice comisiei metodice ,,Om şi societate”. 

Calitatea scenariilor didactice a fost asigurată de abordarea strategiilor de predare- învăţare- evaluare cu 

caracter formativ, care implică elevul în actul învăţării, îi formează o gândire logică şi flexibilă, dar şi 

capacitatea de a aplica şi valoriza în contexte de învăţare diverse informaţiile dobândite în cadrul procesului 

de învăţământ. Totodată, cadrele didactice au conceput activităţi de învăţare diferenţiată care au favorizat, 

într-un mod constructiv şi fără echivoc,  progresul în ritm propriu al elevilor, atât al celor capabili de 

performanţă, cât şi al celor care întâmpină dificultăţi de învăţare. Eficientizarea actului didactic a fost asigurat 

şi prin utilizarea auxiliarelor de învăţare şi evaluare( fişe de lucru, materiale PPT, teste predictive, formative şi 

sumative), care au permis transferul permanent de informaţie din cadrul teoretic în cel practic, dar şi o 

reducere semnificativă a nivelului de abstractizare a conţinuturilor învăţării. 

Mai puţin reprezentată la nivelul comisiei a fost activitatea de asistenţă şi interasistenţă care este motivată 

de modul în care sunt dispuse orele de curs în orar şi de responsabilităţile multiple ale cadrelor didactice.   

 Evaluare  

Activităţile de evaluare prestate de cadrele didactice a fost permanent monitorizată la nivelul comisiei. 

Conform raportărilor realizate lunar, materia a fost parcursă conform programelor şcolare de specialitate şi a 

planificărilor individuale, iar notarea elevilor s-a realizat în mod ritmic şi în acord cu obiectivele derivate din 

competenţele specifice fiecărei discipline. Evaluarea tradiţională s-a realizat prin teste formative şi sumative, 

respectiv lucrări semestriale la disciplinele istorie şi geografie susţinute de elevii claselor a VIII-a. Elaborarea 

itemilor a respectat, în general, metodologia în vigoare, tipologia lor având un caracter diversificat, iar gradul 

de dificultate fiind diferenţiat. Au fost elaborate bareme de corectare şi notare, iar performanţele înregistrate 

au fost analizate şi urmate de realizarea unor demersuri reglatorii în scopul ameliorării limitelor constatate.  

Extrem de bine reprezentată, la nivelul comisiei, a fost şi evaluarea alternativă. Toate cadrele didactice au 

abordat metode adecvate particularităţilor de vârstă şi intelectuale ale colectivelor de elevi, cel mai adesea 

folosite, fiind proiectul şi portofoliul. În acest fel, evaluarea performanţelor şcolare, s-a realizat corect, elevii 

având posibilitatea să demonstreze nu doar ceea ce ştiu, ci şi ceea ce ştiu să facă cu informaţiile asimilate, în 

contextele noi şi diversificate indicate de profesor.  

În concluzie, calitatea demersurilor de evaluare a fost demonstrată de procentul de promovare integrală a 

elevilor la disciplinele comisiei metodice ,,Om şi societate”, dar şi de rezultatele înregistrate de toate cadrele 

didactice la olimpiadele şi concursurile şcolare, conform situaţiei prezentate mai jos: 

 

• Olimpiada Națională de Istorie- Etapa județeană 

NR. 

CRT. 

NUMELE ȘI 

PRENUMELE 

ELEVULUI 

CLASA PROFESOR CARE A 

PREGĂTIT ELEVUL REZULTAT 

1 Țugui Cosmin a VIII-a D Prof. Maleș Nadia Premiul I 

2 Nicoară Andreea a VIII a C Prof. Coroamă Sorin 
Premiul al III-

lea 
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• Olimpiada Națională de Istorie-Etapa natională 

NR. 

CRT. 

NUMELE ȘI PRENUMELE 

ELEVULUI 
CLASA PROFESOR CARE A 

PREGĂTIT ELEVUL REZULTAT 

1 Țugui Cosmin a VIII-a D  Prof. Maleș Nadia 
Diplomă de 

participare 

 

• Concursul Judeţean,, Mica Olimpiadă de Istorie” -clasele V-VII "Clio"- Etapa județeană 

NR. 

CRT. 

NUMELE ȘI PRENUMELE 

ELEVULUI 
CLASA PROFESOR CARE A 

PREGĂTIT ELEVUL REZULTAT 

1 Pașcu Emanuel a V-a C Prof. Maleș Nadia Premiul I 

2 Țofei Bianca a V-a D Prof. Coroamă Sorin Premiul al II-lea 

3 Galan Alexandru a V-a A Prof. Maleș Nadia Menţiune 

4 Țiprigan Levi a V-a D Prof. Coroamă Sorin Menţiune 

1 Pătrăucean Bianca a VI-a D Prof. Maleș Nadia Premiul I 

2 Chifan Eduard a VI-a B Prof. Maleș Nadia Menţiune 

3 Moloce Irina a VI-a D Prof. Maleș Nadia Menţiune 

4 Calancea Ingrid a VI-a B Prof. Maleș Nadia Menţiune 

5 Susnovici Adriana 
a VII-a B Prof. Coroamă Sorin Premiul al II-lea 

6 
Moloci Anastasia a VII-a C Prof. Maleș Nadia Menţiune 

 

• Olimpiada Națională de Geografie- Etapa județeană 

NR. 

CRT. 

NUMELE ȘI PRENUMELE 

ELEVULUI 
CLASA PROFESOR CARE A 

PREGĂTIT ELEVUL REZULTAT 

1 Solcan Florina a VIII-a B Prof. Câmpan Lucica Menţiune  specială  

 

 Concursul naţional Mica Olimpiadă de Geografie„ Terra” cl. V-VII- Etapa judeţeană 

NR. 

CRT. 

NUMELE ȘI PRENUMELE 

ELEVULUI 
CLASA PROFESOR CARE A 

PREGĂTIT ELEVUL REZULTAT 

1.  Cîmpan Tudor- Andrei a V-a D Prof. Câmpan Lucica Premiul I 

2.  Chifan Albert Doruțu a V-a D Prof. Câmpan Lucica Premiul I 

3.  
Forray Rareș  

 
a V-a D 

Prof. Câmpan Lucica Premiul al II-lea 
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4.  Gheorghiu Bianca  a V-a A 
Prof. Câmpan Lucica Premiul al II-lea 

5.  
Halip Robert   

 
a V-a B 

Prof. Câmpan Lucica 
Premiul al III-lea 

6.  
Rusu Flavius Gabriel  

 
a V-a A 

Prof. Câmpan Lucica Menţiune 

7.  Grămadă Petruneac Samuel  a VII-a A 
Prof. Câmpan Lucica Menţiune 

8.  Ţicşă Adela  a VII-a C Prof. Câmpan Lucica Menţiune 

9.  
Simionesi Denisa   

 
a VII-a C 

Prof. Câmpan Lucica 
Menţiune  specială 

 

 Concursul naţional Mica Olimpiadă de Geografie„ Terra” cl. V-VII- Etapa naţională 

NR. 

CRT. 

NUMELE ȘI PRENUMELE 

ELEVULUI 
CLASA PROFESOR CARE A 

PREGĂTIT ELEVUL REZULTAT 

1. 
 

Cîmpan Tudor Andrei 
a V-a D Prof. Câmpan Lucica Premiul al II-lea 

2. Chifan Albert Doruțu a V-a D Prof. Câmpan Lucica Premiul al II-lea 

 

 Concursul Interjudeţean de Geografie „Ioniţă Ichim”pentru clasele V-VII 

NR. 

CRT. 

NUMELE ȘI PRENUMELE 

ELEVULUI 
CLASA PROFESOR CARE A 

PREGĂTIT ELEVUL REZULTAT 

1. 

 

 

Chifan Albert Doruțu 

 

 

a V-a D Prof. Câmpan Lucica 

Diplomă de 

excelență pentru 

punctaj maxim 

2. 
Chifan Albert Doruțu 

 
a V-a D Prof. Câmpan Lucica 

Premiul I + medalie 

de aur 

3. 
Cîmpan Tudor Andrei 

 
a V-a D Prof. Câmpan Lucica 

Premiul al II-lea + 

medalie de argint 

 OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE RELIGIE, FAZA JUDEŢEANĂ 

NR. 

CRT. 

NUMELE ȘI 

PRENUMELE ELEVULUI 
CLASA PROFESOR CARE A 

PREGĂTIT ELEVUL REZULTAT 

1. 
Moloce Anastasia  

 
a VII-a C Prof. Bîndiul Vera Elena Premiul al II-lea 

2. 
Marocico Irina  

 
a VII-a C 

Prof. Bîndiul Vera Elena 
Premiul al II-lea 

3. 
Teleagă Eliza  

 
a VI-a A 

Prof. Bîndiul Vera Elena 
Premiul al II-lea 

4. 
Grosu Georgiana  

 
a VIII-a D 

Prof. Bîndiul Vera Elena 
Premiul al II-lea 
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5. 
Schipor  Ştefania 

 
a VII-a C 

Prof. Bîndiul Vera Elena 
Premiul al III-lea 

6. Confederat Ioana a VI-a A 
Prof. Bîndiul Vera Elena 

Premiul al III-lea 

7. 
Ţofei Bianca 

 
a V-a D 

Prof. Bîndiul Vera Elena Menţiune 

8. Cîmpan Tudor a V-a D 
Prof. Bîndiul Vera Elena Menţiune 

 CONCURSUL NAŢIONAL “Scrisoare pentru prietenul meu”, din cadrul Strategiei Naţionale  

de Acţiune Comunitară, inclus în CAEN, Domeniul Educaţie civică, poziţia 124, faza judeţeană 

NR. 

CRT. 

NUMELE ȘI PRENUMELE 

ELEVULUI 
CLASA PROFESOR CARE A 

PREGĂTIT ELEVUL REZULTAT 

1. 
Chifan Albert 

 
a V-a D 

Prof. Bîndiul Vera 

Elena 
Menţiune 

 CONCURSUL NAŢIONAL “Care sunt foloasele unirii sau unităţii?”, Sihăstria Putnei: 

NR. 

CRT. 

NUMELE ȘI PRENUMELE 

ELEVULUI 
CLASA PROFESOR CARE A 

PREGĂTIT ELEVUL REZULTAT 

1. 
Cîmpan Tudor 

 
a V-a D 

Prof. Bîndiul Vera 

Elena 

Menţiune 

300 lei 

 

 Implicarea cadrelor didactice în promovarea activităţilor de performanţă şcolară s-a manifestat nu doar 

prin pregătirea elevilor, ci şi prin elaborarea fişelor de lucru, a subiectelor şi baremelor de corectare şi notare. 

În redactarea probelor de evaluare pentru etapa locală a olimpiadei de istorie şi a etapei judeţene a 

Concursului Naţional,, Memoria Holocaustului”, respectiv a Concursului Judeţean de istorie ,, Mica 

Olimpiadă de Istorie- clasele V-VII "Clio", s-au  remarcat prof. Coroamă Sorin şi prof.  Maleş Nadia. Pe 

lângă organizarea etapelor locale la concursurile şi olimpiadele şcolare de specialitate, în care s-au implicat 

toate cadrele didactice, Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Rădăuţi  a găzduit desfăşurarea etapei judeţene 

a Concursului Judeţean ,,Mica Olimpiadă de Istorie” -clasele V-VII "Clio". Evenimentul menţionat a 

necesitat antrenarea unor resurse umane şi materiale semnificative, atragerea de sponsori pentru asigurarea 

standardelor de calitate impuse de o competiţie cu o participare extrem de numeroasă.  

• Toţi profesorii comisiei au făcut parte din comisiile de evaluare a olimpiadelor şi concursurilor de 

specialitate, atât la etapele locale, cât şi la cele judeţene, în calitate de membri evaluatori, vicepreşedinţi 

(Concursul Naţional ,, Memoria Holocaustului”-Liceul Tehnologic ,,Ion Nistor,, Vicovu de Sus, 19 mai 

2018, prof. Maleş Nadia) sau secretari (Concursul Judeţean,, Mica Olimpiadă de Istorie” -clasele V-VII 

"Clio"- Şcoala Gimnazială ,, Mihai Eminescu” Rădăuţi, 12 mai 2018). 

 Resurse umane 

Comisia metodică ,, Om şi societate” este compusă din 4 cadre didactice titulare pe catedrele de istorie, 

geografie, religie. Toate cadrele didactice au gradul didactic I şi au manifestat constant disponibilitatea de a 

participa activ la activităţile de perfecţionare periodice şi curente. 

Toate cadrele didactice au parcurs cursul de formare organizat de Casa Corpului Didactic ,,George Tofan” 

Suceava-,, Performanţe în educaţie”,  finalizat cu acumularea  a 30 de credite profesionale transferabile.  

Formarea curentă s-a realizat prin activităţi diversificate caracterizate prin : 

 participarea activă la cercurile pedagogice în calitate de membri, respectiv coordonatori 

 susţinerea de activităţi metodice la nivelul comisiei  

 perfecţionarea ştiinţifică s-a realizat prin prezentarea unor lucrări de specialitate, toate cadrele 

didactice remarcându-se în acest sens 
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 în martie 2018, prof. Cîmpan Lucica a susţinut referatul cu tema ,, Adaptarea elevilor de clasa a 

V-a la exigenţele noilor programe şcolare” 

 în 26 IV 2018, prof. Maleş Nadia şi prof. Coroamă Sorin, au coordonat activitatea de formare - 

,,Evaluarea la concursurile, olimpiadele şcolare şi la examenul de bacalaureat naţional” 
 în mai 2018, prof. Coroamă Sorin a prezentat referatul cu tema ,,Folosirea manualului ca 

instrument de lucru pentru elevi” 

 Publicaţii  

 lucrările elevilor participanţi la Concursul Internațional ”Tradiții și obiceiuri de iarnă pe ulița mea”, 

organizat de Asociația Cultural – Ştiințifică ”Pleiadis” din Iași, România în parteneriat cu Şcoala 

Raională de Arte Plastice ”Nicolae Moisei” din Telenești, Republica Moldova, coordonaţi de prof. 

Maleş Nadia, Bîndiul Vera Elena şi Coroamă Sorin, au fost înscrise pe DVD-ul cu ISBN 978-606-13-

4257-0, Editura Pim acreditată CNCSIS-66/2010  

 prof. Coroamă Sorin a publicat proiectul didactic ,, Formarea statului național unitar”, în Revista 

profesorilor de istorie,, Cetatea de Scaun”. 

 prof. Bîndiul Vera Elena a publicat articolul ,, Ziua ECO” în revista ECO-ul  Nr. 6-7 şi a făcut parte 

din grupul de coordonatori ai revistei şcolii ,, Interferenţe”. 

 Prof. Câmpan Lucica a publicat articolele ,, Solul – resursă naturală inepuizabilă „Orizonturi 

Sucevene” în Revista profesorilor de geografie, „Șapte pași spre fericire”; în cadrul Simpozionului 

Național „Cei șapte ani de-acasă”, martie 2018,  „Empatia – perfecționarea relației educaționale” în  

Barometrul reușitei școlare – Inteligența emoțională, în cadrul schimbului de experiență cu consilierii 

educativi şi materiale pentru revista şcolii „Interferențe”: poezia „Lacrimă de România” „Pe urmele 

Unirii”/Țicșă Adela, cl. a VII a C. 

 Activitatea de perfecţionare metodică şi de specialitate a fost completată şi prin inspecţiile curente 

sau speciale, realizate în calitate de prof. metodişti ai ISJ Suceava, de prof. Coroamă Sorin şi 

Bîndiul Vera Elena. 

1.  
 

BÎNDIUL 

VERA 

ELENA 

I. spec.  GR II Cîrstean Ioan Şc. Gimnazială Bălcăuţi 

IC1 GR I Bîţa Dănuţ Şc. Gimnazială Horodnic de Sus 

IC1 GR II Mironescu George .Şc. Gimnazială Nr. 2 Vicovu de Sus 

2. 

 

COROAMĂ 

SORIN 

Inspecția 

specială grad 

did. I 

 

Pîslar Elena 

Școala Gimnazială ,,Samson 

Bodnărescu” Gălănești 

Inspecția 

curentă grad 

did. I  

Antochi Lucian Școala Gimnazială Milișăuți 

 Activităţile extracurriculare  

În acţiunile de comemorare a evenimentelor istorice cu caracter de permanenţă, care trebuie marcate în 

şcoală pe parcursul unui an şcolar şi care sunt incluse în graficul de activităţi al comisiei, s-au remarcat prof. 

Maleş Nadia, prof. Bîndiul Vera Elena şi prof. Coroamă Sorin. Educaţia pentru cetăţenie europeană s-a 

realizat prin amenajarea unei expoziţii de colaje cu tema ,,Europa, casa noastră!".  

Lărgirea orizontului de cunoaştere al elevilor prin realizarea legăturii dintre teorie şi practică, stimularea 

dorinţei acestora de a călători în scopul cunoaşterii. Valorificarea şi valorizarea informaţiilor dobândite într-un 

mod interdisciplinar, îmbinarea experienţelor de învăţare cu cele de relaxare şi socializare şi cultivarea 

sentimentului de mândrie patriotică prin declanşarea de emoţii şi aprecieri generate de locurile vizitate, au fost 

obiectivele care au motivat organizarea excursiilor tematice de către prof. Maleş Nadia, prof. Bîndiul Vera 

Elena şi Coroamă Sorin. 

Concursurile cu tematică extracurriculară au fost reprezentate la nivelul comisiei ,,Om şi societate” , 

prin rezultatele obţinute la: 
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 CONCURSUL INTERNAŢIONAL ”Tradiții și obiceiuri de iarnă pe ulița mea”, organizat de  

Asociația Cultural – Ştiințifică ”Pleiadis” din Iași, România în parteneriat cu Şcoala Raională de Arte Plastice 

”Nicolae Moisei” din Telenești, Republica Moldova- 17-31.12.2017 

Nr.  

crt. 

Nume şi prenume 

elevului 

Clasa Titlul lucrării Profesor 

coordonator  

Premiul 

1. Jugănariu 

Parascheva Denisa 

a VII-a D Căldura jocurilor 

de iarnă 

Prof. Maleş Nadia Premiul al II-lea 

2. Mihăilescu Iulia a VIII-a 

D 

Magia fulgilor de 

nea 

Prof. Maleş Nadia Premiul al II-lea 

3. Miron Ioana 

Cătălina 

a VII-a A Bucuriile 

sărbătorilor de 

iarnă 

Prof. Maleş Nadia Premiul al II-lea 

4. Paşcu Emanuel a V-a C Crăciun purtat pe 

aripi de nea 

Prof. Maleş Nadia Premiul I 

5. Cernovschi 

Anamaria 

a VIII-a 

D 

Secţiunea literară Prof. Bîndiul 

Vera Elena 

Premiul I 

6. Grămadă Petruneac 

Adina 

a VIII-a 

D 

Secţiunea desen Prof. Coroamă 

Sorin 

Premiul al II-lea 

 

 CONCURSUL INTERJUDEŢEAN “TĂRÂMUL DE VIS” 

NR. 

CRT. 

NUMELE ȘI PRENUMELE 

ELEVULUI 
CLASA PROFESOR CARE A 

PREGĂTIT ELEVUL REZULTAT 

1. 
Cîmpan Tudor 

 
a V-a D 

Prof. Bîndiul Vera 

Elena 

Premiul al III-

lea 

2 
Chifan Albert 

 
a V-a D 

Prof. Bîndiul Vera 

Elena 

Premiul al III-

lea 

3 Sandu Cătălina a V-a D 
Prof. Bîndiul Vera 

Elena 
Menţiune 

4 Bordianu Emanuel  a V-a B Prof. Câmpan Lucica 
Premiul al II-

lea 

 

 CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE EDUCAŢIE PENTRU MEDIU „PĂMÂNT, SUFLET ŞI 

CULOARE” 

NR. 

CRT. 

NUMELE ȘI PRENUMELE 

ELEVULUI 
CLASA PROFESOR CARE A 

PREGĂTIT ELEVUL REZULTAT 

1. Costache Marius a V-a D Prof. Câmpan Lucica Premiul  I 

 

 CONCURSUL INTERJUDEŢEAN „ IDENTITATE ŞI MULTICULTURALITATE ÎN SPAŢIUL  

ROMÂNESC” 

NR. 

CRT. 

NUMELE ȘI PRENUMELE 

ELEVULUI 
CLASA PROFESOR CARE A 

PREGĂTIT ELEVUL REZULTAT 

1. 
Țugui Cosmin   

 
a VIII-a D 

Prof. Câmpan Lucica 
Premiul I 
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2 Ciubotaru Ionuț a VIII-a D 
Prof. Câmpan Lucica 

Mențiune 

3 Mihalescu Iulia a VIII-a D 
Prof. Câmpan Lucica Mențiune 

4 Forray Alexandra a VIII-a D Prof. Maleş Nadia 
Mențiune 

 

 Resurse materiale 

Valenţele formative ale demersurilor didactice au fost permanent afirmate prin îmbogăţirea, diversificarea 

şi valorificarea bazei materiale a cabinetelor de specialitate cu auxiliare didactice (suporturi electronice, fişe 

de lucru, teste, filme istorice, etc.) Acest efort a fost constant şi susţinut de toţi profesorii comisiei metodice, 

cu sprijinul elevilor şi al părinţilor, în general, şi prin implicare personală, în special. 

 Concluzii 

În concluzie, apreciem ca satisfăcătoare activitatea comisiei metodice ,,Om şi societate”. S-au remarcat în 

mod deosebit, rezultatele obţinute la concursurile şi olimpiadele şcolare, care demonstrează spiritul de 

implicare şi profesionalismul cadrelor didactice reflectate în pregătirea de excepţie a elevilor.  

  

H.5. Comisia metodică Matematică și științe  - responsabil, profesor Popescu Silvia 
 

Activitatea desfașurată în cadrul comisiei a urmărit în principal: 

- preocuparea tuturor cadrelor didactice pentru asigurarea calității actului educațional la nivelul 

fiecărei clase și pentru toate disciplinele din cadrul ariei; 

- formarea la elevi a competențelor prevăzute de programele școlare care să le permită valorizarea și 

aplicarea cunoștintelor dobândite la obiectele studiate încadrul ariei; 

- pregătirea suplimentară a elevilor de clasa a VIII – a în vederea susținerii examenului de evaluare 

nationala la matematică; 

- utilizarea eficientă a diverselor metode de evaluare (tradiționale și alternative), în vederea realizării 

unei aprecieri obiective a progresului școlar realizat de elevi; 

- identificarea nevoilor de formare continuă și implicarea membrilor comisiei în diverse activități de 

formare; 

- dezvoltarea colaborării școală-familie pentru evitarea eșecului școlar al elevilor care întâmpină 

dificultăți de învățare; 

- asigurarea legăturii eficiente cu conducerea școlii,comisia de asigurare a calității, celelalte comisii 

metodice, ISJ, CCD sau alți factori; 

- valorificarea și îmbogățirea bazei didactico-materiale existente încadrul laboratoarelor și cabinetelor; 

Concret, în activitatea desfășurată, fiecare cadru didactic din componența comisiei a avut în vedere: 

-adaptarea resurselor strategice și a conținuturilor specifice disciplinelor la particularitățile individuale 

și de vârstă ale elevilor pentru a facilita progresul în ritm propriu, atât pentru elevii capabili de performanță, 

cât și a celor cu dificultăți de înțelegere și învățare; 

-selectarea unor activități adecvate care să faciliteze formarea la elevi a competențelor necesare 

aplicării în practică a cunoștințelor dobândite; 

-parcurgerea ritmică a materiei în conformitate cu planificările pe semestrul al II – lea al anului scolar; 

-pregătirea suplimentara a elevilor de clasa a VIII – a la matematică în vederea susținerii simulării și a 

examenului de evaluare națională; 

-popularizarea în randul elevilor a olimpiadelor și a unor concursuri (locale, județene, naționale), 

pregătirealor și asigurarea demersurilor necesare participării (înscriere, corectare în comisii ) 

-întocmirea, în colaborare cu doamnele învațătoare de la clasele a IV-a, a subiectelor pentru testarea 

finală la matematică; 
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-prezentarea ofertelor de opționale pentru anulșcolar 2017-2018, întocmirea miniprogramelor și 

avizarea lor încadrul comisiei; 

-îmbunătățirea managementului claselor și colaborarea profesorilor de specialitate cu diriginții pentru 

îmbunătățirea performanțelor și evitareaeșecului școlar; 

-utilizarea auxiliarelor didactice, a mijloacelor de învățământ din dotarea cabinetelor și laboratoarelor; 

-ameliorarea calității testelor de evaluare elaborate de către fiecare cadru didactic, creșterea gradului 

de obiectivitate a metodelor și instrumentelor de evaluare utilizate; 

-folosirea unor forme de evaluare alternativă specifice fiecărei discipline care să permită dezvoltarea 

creativității, adaptabilității și transferabilității cunoștințelor acumulate de elevi;  

-monitorizarea permanentă a progresului școlar al fiecărui elev prin notare ritmică, comunicarea și 

justificarea notelor obținute la fiecare disciplină din cadrul ariei curriculare; 

-valorificarea experiențelor pozitive și a exemplelor de bună practică; 

-implicarea în activități extrașcolare; 

-publicarea unor materiale metodice sau științifice; 

-desfășurarea de  activități în cadrul unor proiecte/programe/parteneriate educative; 

-implicarea directă a cadrelor didactice în dotarea cabinetelor și laboratoarelor de specialitate cu 

materiale suport prin atragerea unor sponsori sau colaborarea cu Asociația părinților; 

-raportarea corectă și la termen a situațiilor solicitate de catre conducerea scolii, ISJ; 

Activități realizate: 

 Referat: ”Formarea competențelor antreprenoriale  prin proiecte,  programe educative și activități 

extracurriculare”- Prof. Capțan Maria  

 Dezbatere:” Rolul pregătirii suplimentare individuale și în grupe mici pentru obținerea 

performanțelor școlare”. 

 Centralizarea rezultatelor obținute de elevi  în urma simulării examenului de evaluare națională la 

clasa VIII-a și întocmirea unui plan remedial; 

 Realizarea miniprogramelor pentru orele opționale și avizarea lor în cadrul comisiei pentru orele 

opționale - Sascău Gabriela, Popa Marcela, Popescu Silvia  

 Participarea în comisiile de organizare, supraveghere și evaluare pentru testările naționale la 

clasele a II-a, a IV-a și  a VI-a - prof. Sascău Gabriela, Popa Marcela, Popescu Silvia, Lupoae 

Teodor, Capțan Maria, Strugaru Mădălina   

 Participarea în comisiile de organizare și evaluare pentru testările naționale a elevilor de clasa a 

VIII-a - prof. Sascău Gabriela, Strugaru Mădălina, Popescu Silvia  

 Participarea în comisiile locale și județene a olimpiadelor școlare: Prof. Sascău Gabriela, Popa 

Ana, Strugaru Mădălina, Capțan Maria, Lupoae Toader   

 Realizarea a opt inspecții pentru titularizare matematică- prof. Sascău Gabriela, Popa Marcela, 

Popescu Silvia 

 Concursul internațional „Mathematiques sans frontieres”- organizator prof. Sascău Gabriela,  

 Participare în comisia de evaluare a concursului zonal de chimie CNEH- prof Capțan Maria 

 Propuneri subiecte pentru Olimpiada satelor - prof. Sascău Gabriela, Popa Marcela, Popescu Silvia 

 Realizarea raportului final cu rezultatele obținute la evaluarea națională, clasa a VI-a 

 Completarea și discutarea fișelor de autoevaluare a activității în vederea acordării calificativului 

anual pentru anul școlar 2017-2018; 

Articole, publicații: 

 - coordonare și tehnoredactare revista Interferențe – prof. Sascău Gabriela  

 - ”Colectivul-oglinda elevului”- Leadeship educational Nr.1 2018- prof.  Sascău Gabriela  

 -”Arc peste timp.....!”- Interferențe, Nr.38-39/2018- prof. Sascău Gabriela 

 -”Mesagerii voluntariatului”- ECO-ul, Nr.6-7/2018 

 -Realizarea și prezentarea la București a proiectului ,,Eco-Școala” 
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Simpozioane 

 - Simpozion internațional ”Educația fără frontiere”- mai 2018, prof. Sascău Gabriela 

 - Conferința”Colocviile educației pentru mediu”-iunie 2018, prof. Sascău Gabriela  

Rezultate: 

 Olimiade școlare  

Matematică  

 1. Olimpiada Națională de matematică – Faza județeană 

Mențiune 

Chifan Albert și Popa Magda Iulia, cl. a V-a D, profesor coordonator, Popa Ana Marcela 

Chifan Eduard și Calancea Ingrid Nicole Marie, cl. a VI-a B, profesor coordonator, Sascău Gabriela 

Fizică  - prof. coordonator Lupoae Toader  

 2. Olimpiada Națională de fizică - etapa județeană 

Premiul  II 

Calancea Ingrid - cl. a VI-a B 

Mențiune 

Chifan Eduard , Moroșan Ioana - cl. a VI-a B 

Biologie - coordonator- prof. Strugaru Mădălina 

 3. Olimpiada Națională de biologie - etapa județeană 

Biologie -chimie -fizică -  profesori coordonatori, Strugaru Mădălina, Capțan Maria Elena, Lupoae Toader 

 4. Olimpiada de Științe pentru Juniori 

 Mențiune 

 - Tărîță Matei, cl. a VII-a C  

  

CONCURSURI ȘCOLARE  

5. Concursul Internaţional de matematică Memorialul „David Hrimiuc” 

Premiul  I 

Popa Magda Iulia, cl. a V-a D, profesor coordonator, Popa Ana Marcela 

Mențiune 

Chifan Albet, cl. a V-a D, profesor coordonator, Popa Ana Marcela 

Chifan Eduard șiCalancea Ingrid Nicole Marie, cl. a VI-a B,profesor coordonator, Sascău Gabriela 

6. Concursul internațional „Mathematiques sans frontieres” 

Premiul  III 

Clasa a VII-a B, profesor coordonator, Sascău Gabriela 

Clasa a VIII-a B, profesor coordonator, Popescu Silvia 

7. Concursul Centrelor de Excelență din Moldova  

Mențiunea I 

Calancea Ingrid Nicole Marie, cl. a VI-a B,  profesor coordonator, Sascău Gabriela 

Mențiune 

Popa Magda Iulia, cl. a V-a D, profesor coordonator, Popa Ana Marcela 

Chifan Eduard,cl. a VI-a B,  profesor coordonator, Sascău Gabriela 

8. Concursul Naţional “Lumina Math” 

Premiul  II 

Popa Magda Iulia, cl. a V-a D, profesor coordonator, Popa Ana Marcela 

Chifan Eduard, clasa a VI-a B,  profesor coordonator, Sascău Gabriela 

Premiul  III 

Chifan Albert, cl. a V-a D, profesor coordonator, Popa Ana Marcela 

Mențiune  

Calancea Ingrid Nicole Marie, Moroșan Ioana, cl. a VI-a B,  profesor coordonator, Sascău Gabriela 

9. Concursul Interjudețean de matematică „MATE
3
” 
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Premiul  I  

Popa Magda Iulia, clasa a V -a D, profesor coordonator, Popa Ana Marcela 

Mentiune  

Chifan Ablert Doruțu, clasa a V -a D, profesor coordonator, Popa Ana Marcela 

Forray Rareș, clasa a V -a D, profesor coordonator, Popa Ana Marcela 

10.Concursul Interjudețean de matematică „Isteții de la Arbore” 

Premiul  I şi Medalie aur 

Popa Magda Iulia, clasa a V -a D, profesor coordonator, Popa Ana Marcela 

Premiul  II și Medalie de argint  

Chifan Eduard, clasa a VI-a B,  profesor coordonator, Sascău Gabriela 

Premiul  III  şi Medalie bronz 

Chifan Ablert Doruțu, clasa a V -a D, profesor coordonator, Popa Ana Marcela 

Lazurcă Daniel,clasa a VIII-a D,  profesor coordonator, Popa Ana Marcela 

Mențiunea  I 

Calancea Ingrid, cl. a VI-a B,  profesor coordonator, Sascău Gabriela 

Mențiune  

Moroșan Ioana,cl. a VI-a B,  professor coordonator, Sascău Gabriela 

Nuțu Ana Maria, clasa a VIII-a A,  profesor coordonator, Popa Ana Marcela 

Nicoară Andreea, clasa a VIII -a A, profesor coordonator, Popa Ana Marcela 

Juravle Monica, clasa a VIII-a D, profesor coordonator, Popa Ana Marcela 

11. Concursul Național de matematică „Comper” – etapa națională 

Premiul  I 

Bodnariuc Nicola, Condor Natalia, Gheorghiu Bianca, Rusu Flavius – clasa a V-a A,  

Chifan Albert, Cîmpan Tudor și Popa Magda Iulia, cl. a V-a D, profesor coordonator, Popa Ana Marcela  

Calancea Ingrid,Chifan Eduard, MoroșanIoana –cl. a VI-a B,profesor coordonator, Sascău Gabriela 

Premiul  II 

Ciocîrtău Ariana, Hînțari Natalia – clasa a V-a A, Crăciun Alexandra – clasa a VI-a B, Gafencu Denis – clasa 

a VII-a B, professor coordonator, Sascău Gabriela 

Gătej Paul, cl. a V-a D, profesor coordonator, Popa Ana Marcela 

Mențiune  

Juravle Mădălina, Donisan Eliza – clasa a VII-a A, Nicoară Andreea – clasa a VIII-a A, profesor coordonator, 

Popa Ana Marcela  

  12. Concurs zonal de chimie CNEH, ediția a VIII-a - profesor coordonator, Capțan Maria-Elena 

Premiul  I – Țugui Marian - clasa a VIII-a D 

Premiul  II – Forray Alexandra - clasa a VIII-a D, Țicșa Adela - clasa a VII-a C 

Mențiune  – Grosu Georgiana - clasa a VIII-a D, Juravle Oana Mădălina - clasa a VII-a A, Gutău Ecaterina- 

clasa a VII-a C, Moloci Anastasia- clasa a VII-a C 

 13. Concurs  Prietenii pompierilor - etapa județeană,  profesor coordonator - Lupoae Toader  

Echipaj fete - locul II 

Echipaj băieți - locul II  

  

Apreciem că activitatea desfășurată în cadrul comisiei a fost eficientă, contribuind la îmbunătățirea 

calității actului instructiv-educativ și creșterea prestigiului școlii noastre datorită rezultatelor obținute de elevi.  
 

H.6. Disciplina Educație fizică   
Catedra de Educaţie Fizică şi Sport a avut în anul şcolar 2017-2018 următorii membri: prof. Fîşcu 

Mihaela, prof. Serediuc Anca, prof. Roşcăneanu Bogdan, prof. Bujdei Dănuţ. 

          Membrii acestei comisii în anul şcolar 2017– 2018 au desfăşurat o gamă largă de activităţi şcolare şi 

extraşcolare atingând obiectivele propuse în planul managerial al comisiei.  
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           Unul dintre obiectivele propuse a fost sporirea eficienţei actului didactic. În ceea ce priveşte acest 

obiectiv pot spune ca toţi membrii comisiei au studiat aprofundat curriculum şcolar, au selectat judicios 

materialele şi mijloacele didactice, şi au întocmit corect planificările calendaristice în acord cu metodologia 

recomandata, şi-au elaborat proiectele pe unităţi de învăţare, au studiat documentele didactice, au ştiut să 

adapteze resursele strategice si a conţinutului specific disciplinei la particularităţile de vârstă ale elevilor.  

         În ceea ce priveşte evaluarea elevilor, toţi membrii comisiei au încercat să realizeze o evaluare cât mai 

corectă, valorificând rezultatele curente ale elevilor în vederea construirii unui demers reglator care să 

răspundă nevoilor identificate. Notarea elevilor a fost corectă si ritmică.  

         Majoritatea membrilor comisiei s-au străduit să obţină rezultate cât mai bune la concursurile şcolare. Au 

participat cu elevii la concursuri, au selectat elevii, au constituit grupe de pregătire, au aplicat un curriculum 

complementar pentru pregătirea elevilor capabili de performanţă.  

          În cadrul Comisiei  metodice profesorii  catedrei şi-au îndeplinit sarcinile prin pregătirea elevilor şi 

participarea la competiţii, organizarea şi supravegherea de competiţii la nivel de şcoală, oraş, cerc , judeţ, 

precum şi prin participarea la activitatea comisiei metodice pe oraş din luna septembrie unde s-a anunţat 

calendarul competiţional şi  cercurile pedagogice; 

      Profesorii de educaţie fizică şi sport de la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuţi au organizat: 

- Etapa pe localitate, cerc şi judeţeană la baschet gimnaziu fete şi băieţi; 

- Etapa pe localitate la handbal gimnaziu fete şi băieţi; 

         În cadrul formării continue profesorii au participat  la Consfătuirile profesorilor de Educaţie fizică şi 

la Cercurile pedagogice.  

             Rezultate obţinute în urma participării cu elevii la competiţiile din cadrul  OLIMPIADEI 

GIMNAZIILOR 

1. Echipa de baschet fete: 

 Etapa pe municipiu- Locul I  

  Etapa pe cerc pedagogic- Locul I 

 Etapa pe  judeţ- Locul I 

 Etapa pe regiune- Locul I 

 Etapa naţională- Menţiune 

2. Echipa de baschet băieţi: 

 Etapa pe municipiu- Locul I 

 Etapa pe cerc pedagogic- Locul I 

  Etapa pe  judeţ- Locul I 

 Etapa pe regiune – Locul III 

3. Handbal 

 Etapa pe municipiu fete – Locul I 

 Etapa pe municipiu băieți – Locul II 

 Etapa  pe cerc fete- Locul III 

 Etapa pe cerc băieţi- Locul III 
 

H.7. Catedra de Arte are ca membri în anul şcolar 2017-2018 pe prof. Grosari Adrian – educaţie 

plastică,  prof. Hergheligiu Cătălina  – educaţie muzicală și prof. Hergheligiu Florin – educație muzicală. 

 Procesul instructiv-educativ s-a desfăşurat în concordanţă cu obiectivele programei şcolare şi cu cele 

cuprinse în planul managerial al catedrei. 

 Scopul principal urmărit de membrii catedrei de Arte a fost pregătirea elevilor în conformitate cu 

prevederile programei şcolare, pregătirea lor în perspectiva participării la cât mai multe concursuri 

interjudeţene, judeţene, naţionale şi internaţionale, la activităţi didactice şi cultural-educative. 

 O analiză obiectivă a activităţi desfăşurată pe parcursul sem II,  presupune referiri la activitatea depusă 

de fiecare membru al catedrei. 
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În cadrul comisiei de Arte toţi membrii şi-au îndeplinit sarcinile prin pregătirea elevilor şi 

participarea lor la concursuri, organizarea de concursuri şi expoziţii la nivel de şcoală, oraş, judeţ şi zonă.  

Formare continuă – Educație muzicală: 

- concerte instrumentale la sala bibliotecii Tudor Flondor din Rădăuţi, cu elevii care studiază vioară, pian), 

programe muzicale susţínute la Galeria de Artă Rădăuţi, masterclass de interpretare instrumentală la 

Mihăileni cu violonistul Alexandru Tomescu (iulie 2018),  

- Şcoala Gimnazială Şerbăuţi 16 martie 2018, a avut ca efect diversificarea metodelor de predare, învăţare, 

evaluare aplicate în cadrul lecţiilor; îmbogăţirea repertoriului de piese muzicale, perfecţionarea 

abilităţilor şi deprinderilor de interpretare vocală şi instrumentală, abordare interdisciplinară a educaţiei 

muzicale, strategii de comunicare şi negociere în relaţia cu elevii, promovarea elevilor cu aptitudini 

muzicale, organizare de ateliere muzicale.  

-  În perioada Şcoala altfel s-a realizat audiţia activă în cadrul proiectului educativ Muzica şi natura, la 

clasele a V-a şi a VI-a. Au fost îndrumaţi şi promovaţi elevii care studiază un instrument muzical 

(pian,vioară,chitară) în cadrul atelierelor muzicale. 

- În cadrul comisiei Arte, au fost prezentate activităţile educative interdisciplinare, ca exemple de bună 

practică: Uniţi în cuget şi-n simţiri, Crăciunul în sufletul copiilor, Efectele muzicii asupra apei, 

Eminescu- poet naţional şi universal,Curs festiv clasele a VIII-a 

Formare continuă – Educație plastică: 

- Salonul profesorilor de Educație plastică și Arte vizuale „Dascăl și artist” organizat la Muzeul din 

Rădăuți, aprilie 2018 

- Organizator, evaluator Concurs interjudețean de Arte plastice TĂRÂMUL DE VIS ediția a V-a 

 

Activităţi extracurriculare desfăşurate pe sem. II, anul şcolar 2017-2018 au fost: 

Prof. Hergheligiu Cătălina, Hergheligiu Florin 

Elevul Georgescu Crisrian clasa A VII-a C, a obţinut locul III (instrument vioară) la Concursul județean de 

interpretare și creație muzicală „Primăvara Artelor”(proiect inclus în CAEN al ISJ Suceava),10 iunie 2018,  la 

sala Auditorium a USV. 

 

Activități și rezultate concursuri pe sem. II, anul școlar 2017-2018 au fost: 

Prof. Grosari Adrian 

Olimpiada de Meșteșuguri Artistice Tradiționale – etapa județeană 

Premiul II  

- Bida Teodora  a VII-a B 

Concurs județean Cultural artistic „Muzică și culoare” cuprins în CAEJ al ISJ Suceava, Nr. C1/12 din 

14.02.2018 

Premiul I 

- Costache Manuela, Ureche Vasilica, Arusoaiei Aida, Savu Cosmina clasa a VI-aA 

Premiul II 

- Prelipcean Andrei, Confederat Miruna clasa a VI-a A 

Concursul județean de Arte Vizuale, ediția a IV-a Colegiul de Artă Suceava, Suceava 

Mențiune: Calancea Gabriela clasa a VII-a A 
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H.8. Comisia metodică a ariei curriculare „Consiliere şi orientare”- responsabil, profesor 

Strugaru Mădălina 

 În cadrul Programului Educational Always, elevele claselor a V-a au participat în luna februarie 2018, 

la o sesiune educațională pe teme de igienă și îngrijire personală pe perioada pubertății, susținută de o 

moderatoare cu studii medicale, psihologice și pedagogice. Activitatea a fost coordonată de doamna 

profesoară Strugaru Mădălina. 

 În luna martie 2018 doamna profesoară Apetrei Sorina a proiectat și desfășurat activități de informare 

a elevilor claselor a VI-a și a VII-a cu privire la consumul de droguri licite și ilicite. Au fost desfășurate cinci 

activități la clasele a V-a și a VI-a, în colaborare cu Centrul de prevenire, evaluare și consiliere antidrog 

Suceava, reprezentat de doamna inspector de specialitate Tîrdea Elena. La realizarea activităților au participat 

și domnii și doamnele profesoare: Coroamă Sorin, Strugaru Mădălina, Grosari Adrian, Domnari Monica, 

Bîndiul Vera, Capțan Elena Maria, Hîj Florentina și Stingheriu Marius. 

 Doamna profesoară Schipor Andrea a susținut la clasa a V-a C activitatea cu tema „Respectul, un 

ingredient al vieții de zi cu zi”. Tema se încadrează în modulul tematic „Comunicarea și abilități sociale”, 

subcomponenta „Abilități sociale”. Scopul lecție a fost cultivarea respectului și a grijii față de sine și față de 

celălalt, a comunicării și cooperării între oameni. Activitatea a reprezentat un model atât din punct de vedere 

al proiectării, realizării și interacțiunii cu elevii. Toți cei prezenți au remarcat implicarea doamnei profesoare 

și a elevilor în realizarea activității, atașamentul creat între diriginte și elevi și atmosfera de calm și colaborare 

din timpul activității. 

Pe parcursul semestrului II, în cadrul activităților  de Consiliere și orientare școlară și profesională 

elevii și claselor a VIII-a și părinții acestora, au fost informați cu privire la metodologia şi calendarul de 

desfăşurare al examenelor de Evaluare Naţională, au avut loc  întâlniri între elevii claselor a VIII-a şi 

reprezentanţi ai colegiilor din municipiul Rădăuţi. 

În săptămâna dedicată Programului Național „Școala altfel”, diriginții și elevii claselor a VIII - a au 

putut cunoaște oferta școlară locală realizând vizite la liceele din oraș. Astfel ei și-au dezvoltat orizontul de 

opțiuni în vederea orientării către o viitoare meserie sau profesie, s-au responsabilizat cu privire la importanța 

pregătirii temeinice pentru o meserie sau profesie și au dezvoltat abilități de comunicare în diverse contexte. 

Pentru o mai bună cunoaștere a elevilor și o mai bună orientare școlară și  profesională au fost programate ți 

realizate mai multe întâlniri între clasele de elevi și consilierul psihopedagog al școlii, precum și întâlniri 

individuale atât cu elevii cât și cu părinții. 

Toate activitățile prezentate precum și şedinţele de informare şi consiliere a părinţilor şi elevilor și 

colaborarea eficientă cu consilierul psihopedagog au avut ca scop informarea cât mai corectă și completă a 

elevilor și părinților cu privire la importanța alegerilor legate de viitorul educațional și profesional al elevilor. 

În luna iunie 2018 domnii profesori diriginţi ai claselor a VIII-a au organizat un curs festiv dedicat 

încheierii clasei a VIII-a şi a ciclului gimnazial. Activitatea plină de încărcătură emoţională a reprezentat un 

prilej de depănarea a unor amintiri plăcute atât de către elevi cât şi de către cadrele didactice. 

Două dintre activitățile programate pentru luna ianuarie 2019 (activitate demonstrativă – clasa a VI-a 

A) și respectiv luna martie 2019 (Referat - Aspecte motivaţionale în dinamica orientării şcolare şi profesionale 

a adolescenţilor) nu au putut fi realizate din motive obiective, urmând a fi reprogramate. 

În anul şcolar 2017-2018, domnii diriginţi şi-au întocmit programul de activitate al clasei pe care o 

coordonează, care a cuprins tematica orelor de dirigenţie, tematica activităţilor extracurriculare şi tematica 

şedinţelor şi lectoratelor cu părinţii. Aceste programe de activitate s-au întocmit conform metodologice şi în 

conformitate cu specificul fiecărei clase. 
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 În cadrul ședințelor  cu părinţii s-au dezbătut teme privind activitatea elevilor în şcoală, având drept 

scop ameliorarea  problemelor şi găsirea soluţiilor optime de rezolvare a acestora, printr-o bună colaborare 

familie –şcoală. 

 La nivelul colectivelor de elevi s-au realizat comitete cu rol de monitorizare a rezultatelor la 

învăţătură, responsabili cu disciplina şi curăţenia clasei şi a şcolii. 

 Comisiei ariei curriculare Consiliere şi Orientare urmărește prin activitățile planificate și desfășurate, 

îmbunătăţirea actului didactic, o mai bună cunoaştere a elevilor, găsirea de soluţii la diversele probleme ce 

apar în desfăşurarea activităţii didactice, informarea permanentă a profesorilor diriginţi cu privire la noutăţile 

apărute în domeniu, toate acestea având drept scop final optimizarea activităţii didactice.  

                                                                                                  

H. 9. Activitatea extracurriculară – consilier educativ, Bîndiul Vera 

                                
ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

  

 ANALIZA SWOT: 

a) PUNCTE TARI:  

 elevi interesaţi de desfăşurarea unor activităţi extraşcolare; 

 cadre didactice cu competenţe necesare valorificării valenţelor educative; 

 organizarea eficientă a activităţilor la nivelul claselor şi al şcolii; 

 colaborarea cu diverse instituţii în vederea unor activităţi de prevenire a traficului de 

persoane, consumului de droguri, violenţei, etc, sau de informare; 

 proiecte numeroase derulate în perioada „Şcoala altfel” şi nu numai; 

 implementarea unui proiect S.N.A.C. , pentru prima dată în şcoala noastră; 

 implicarea consilierului şcolar în activităţile desfăşurate la nivelul claselor şi al şcolii; 

 experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare; 

 modalităţi alternative de petrecere a timpului liber prin activităţi derulate în timpul 

anului şcolar; 

 activităţi deosebite organizate cu ocazia unor sărbători; 

 implicarea  Consiliul elevilor în organizarea unei activităţi extracurriculare la nivelul 

şcolii; 

 diseminarea activităţilor extracurriculare în revista şcolii Interferenţe care a obţinut 

titlul de laureat la concursul revistelor şcolare, faza naţională, dar şi pe adresa de 

facebook şi site-ul şcolii; 

 mai multe activităţi desfăşurate în colaborare cu asociaţia părinţilor. 

b) PUNCTE SLABE: 

 dezinteresul unor părinţi privind implicarea în desfăşurarea unor activităţi extracurriculare; 

 unele cadre didactice sunt puţin interesate de activitatea extracurriculară; 

 activitate complexă pentru consilierul educativ; 

 slabă diseminare a activităţilor în mass-media locală; 

 lipsa unei săli de festivităţi cu capacitate mare. 

c) OPORTUNITĂŢI: 

 disponibilitate pentru realizarea de parteneriate; 

 valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi 

asumarea de roluri; 

 valorificarea voluntariatului şi dezvoltarea conştiinţei utilităţii sociale a copiilor; 

 ofertă generoasă de formare pentru cadrele didactice; 

 popularizarea activităţilor desfăşurate pe site-uri. 

d) AMENINŢĂRI / RISCURI: 
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 slaba motivare financiară; 

 oferta negativă a străzii şi internetului; 

 dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea 

componentei educative; 

 migraţia părinţilor; 

 instabilitatea socio-economică a familiilor. 

 

 Activitatea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor/Asociaţia părinţilor - proiecte desfăşurate, rezultate 

obţinute: 

 Balul părinţilor – mai 2018- activitate cu strângere de fonduri 

 Rezultatele obţinute la concursurile extraşcolare (etapele naţionale/interjudeţeane/regionale) conform 

CAEN/2017 (nu se trec rezultatele obținute la concursurile extracurriculare, concursurile pe 

discipline sau la olimpiadele şcolare și nici cele obținute la nivel județean).  

Nr. 

crt. 

Denumirea 

concursului/festivalulul  și 

poziția  

(Conform CAEN /2017) 

Premii obţinute 

I II III M P S 

1 A1 / 7 

,, Reviste şcolare şi 

jurnalistică’’  
 

    Titlul de ,,Laureat’’ – revista şcolii 

,,Interferenţe” 

Coordonatori: Sascău Gabriela, Domnari 

Monica, Bîndiul Vera, Coroamă Sorin, Popa 

Marcela, Rusu Lăcrămioara 

Colaboratori: cadrele didactice din şcoală 

 

Concursul ,,Prietenii pompierilor” – etapa județeană 

Echipaj fete – premiul II 

Echipaj băieți – premiul II       prof.  coord. Lupoae  Toader 

 

Concurs judeţean de folclor „Sărbătoarea de sub brazi”, Adâncata ,  

Premiul II –Muscă Maria- Evellyne- Clasa I  A  

Grupul folcloric al clasei I A –Premiul III– Inv, Nistor Mihaela 

 
Concursul ,,O activitate de succes în Şcoala altfel” – etapa județeană 

Activitatea şcolii – “PORŢI DESCHISE”-  premiul I -   prof.  coord. Sascău Gabriela, Bîndiul Vera, 

Grosari Adrian, Domnari Monica, Schipor Andreea, Strugaru Mădălina, Capţan Maria, Herghelegiu Florin, 

înv. Crâng Mariana, Bîndiu Angela, Rotariu Voichiţa, Hîj Octavia, Olariu Carmen, Vlonga Angelica 

(Doamnele învăţătoare au obţinut premii şi la alte concursuri cuprinse în CAEN, CAER sau CAEJ. ) 

 

 Proiecte şi programe desfăşurate: 

a. Educație rutieră – exemple concrete de acțiuni, campanii, proiecte, evenimente 

organizate/desfășurate, patrule de educație rutieră, cercuri, acțiuni în parteneriat cu 

Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Inspectoratul Judeţean al Jandarmeriei. 

 

Titlul 

programului/ 

proiectului 

Scurtă 

descriere 

Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

Şcoala 

siguranţei 

-educarea 

copiilor, astfel 

Șc. Gim. 

Mihai 

Ian. 2018 -iun. 

2018 

33 de  

elevi 

Compania 

Maspex 
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TEDI încât să 

conștientizeze 

posibilele 

pericole, să 

învețe cum să 

le evite și cum 

să procedeze în 

cazul apariției 

lor. 

Eminescu 

Rădăuți 

1 cadre 

did. 

RUSU 

SILVICA 

România 

 

Poliţia 

Română 

 

c.Prevenirea consumului de alcool, tutun, droguri, produse etnobotanice - exemple concrete de 

acțiuni, campanii, proiecte, evenimente organizate/desfășurate  pentru prevenirea, informarea, conștientizarea 

diferitelor grupuri țintă, acțiuni în parteneriat  cu Centrul de Evaluare, Prevenire şi Consiliere Antidrog 

Suceava. 

Titlul 

programului/ 

proiectului 

Scurtă descriere Organizator Perioada de 

implementare 

Nr. de 

beneficiari 

Parteneri 

“Promovarea 

unui stil de 

viaţă sănătos 

Campanie de informare a 

elevilor asupra cauzelor care 

duc la consumul de tutun şi 

asupra consecinţelor 

negative care derivă dintr-un 

stil de viaţă nesănătos. 

Şc. Gimn. 

“M. 

Eminescu” 

Rădăuţi 

 

22-29 mai 225 elevi Centrul de 

Prevenire, 

Evaluare și 

Consiliere 

Antidrog 

Suceava 

 

h.Voluntariat, sănătate și igienă - exemple de acțiuni, campanii, proiecte, evenimente 

organizate/desfășurate, acțiuni în parteneriat cu Societatea de Cruce Roşie, Direcţia pentru 

Sănătate Publică etc. 

 Proiect S.N.A.C. „Suflet pentru suflet”- responsabili: Popa Marcela, Sascău Gabriela, 

Coroamă Sorin; 

 Proiecte şi activităţi de dezvoltare a noilor educaţii: 

 Proiect naţional Şcoala ecoterrienilor – responsabil Rusu Silvica 

 Proiect LeAF „Pădurea, un mic univers”- Rusu S.; 

 Proiect LeAF „Pădurea, prietena mea”- Pâţu L.; 

 Proiect LeAF „Pădurea, prietena mea”- Leahu M.; 

 Eco Şcoala- coord. Prof. Capţan Maria. 

Proiecte în Săptămâna Școala Altfel:  

 1. ROMÂNIA 100; 

 2. ZIUA ECO; 

 3. CREDINŢĂ ŞI SPIRITUALITATE; 

 4. SĂNĂTATEA NOASTRĂ 

 5. SPECTATORI ŞI…  MICI ACTORI 

 6.ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ 

 Campanii de prevenire şi educaţie pentru elevi şi părinţi: 

 Campania naţională Informare acasă! Siguranţă în lume! –Bîndiul Vera, Strugaru 

Mădălina, Grosari Adrian, Schipor Andreea 

 Evenimente din Calendarul activităţilor educative:  

 8 Martie,  Târg de felicitări- toate doamnele învăţătoare+ prof. Bîndiul Vera, Popa Marcela 

 Învierea Domnului: expoziţie concurs „Lumina Învierii”- resp. prof. Grosari Adrian, Bîndiul V.; 

 Ziua Eroilor: depunere de coroane de flori la monumentul eroilor, resp. Prof. Coroamă S.; 
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 1 iunie, Ziua copilului- învăţătorii şi diriginţii 

 15 iunie, Ziua şcolii - moment literar-muzical închinat poetului Mihai Eminescu-director, dir. adj., înv. 

şi profesori; 

 Curs festiv al claselor a VIII-a: Popa Marcela, Luţa Georgeta, Apetrei Sorina, Maleş Nadia 

 Festivitatea de premiere la sfârşitul anului şcolar: Sascău Gabriela, Coroamă Sorin 

 Activităţi pentru timpul liber:  

Nr. 

crt. 

Denumirea activității de 

timp liber 

Număr de elevi participanți Număr de cadre didactice 

(părinți participanți) 

 O zi cât un veac de istorie 

– excursie la Alba Iulia 

 

70 de elevi Crâng Mariana 

Rotariu Voichiţa 

Bîndiu Angela 

6 părinţi 

 Pe urmele UNIRII  54 de elevi 2 cadre didactice 

Rusu Lăcrămioara 

Hîj Octavia 

5 părinţi 

 Ţara noastră-colţ de Rai  52 de elevi Hîj Angelica 

Vlonga Angelica 

5 părinţi 

 Excursie în judeţul Neamţ  32 de elevi Fodor Dorina 

3 părinţi 

 Excursie la Fălticeni 28 elevi Pâţu Laura 

 Frumuseţile patriei 32 de elevi 1 cadru didactic: Dumitrescu 

Liliana 

5 părinţi 

 Frumuseţile patriei 30 de elevi 1 cadru didactic: Rusu Silvica 

6 părinţi 

 Să cunoaştem frumuseţile 

judeţului Suceava 

56 de elevi Nistor Mihaela 

Haureş Cornelia,  

4 părinţi 

 Excursie Cluj- Oradea-

Săpânţa- Bîrsana: Pelerin 

prin ţara mea 

50 de elevi 

 

4 cadre didactice: Bîndiul Vera, 

Coroamă Sorin, Grosari Adrian, 

Apetrei Sorina, 1 părinte 

 

 Tabără de vară Uniţi prin 

credinţă 

3 elevi 1 cadru did.: Bîndiul Vera 

 Excursie Braşov 60 de elevi Strugaru Mădălina 

Domnari Monica 

Fîşcu Mihaela 

Schipor Andreea 

Stingheriu Marius 

 Excursie Fălticeni 50 elevi Capţan Maria 

Hurjui Viorel 

Cîmpan Lucica 

Lupoae Toader 

 Paşi prin istorie – excursie 

la Iaşi 

32 de elevi Văcărean Zenovia 

3 părinţi 

 

 Inițiative în domeniul activităților educative școlare și extrașcolare: 
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 Concursul interjudeţean „Tărâmul de vis”, org. Grosari A., Nistor M., Bîndiul V.; 

 Revista şcolii „Interferenţe” -Coordonatori: Sascău Gabriela, Domnari Monica, Bîndiul Vera, 

Coroamă Sorin, Popa Marcela, Rusu Lăcrămioara; 

 WEB:http// www.scoala3radauti.ro 

 Facebook: Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu Rădăuţi 

 

H.10. Formare continuă a personalului didactic – responsabil, profesor Maleş Nadia 

 

Alături de formarea iniţiala a personalului didactic, formarea continuă condiţionează performanţa 

educaţională, deoarece un sistem de învăţământ eficient este reprezentat de calitatea şi profesionalismul 

resurselor umane implicate.  

Activităţile de formare continuă  desfăşurate la Şcoala Gimnazială,,Mihai Eminescu”Rădăuţi au 

reprezentat un proces constant de dobândire şi amplificare a competenţelor personalului didactic, axat pe 

conceptul educaţiei permanente specific contextului actual al sistemului de învăţământ românesc. Perspectiva 

menţionată a condus la formularea unor obiective acţionale care au definit şi orientat activităţile de 

perfecţionare organizate la nivelul şcolii sau în afara acesteia.  

 

I. PERFECŢIONAREA CURENTĂ 

 

1.Comisii metodice/Arii curriculare. 

           Tematica abordată s-a armonizat cu exigenţele impuse de sistemul de învăţământ actual reglementat 

prin legislaţia în vigoare. 

 

LIMBĂ ŞI COMUNICARE 

Nr. 

crt. 

Conţinutul activităţii 

 

Responsabili Data 

1.   Masă rotundă pe tema „De la imagine la text”                    -   

 Schimb de bune practici  între membrii catedrei 

  Analiza activităţii metodice din semestru I al anului şcolar 2017 / 2018 

 Referat: Creativitatea şi cultivarea ei în orele de Limba şi literatura  
română                              

 Simpozioane şi concursuri şcolare 

 Participare la Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română –  
etapa locală 

Prof. Domnari  

Monica 

Prof. Schipor  

Andreea 

Prof. Mandiuc  

Veronica 

Toţi membrii comisiei 

18.II.2018 

24. II. 2018 

 

 

 

 

 

 

2.   Referat: Rolul materialului didactic în predarea şi consolidarea  

cunoştinţelor                                         –                         

 Analiza programului de pregătire suplimentară a elevilor capabili de  

performanţă şi ai celor cu ritm lent de învăţare 

 Simulare a examenului de Evaluare Naţională, clasa a VIII-a 

 Itinerarii entuziaste de lectură şi creaţie – clubul de lectură – pregătirea  

unor scenete în cadrul programului artistic Flori pentru mama 

Prof. Domnari  

Monica 

Prof. Schipor  

Andreea 

Prof. Mandiuc  

Veronica 

 

Martie 

2018 

31. III. 

2018 

3.   Masă rotundă pe tema:„Formarea deprinderilor şi atitudinilor la elevii  

de gimnaziu prin abordarea crosscurriculară a textelor literare din manualele 

şcolare”       

 Analiza creaţiilor pentru revista şcolii, „Interferenţe” 

 Noutăţi metodice şi editoriale - 

 

Prof. Domnari  

Monica 

Prof. Schipor 

Andreea 

Prof. Mandiuc 

Veronica 

14. IV.2018 

4.   Şezătoare literară – Lumea poveştii – refugiu pentru suflet 

 Lecţie demonstrativă  

 Concursuri şcolare 

 

 

Prof. Domnari 

Monica 

Prof. Schipor 

Andreea 

Prof. Mandiuc 

Veronica 

20. V. 2018 

http://www.scoala3radauti.ro/
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5.   Masă rotundă pe tema:”Dezvoltarea creativităţii elevilor în cadrul orelor  

de limba română; utilizarea TIC”                       

 Propuneri în vederea creşterii eficienţei pregătirii elevilor de gimnaziu 

 Activităţi desfăşurate cu prilejul Zilelor şcolii – concursuri ; expoziţie de  

postere ; dramatizări 

 Lectura particulară pentru vacanţă 

 Analiza activităţii comisiei metodice a profesorilor de limba şi literatura  

română 

Prof. Domnari  

Monica 

Prof. Schipor 

Andreea 

Prof. Mandiuc 

Veronica 

 

09. VI. 

2018 

5.VI.2018 

LIMBI MODERNE 

1.   The use of narrative tenses  in teaching ESL  

classes 

 Referat-Predarea gramaticii în context 

 Zilele Francofoniei 

Lecțiedemonstrativă HurjuiViorel 

Referat: 

ApetreiSorinaAndreea 

GafițescuLucica 

Martie 

2018 

2.   Concurs-atelier petema 

 „Multiculturalitateșiplurilingvism” 

Concurs-Atelier  Prof. de limbi moderne Mai 2018 

3.   Analizaactivitatilorpentruanulscolar in curs  

sistabilireapunctajelorpentruobtinereacalificativelor 

Dezbatere Prof. limbi moderne  

Iunie 2018 

COMISIA METODICĂ ,, OM ŞI SOCIETATE” 

Nr. crt. Conţinutul activităţii Tipul activităţii Responsabili  
1. 

 

PERFECŢIONAREA METODICĂ ŞI 

ŞTIINŢIFICĂ 

Recenzie de carte 

 

Prof. Maleş Nadia  

Prof. Coroamă Sorin 

Prof. Bîndiul Vera 

Prof. Cîmpan Lucica  

Februarie 

2018 

 Noutăţi bibliografice de specialitate.  

2. 

 

PERFECŢIONAREA METODICĂ ŞI 

ŞTIINŢIFICĂ  

Lecţie demonstrativă 

 

 

Referat 

 

Prof. Cîmpan Lucica Martie 

2018 

 Strategii didactice de realizare a unor  

demersuri didactice interactive 

 Adaptarea elevilor de clasa a V-a la  

exigenţele noilor programe şcolare  

3. 

 

PERFECŢIONAREA METODICĂ ŞI 

ŞTIINŢIFICĂ 

Activitate de formare în 

cadrul Cercului 

profesorilor de istorie 

Rădăuţi I 

Prof. Maleş Nadia 

Prof. Coroamă Sorin 

Aprilie 

2018 

 Evaluarea la examenele naţionale şi  

concursurilor şcolare 

4. PREGĂTIREA PENTRU 

PERFORMANŢĂ  

Activitate de organizare/ 

evaluare a testelor şi de 

premiere a participaţilor  

 

Prof. Maleş Nadia 

Prof. Coroamă Sorin  

Prof. Cîmpan Lucica  

Prof. Bîndiul Vera 

 

apr. 2018 

12 mai 

2018  Pregătirea elevilor şi participarea la  

concursurile şcolare de specialitate 

 Organizarea etapei judeţene a concursului  

judeţean de istorie ,,Clio” 

5. 

 
 PERFECŢIONAREA METODICĂ ŞI 

ŞTIINŢIFICĂ 

Lecţie demonstrativă 

Referat 

Prof. Coroamă Sorin  

 

Mai 2018 

 Folosirea manualului ca instrument de  

lucru pentru elevi 

6. ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 

DE COMEMORARE A EVENIMENTELOR 

ISTORICE NAŢIONALE ŞI UNIVERSALE 

Proiect educativ- 

întreceri sportive, 

program artistic, 

amenajarea unei 

expoziţii de colaje  

Prof. Maleş Nadia  

Prof. Bîndiul Vera 

Prof.Coroamă Sorin  

Prof. Cîmpan Lucica 

9 Mai  

2018 

 

 Europa, casa noastră!" 

7. ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 

DE CUNOAŞTERE  A ŢĂRII DIN 

PERSPECTIVE ISTORICE, 

Excursie tematică cu 

elevii 

Prof. Bîndiul Vera 

Prof.Coroamă Sorin  

Prof. Maleş Nadia  

 Apr./Mai/ 

Iunie  

2018 
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GEOGRAFICE ŞI RELIGIOASE Prof. Cîmpan Lucica 

 ,, Excursia- mijloc de abordare a învăţării  

din perspectivă interdisciplinară” 

8. 

 

 

 

ACTIVITATE DE EVALUARE ŞI 

AUTOEVALUARE 

Redactarea raportului de 

analiză a activităţilor 

comisiei 

Realizarea analizei 

SWOT 

Completarea fişei de 

autoevaluare şi validare 

a calificativelor 

Prof. Maleş Nadia  

Toate cadrele didactice 

 

Iunie 2018 

 

 
 

 Evaluarea activităţii metodice anuale 

,,MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE” 

Nr.crt.  Tipul activităţii Responsabili Data 
1.  Rolul pregatirii suplimentare  

individuale si in grupe mici pentru 

obtinerea performantelor scolare.  

Organizarea si desfasurarea 

etapelor locale a olimpiadelor 

scolare la disciplinele din cadrul 

ariei curriculare.   

  

Februarie 

2018  

2. 

 
 Caracterul practic -   aplicativ al  

orelor de biologie. 

 

Lecție demonstrativă – biologie  

Simularea examenului de 

Evaluare nationala pentru elevii de 

clasa a VIII-a.  

Strugaru Mădălina 

Popescu Silvia 

Popa Marcela 

Tanase Elena 

 

Martie 

2018  

3.  Formarea competențelor  

antreprenoriale  prin proiecte,  programe 

educative și activități extracurriculare . 

 

 

Referat metodico- științific.  

 

Capțan Maria 

 

Aprilie 

2018 

4.  Evaluarea nationala a elevilor de  

clasa a VI-a.  

 

Asigurarea organizarii si 

desfasurarii probelor, evaluarea 

rezultatelor, centralizarea 

rezultatelor si completarea 

nominala a fiselor de evaluare. 

Toate cadrele didactice 

 

 

Mai 2018 

5.  Bilanțul activităților Completarea fișelor de 

autoevaluare a activității . 

Analiza  rezultatelor obținute de 

elevi la testele finale, întocmirea 

situațiilor statistice. 

Analiza comparativă a rezultatelor 

de la testele finale și inițiale. 

 Analiza rezultatelor obținute de 

elevii claselor a VIII-a la 

evaluarea națională.  

Întocmirea raportului pentru 

Consiliul profesoral 

 

 

 

Toate cadrele didactice 

 

 

 

Iunie 2018 

COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR  

Nr. crt. Conţinutul activităţii Responsabili Data 

1. 

 

 Analiza activităţii Comisiei metodice desfăşurată în semestrul I -  an 

şcolar 2017-2018 ; 

Rotariu V. 

Toti invatatorii 
febr. 2018 

2. 

 Lectie demonstrativa la CLR-clasa P D ; 

 Referat de specialitate  

 Activitati in cadrul Programului « Saptamana Altfel-Sa stii mai  

multe, sa fii mai bun » ; 

Dumitrescu L. 

Balici Laura. 

Toti invatatorii 

martie 

2018 

3. 

 Lectie demonstrativa la MEM-clasa a II-a C 

 Referat de specialitate 

 Informare de specialitate 

 Prezentarea ofertei de optionale si alegerea optionalului pt. an. sc.  

2018-2019 

 Intocmirea miniprogramelor pentru optionale; 

Haures Cornelia 

Fodor Dorina 

Burciu Vorica 

Toti invatatorii 

aprilie 

2018 
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 Participarea elevilor la Concursurile „Fii inteligent la matematica” si  

„Comunicare. Ortografie” 

 Diverse activitati dedicate Sarbatorilor Pascale 

4. 

 Lectie demonstrativa la Stiinte ale naturii-cl. a III-a B  

 Dezbatere- Referat de specialitate 

 Cerc pedagogic 

 Evaluarea Nationala la cl. a II-a si a IV-a 

Hij Octavia 

Rusu Lacrimioara 

Toti invatatorii 

Inv. cl. a II-a si a IV-a 

mai 2018 

5. 

 Testarea finala a elevilor de la toate clasele; 

 Analiza testelor finale.   Toti invatatorii iunie 2018 

2.Consilii profesorale 
           Activităţile de formare curentă s-au desfăşurat şi în cadrul consiliilor profesorale sub forma 

referatelor/ prezentărilor power-point şi mai puţin ca secvenţe de lucru care să implice activ colectivul 

didactic. Subiectele menţionate mai jos s-au concentrat pe informarea, reactualizarea şi dezvoltarea 

competenţelor cadrelor didactice în problematica care caracterizează tendinţele actuale ale învăţământului 

românesc. 

Nr. 

crt. 

Denumirea temei Referenţi Termen 

1.  Prezentarea şi dezbaterea raportului privind 

activitatea instructiv-educativă în semestrul I al 

anului şcolar 2016-2017 

Director, Prof. Sascău 

Gabriela  

Director adjunct, Prof. 

Coroamă Sorin                                                           

Prof. Bîndiul Vera 

Elena 

martie   2018 

2.  Analiza calităţii activităţilor realizate în  

cadrul proiectului Şcoala  altfel - ,,Să ştii mai 

multe ,să fii mai bun’’. 

Bîndiul Vera Elena aprilie 2018 

3.  Evaluarea periodică naţională (clasele a II-a, a 

IV-a, a VI-a) – analiza rezultatelor – măsuri. 

Prof. Hîj Angelica                                                            

Prof. Fodor Dorina                                                              

Prof. Haureș Cornelia                                                             

Prof. Burciu Viorica                                                              

Prof. Crîng Mariana 

Prof. Rotariu Voichița                                                             

Prof. Bîndiu Angela                                                             

Prof. Vlonga Angelica                                                              

Prof. Lupoae Toader 

Prof. Popescu Silvica                                                              

Prof. Stingheriu Marius                                                             

Prof. Mandiuc 

Veronica   

mai 2018 

4.  Validarea situaţiei şcolare la sfârşitul 

semestrului II al anului  şcolar 2017- 2018. 

 iunie 2018 

 
3. Cercuri pedagogice-2017-2018-semestrul al II-lea                                                                       
           O dovadă a calităţii care caracterizează activitatea desfăşurată de corpul profesoral al Şcolii Gimnaziale 

,,Mihai Eminescu” Rădăuţi este numărul semnificativ de mare a responsabililor de cercuri pedagogice- 

prof. Văcărean Zenovia, Crîng Mariana, Fodor Dorina, Bîndiul Vera, Maleş Nadia, Sascău Gabriela Cica 

respectiv de metodişti ISJ, prof. Sascău Gabriela, Strugaru Mădălina, Maleş Nadia, Coroamă Sorin, Bîndiul 

Vera, Grosari Adrian, Rotariu Voichiţa, 

          În baza informărilor solicitate cadrelor didactice din învăţământul primar şi gimnazial s-a constatat 

participarea integrală a cadrelor didactice la activităţile de formare curentă desfăşurate în cadrul 

cercurilor pedagogice conform tematicii stabilite la începutul anului şcolar 2017-2018. 
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4. Activităţi  organizate şi desfăşurate sub coordonarea  ISJ  
În semestrul al II-lea al anului şcolar 2017-2018, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava a coordonat 

activităţile de formare pentru obţinerea gradelor didactice, prin delegarea profesorilor metodişti ai şcolii în 

efectuarea inspecţiilor curente şi speciale. 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

profesorului 

metodist 

Tipul inspecţiei 

realizate 

Numele şi prenumele 

profesorului inspectat 

Denumirea instituţiei 

la care s-a realizat 

inspecţia 

1. 

 

SASCĂU 

GABRIELA CICA 

 

Inspecție de revenire Ciotu Domnica 

Pahomi Vasile 

Școala Gimnazială 

„Luca Arbure” Arbore 

Inspecție școlară 

generală 

Burciu Valentina 

Camelia 

Schipor Maria 

Școala Gimnazială 

„George Tofan” Bilca 

Inspecție școlară 

generală 

Nicuță Mariana 

Nicuță Petru 

Școala Gimnazială 

„Bogdan Vodă” Rădăuți 

2.  

 

 

COROAMĂ SORIN 

 

Inspecția specială grad 

did. I 

 

Pîslar Elena 

Școala Gimnazială 

,,Samson Bodnărescu” 

Gălănești 

Inspecția curentă grad 

did. I  

 

Antochi Lucian 

Școala Gimnazială 

Milișăuți 

3. BÎNDIUL VERA 

 

IC2 GR I Marmeliuc Adrian Şcoala Gimnazială 

Todireşti 

IC1 GR I Bîţa Dănuţ Şc. Gimnazială. 

Horodnic de Sus 

IC1 GR II Mironescu George .Şc. Gimnazială. Nr. 2 

Vicovu de Sus 

5. Activităţi de formare curentă cu ore 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele 

cadrului didactic 

Denumirea programului Nr. orelor parcurse 

1. Bîndiul Vera Elena „Consiliere şi dezvoltare 

personală- Strategii şi 

competenţe pentru diriginţi” 

48 ore 

 

II. Perfecţionarea prin grade didactice s-a concretizat prin: 

 recomandarea de participare la concursurile pentru obţinerea gradelor didactice ca reflectare a  

progresului în dezvoltarea competenţelor profesionale; 

 valorificarea concluziilor, recomandărilor făcute în cadrul inspecţiilor speciale şi de specialitate, prin  

propuneri de participare la programe de formare; 

            Acest domeniu a fost reprezentat prin opţiunile exprimate de cadrele didactice de susţinere a 

inspecţiilor curente şi finale conform situaţiei de mai jos: 
 

1. TABEL NOMINAL CUPRINZÂND PERSONALUL DIDACTIC CARE AU OBŢINUT CREDITE PROFESIONALE 

TRANSFERABILE DIN ECHIVALĂRI CONFORM METODOLOGIEI  5562/2011  

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele cadrului didactic Gradul didactic la care s-a înscris 

 …………………………………………………………………………………  

 

2. TABEL NOMINAL CUPRINZÂND PERSONALUL DIDACTIC ÎNSCRIS PENTRU OBŢINEREA DEFINITIVATULUI ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNT 
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Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele cadrului didactic Gradul didactic la care s-a înscris 

1. ....................................................................................................... ........................  

 

3. TABEL NOMINAL CUPRINZÂND PERSONALUL DIDACTIC ÎNSCRIS PENTRU OBŢINEREA GRADULUI DIDACTIC II ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele cadrului didactic Gradul didactic la care s-a înscris 

1. ...................................................................................................................................   

 

4. TABEL NOMINAL CUPRINZÂND PERSONALUL DIDACTIC ÎNSCRIS PENTRU OBŢINEREA GRADULUI DIDACTIC I ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele cadrului didactic Gradul didactic la care s-a înscris 

1. APETREI SORINA GRADULUI DIDACTIC I 

2. GROSAR ADRIAN GRADULUI DIDACTIC I 

3. NISTOR MIHAELA GRADULUI DIDACTIC I 

 

III. Formarea o dată la 5 ani 

            Activitatea de perfecţionare, pentru acumularea de credite profesionale transferabile, s-a 

materializat în cursul anului şcolar 2017-2018, prin parcurgerea programului de formare ,,Performanţă în 

evaluare”, de către 28 de cadre didactice. 

 
 Tip program: 

acreditat (30 CPT) 
 Numarul de ore: 

120 ore 
 Categorie 

program: a I-a 
 Ordinul de 

acreditare: OM 5990 din 

16.12.2015 

 Discipline:  
 Evaluare în învătământul preuniversitar - 11 

CPT; (45 ore). 

 Evaluator pentru examene /concursuri nationale 

- 9 CPT; (32 ore). 

 Specificul evaluării si a notării- 10 CPT; (39 

ore). 

 Formatori program: conf. univ. dr. Otilia Clipa, 

conf. univ. dr. Doina Schipor, conf. univ. dr. Aurora 

Adina Colomeischi, lect. univ. dr. Corina Gheorghiu, 

prof. Constantin Mărgineanu, prof. Vasile Monacu, prof. 

Valeria Onofrei, prof. Traian Duminică, prof. Mihaela 

Ursaciuc, prof. Mariana Daniela Pintilie, prof. Liliana 

Condur, prof. Elena Mădălina Duminică 

 Responsabil program: prof. Traian Duminica 

 
Pe baza activităţii privind monitorizarea traseelor de formare periodică cu credite transferabile 

acumulate de colectivul didactic al şcolii în intervalele calendaristice calculate de la obţinerea definitivării 

în învăţământ, s-a înregistrat următoarea situaţie: 
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ANEXA 1:  FORMAREA O DATĂ LA 5 ANI 
 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele 

cadrului didactic 

Anul 

definiti- 

vării în 

învăţă- 

mânt 

Intervalul de 

5 ani în care 

se află 

calculat 

conform 

Metodologiei 

5562, art. 6 

Nr.total 

credite 

acumula

te 

Modalităţi de acumulare 

Programe de formare  credite(denumirea 

programului, furnizorul,anul parcurgerii,nr. 

credite) 

Echivalări conform 

Metodologiei 5562/2011(tipul 

activităţii echivalate, furnizor, 

anul absolvirii, nr.credite ) 

1.  Crâng Mariana 

2550403333190 

1978 2008 - 2013   90 

credite 

1. „Mentalitate şi identitate europenă”, 

C.N.F.P, iunie 2009, 

                                    25 credite 

 

2.”Managementul Proiectelor Finanţate de 

UE,  C.N.F.P, 1.09.2009,                   25 credite 

3.”Ecologie şi protecţia mediului”, C.C.D. 

Suceava, iunie 2011,                  25 credite 

4.”Educaţie plastică”, C.C.D. Suceava, ian. 

2011,     15 credite  

2013-2018 153 

credite 

Organizarea interdisciplinară a ofertelor de 

învăţare pentru formarea competenţelor 

cheie la şcolarii din clasele I-IV- Sofwin 

Bucureşti-34 credite 

,,Utilizarea avansată a instrumentelor TIC- 

acreditat prin decizia nr. 3284 din 17.02.2012, 

furnizor MECȘUMPFE -25 credite 

Proiectul POSDRU ,, Personalul didactic din 

sistemul de învăţământ preuniversitar de 

stat-promotor al învăţării pe tot parcursul 

vieţii”, 2015- 5 credite 

 

Universitatea,,Transilvania”-

Facultatea de Ştiinţe ale 

Educaţiei, Braşov,Secţia 

Pedagogie-90 credite 

(echivalare) 

2.  

 

 

 

 

 

Rotariu Voichiţa 

2660505333241 

 

 

 

 

1989 

 

 

 

 

 

2009-2014 189 

credite 

 

1.”Educaţie plastică” CCD- octombrie 2010-

ianuarie 2011- 15 credite 

2.”Ecologie şi protecţia mediului”, C.C.D. 

Suceava,  

Martie-iunie 2011-  25 credite 

3.„Managementul proiectelor” –Finanţat de 

Facultatea de Psihologie şi 

Ştiinţe ale Educaţiei-Secţia 

Pedagogia Învăţământului 

Primar şi Preşcolar, 

Universitatea ,,Babes 

Bolyai", Cluj-90 credite 



42 

 

   

 
UE,CCD.Suceava- iunie-iulie 2010-25 credite 

Organizarea interdisciplinară a ofertelor de 

învăţare pentru formarea competenţelor 

cheie la şcolarii din clasele I-IV- Sofwin 

Bucureşti- 

34 credite 

(echivalare) 

2014-2019 98 

credite 

,,Impact-Dificultati de invatare”, furnizor 

CCD George Tofan, Suceava-, program cat. 

2,  dec. 2014-ian. 2015-23 credite 

 ,,Utilizarea avansată a instrumentelor TIC- 

acreditat prin decizia nr. 3284 din 17.02.2012, 

furnizor MECȘUMPFE -25 credite 

Proiectul POSDRU ,, Personalul didactic din 

sistemul de învăţământ preuniversitar de 

stat-promotor al învăţării pe tot parcursul 

vieţii”, 2015- 5 credite 

.. Managementul proiectelor europene” 
acreditat prin O.M. 3365 din 29.04.2014-15 

credite 

,, Performanţă în evaluare”, acreditat prin OM 

5990 din 16.12.2015- 30 credite 

 

3.  Bîndiu Angela 

2670619333248 

1988 2009-2014 99 

credite 

1.”Educaţie plastică” CCD- octombrie 2010-

ianuarie 2011- 15 credite 

2.”Ecologie şi protecţia mediului”, C.C.D. 

Suceava,  

Martie-iunie 2011-  25 credite 

3. „Managementul proiectelor” –Finanţat de 

UE,CCD.Suceava- iunie-iulie 2010-25 credite  

4. Organizarea interdisciplinară a ofertelor 

de învăţare pentru formarea competenţelor 

cheie la şcolarii din clasele I-IV- Sofwin 

Bucureşti-34 credite 

 

2014-2019 98 

credite 

,,Impact-Dificultati de invatare”, furnizor 

CCD George Tofan, Suceava-, program cat. 

2,  dec. 2014-ian. 2015-23 credite 

,,Utilizarea avansată a instrumentelor TIC- 
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acreditat prin decizia nr. 3284 din 17.02.2012, 

furnizor MECȘUMPFE -25 credite 

Proiectul POSDRU ,, Personalul didactic din 

sistemul de învăţământ preuniversitar de 

stat-promotor al învăţării pe tot parcursul 

vieţii”, 2015- 5 credite 

.. Managementul proiectelor europene” 
acreditat prin O.M. 3365 din 29.04.2014-15 

credite 

,, Performanţă în evaluare”, acreditat prin OM 

5990 din 16.12.2015- 30 credite 

4.  Dumitrescu Liliana 

Florinela 

1994 2011-2016 101 

credite 

1. ,,Asigurarea interna a calitatii”,POSDRU-

FSLI si ARACIP,octombrie 2011-

ianuarie2012-18 credite 

,,Magister XXI- Management şi 

comunicare’’, Universitatea  

,, Ştefan cel Mare’’ Suceava, 25.04.2014 – 

15.06.2014- 30 credite 

,, Impact-Dificultati de invatare”, furnizor 

CCD George Tofan, Suceava-, program cat. 

2,  dec. 2014-ian. 2015-23 credite 

,,Utilizarea avansată a instrumentelor TIC- 

acreditat prin decizia nr. 3284 din 17.02.2012, 

furnizor MECȘUMPFE -25 credite 

Proiectul POSDRU ,, Personalul didactic din 

sistemul de învăţământ preuniversitar de 

stat-promotor al învăţării pe tot parcursul 

vieţii”, 2015- 5 credite 

 

2016-2021 15 

credite 

.. Managementul proiectelor europene” 
acreditat prin O.M. 3365 din 29.04.2014-15 

credite 

5.  

 

 

 

 

Rusu Silvica 

Mihaela 

 

2720725334948 

 

1993 

 

 

 

 

2009-2014 173 

credite 

1.”Educaţie plastică” CCD- octombrie 2010-

ianuarie 2011- 15 credite 

2.”Ecologie şi protecţia mediului”, C.C.D. 

Suceava,  

Martie-iunie 2011-  25 credite 

Universitatea,,Transilvania”-

Facultatea de Ştiinţe ale 

Educaţiei, Braşov,Secţia 

Pedagogie-90 credite 
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3. „Managementul proiectelor finanţate de 

UE” CCD.Suceava- iunie-iulie 2010-25 

credite 

4. ,,Asigurarea interna a calitatii”,POSDRU-

FSLI si ARACIP,octombrie 2011-

ianuarie2012-18 credite 

 

2014-2019 98 

credite 

,,Impact-Dificultati de invatare”, furnizor 

CCD George Tofan, Suceava-, program cat. 

2,  dec. 2014-ian. 2015-23 credite 

,,Utilizarea avansată a instrumentelor TIC- 

acreditat prin decizia nr. 3284 din 17.02.2012, 

furnizor MECȘUMPFE -25 credite 

Proiectul POSDRU ,, Personalul didactic din 

sistemul de învăţământ preuniversitar de 

stat-promotor al învăţării pe tot parcursul 

vieţii”, 2015- 5 credite 

.. Managementul proiectelor europene” 
acreditat prin O.M. 3365 din 29.04.2014-15 

credite 

,, Performanţă în evaluare”, acreditat prin OM 

5990 din 16.12.2015- 30 credite 

 

6.  Hîj Angelica 1996 2008-2014 95 

credite 

1.”Educaţie plastică” CCD- octombrie 2010-

ianuarie 2011- 15 credite 

2.”Ecologie şi protecţia mediului”, C.C.D. 

Suceava,  

Martie-iunie 2011-  25 credite 

3. „Managementul proiectelor” –Finanţat de 

UE,CCD.Suceava- iunie-iulie 2010-25 credite 

,,Magister XXI- Management şi 

comunicare’’, Universitatea  

,, Ştefan cel Mare’’ Suceava, 25.04.2014 – 

15.06.2014- 30 credite 

 

2014-2019 68 

credite 

 ,,Impact-Dificultati de invatare”, furnizor 

CCD George Tofan, Suceava-, program cat. 

2,  dec. 2014-ian. 2015-23 credite 

,,Utilizarea avansată a instrumentelor TIC- 
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acreditat prin decizia nr. 3284 din 17.02.2012, 

furnizor MECȘUMPFE -25 credite 

Proiectul POSDRU ,, Personalul didactic din 

sistemul de învăţământ preuniversitar de 

stat-promotor al învăţării pe tot parcursul 

vieţii”, 2015- 5 credite 

.. Managementul proiectelor europene” 
acreditat prin O.M. 3365 din 29.04.2014-15 

credite 

7.  Fodor Dorina 

2600807333191 

1982 2012-2017 118 

credite 

,,Formarea continuă a profesorilor de 

matematică în societatea cunoaşterii”, 
furnizor Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi, 

POSDRU/87/1.3/S/63671 

Modulul A 

,,Competenţe curriculare - priorităţi ale 

reformei”-25 credite 

Modulul B 

,,Dezvoltarea profesională în societatea 

cunoaşterii” -25 credite 

 ,,Impact-Dificultati de invatare”, furnizor 

CCD George Tofan, Suceava-, program cat. 

2,  dec. 2014-ian. 2015-23 credite 

,,Utilizarea avansată a instrumentelor TIC- 

acreditat prin decizia nr. 3284 din 17.02.2012, 

furnizor MECȘUMPFE -25 credite 

Proiectul POSDRU ,, Personalul didactic din 

sistemul de învăţământ preuniversitar de 

stat-promotor al învăţării pe tot parcursul 

vieţii”, 2015- 5 credite 

.. Managementul proiectelor europene” 
acreditat prin O.M. 3365 din 29.04.2014-15 

credite 

 

2017-2022    

8.  Huţanu Maria 1989 2009-2014 60 

credite 

      
 

Master-Facultatea de Ştiinţe 

ale Educaţiei-Universitatea 

,,Ştefan cel Mare" Suceava -
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60credite 

2014-2019 48 

credite 

,,Impact-Dificultati de invatare”, furnizor 

CCD George Tofan, Suceava-, program cat. 

2,  dec. 2014-ian. 2015-23 credite 

,,Utilizarea avansată a instrumentelor TIC- 

acreditat prin decizia nr. 3284 din 17.02.2012, 

furnizor MECȘUMPFE -25 credite 

 

9.  Nistor Mihaela   1993 2009-2014  95 

credite 

1.”Educaţie plastică” CCD- octombrie 2010-

ianuarie 2011- 15 credite 

2.”Ecologie şi protecţia mediului”, C.C.D. 

Suceava,  

Martie-iunie 2011-  25 credite 

3. „Managementul proiectelor” –Finanţat de 

UE,CCD.Suceava- iunie-iulie 2010-25 credite 

,,Magister XXI- Management şi 

comunicare’’, Universitatea  

,, Ştefan cel Mare’’ Suceava, 25.04.2014 – 

15.06.2014- 30 credite          

 

2014-2019 98 

credite 

1.,,Impact-Dificultati de invatare”, furnizor 

CCD George Tofan, Suceava-, program cat. 

2,  dec. 2014-ian. 2015-23 credite 

2,,Utilizarea avansată a instrumentelor TIC- 

acreditat prin decizia nr. 3284 din 17.02.2012, 

furnizor MECȘUMPFE -25 credite 

3.Proiectul POSDRU ,, Personalul didactic 

din sistemul de învăţământ preuniversitar de 

stat-promotor al învăţării pe tot parcursul 

vieţii”, 2015- 5 credite 

 4.Managementul proiectelor europene” 
acreditat prin O.M. 3365 din 29.04.2014-15 

credite 

5. ,, Performanţă în evaluare”, acreditat prin 

OM 5990 din 16.12.2015- 30 credite 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Văcărean  Zenovia   1978 2008 – 2013 

 
90 

credite 

1. „Mentalitate şi identitate europenă”, 

C.N.F.P, iunie 2009, 25 credite                            



47 

 

2.”Managementul Proiectelor Finanţate de 

UE,  C.N.F.P, 1.09.2009, 25 credite 

3.”Ecologie şi protecţia mediului”, C.C.D. 

Suceava,  

iunie 2011, 25 credite 

4.”Educaţie plastică”, C.C.D. Suceava, ian. 

2011,     15 credite 

11.    2013-2018 118 

credite 

,,Utilizarea avansată a instrumentelor TIC- 

acreditat prin decizia nr. 3284 din 17.02.2012, 

furnizor MECȘUMPFE -25 credite 

Proiectul POSDRU ,, Personalul didactic din 

sistemul de învăţământ preuniversitar de 

stat-promotor al învăţării pe tot parcursul 

vieţii”, 2015- 5 credite 

Universitatea,,Transilvania”-

Facultatea de Ştiinţe ale 

Educaţiei, Braşov,Secţia 

Pedagogie-90 credite 

(echivalare) 

12.  Hîj Octavia Pazica 

 

1982 2012-2017 98 

credite 

,,Magister XXI- Management şi 

comunicare’’, Universitatea  

,, Ştefan cel Mare’’ Suceava, 25.04.2014 – 

15.06.2014- 30 credite        

,,Impact-Dificultati de invatare”, furnizor 

CCD George Tofan, Suceava-, program cat. 

2,  dec. 2014-ian. 2015-23 credite 

,,Utilizarea avansată a instrumentelor TIC- 

acreditat prin decizia nr. 3284 din 17.02.2012, 

furnizor MECȘUMPFE -25 credite 

Proiectul POSDRU ,, Personalul didactic din 

sistemul de învăţământ preuniversitar de 

stat-promotor al învăţării pe tot parcursul 

vieţii”, 2015- 5 credite 

.. Managementul proiectelor europene” 
acreditat prin O.M. 3365 din 29.04.2014-15 

credite 

 

2017-2022 30 

credite 

,, Performanţă în evaluare”, acreditat prin OM 

5990 din 16.12.2015- 30 credite 
 

13.  Vlonga Angelica 

Mihaela 

1989 2009-2014 95 

credite 

1.”Educaţie plastică” CCD- octombrie 2010-

ianuarie 2011- 15 credite 
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2.”Ecologie şi protecţia mediului”, C.C.D. 

Suceava,  

Martie-iunie 2011-  25 credite 

3. „Managementul proiectelor” –Finanţat de 

UE,CCD.Suceava- iunie-iulie 2010-25 

credite,,Magister XXI- Management şi 

comunicare’’, Universitatea  

,, Ştefan cel Mare’’ Suceava, 25.04.2014 – 

15.06.2014- 30 credite 

14.    2014-2019    98 

credite 

,,Impact-Dificultati de invatare”, furnizor 

CCD George Tofan, Suceava-, program cat. 

2,  dec. 2014-ian. 2015-23 credite 

,,Utilizarea avansată a instrumentelor TIC- 

acreditat prin decizia nr. 3284 din 17.02.2012, 

furnizor MECȘUMPFE -25 credite 

Proiectul POSDRU ,, Personalul didactic din 

sistemul de învăţământ preuniversitar de 

stat-promotor al învăţării pe tot parcursul 

vieţii”, 2015- 5 credite 

.. Managementul proiectelor europene” 
acreditat prin O.M. 3365 din 29.04.2014-15 

credite 

,, Performanţă în evaluare”, acreditat prin OM 

5990 din 16.12.2015- 30 credite 

 

15.  Rusu Lăcrămioara 

Violeta 

1992 2012-2017 98 

credite 

,,Magister XXI- Management şi 

comunicare’’, Universitatea  

,, Ştefan cel Mare’’ Suceava, 25.04.2014 – 

15.06.2014- 30 credite      

,,Impact-Dificultati de invatare”, furnizor 

CCD George Tofan, Suceava-, program cat. 

2,  dec. 2014-ian. 2015-23 credite 

,,Utilizarea avansată a instrumentelor TIC- 

acreditat prin decizia nr. 3284 din 17.02.2012, 

furnizor MECȘUMPFE -25 credite 

Proiectul POSDRU ,, Personalul didactic din 

sistemul de învăţământ preuniversitar de 
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stat-promotor al învăţării pe tot parcursul 

vieţii”, 2015- 5 credite 

.. Managementul proiectelor europene” 
acreditat prin O.M. 3365 din 29.04.2014-15 

credite 

2017-2022 30  

credite 

,, Performanţă în evaluare”, acreditat prin OM 

5990 din 16.12.2015- 30 credite 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burciu Viorica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98  

credite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAIDEIA  Modulul II-,,Management şi 

comunicare” 

Universitatea Ştefan cel Mare Direcţia pentru 

pregătirea personalului didactic 11-11-2011 / 5-

02-2012  –30 credite 

“Cadru de referinţă al curriculumului 

naţional pentru învăţământul 

 preuniversitar: un imperativ al reformei 

curriculare”  -Proiect POSDRU- apr.2013- 

15 credite        
 ,,Impact-Dificultati de invatare”, furnizor 

CCD George Tofan, Suceava-, program cat. 

2,  dec. 2014-ian. 2015-23 credite 

,,Utilizarea avansată a instrumentelor TIC- 

acreditat prin decizia nr. 3284 din 17.02.2012, 

furnizor MECȘUMPFE -25 credite 

Proiectul POSDRU ,, Personalul didactic din 

sistemul de învăţământ preuniversitar de 

stat-promotor al învăţării pe tot parcursul 

vieţii”, 2015- 5 credite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 15 

credite 

.. Managementul proiectelor europene” 
acreditat prin O.M. 3365 din 29.04.2014-15 

credite 

,, Performanţă în evaluare”, acreditat prin OM 

5990 din 16.12.2015- 30 credite 

16.  Coroamă Sorin 

Nicolae 

2000 2010-2015 113 

credite 

1. ,, Intel- teach instruire în societatea 

cunoaşterii’’ Siveco.S.A. , nov.2010-ian 2011, 

25 credite  
2 ,, „Dezvoltarea culturii calităţii şi 
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furnizarea unei educaţii de calitate în 

sistemul de învăţământ preuniversitar din 

România prin implementarea standardelor 

de referinţă" mai-iun 2011 

ARACIP, 5 credite 

3 “Competente cheie TIC in curriculum 

scolar”, CNEE, aprilie 2012, 15 credite 

,,Magister XXI- Management şi 

comunicare’’, Universitatea  

,, Ştefan cel Mare’’ Suceava, 25.04.2014 – 

15.06.2014- 30 credite  

,,Impact-Dificultati de invatare”, furnizor 

CCD George Tofan, Suceava-, program cat. 

2,  dec. 2014-ian. 2015-23 credite 

Proiectul POSDRU ,, Personalul didactic din 

sistemul de învăţământ preuniversitar de 

stat-promotor al învăţării pe tot parcursul 

vieţii”, 2015- 5 credite 

2015-2020 70 

credite 

,,Utilizarea avansată a instrumentelor TIC- 

acreditat prin decizia nr. 3284 din 17.02.2012, 

furnizor MECȘUMPFE -25 credite 

.. Managementul proiectelor europene” 
acreditat prin O.M. 3365 din 29.04.2014-15 

credite  

,, Performanţă în evaluare”, acreditat prin OM 

5990 din 16.12.2015- 30 credite 

 

1.  Rei Iulia Cătălina 2006 2011-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

credite 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curs de perfecţionare ,,Predarea inovativă a 

limbii române”, nov. 2013,25 credite 

,,Magister XXI- Management şi 

comunicare’’, Universitatea  

,, Ştefan cel Mare’’ Suceava, 25.04.2014 – 

15.06.2014- 30 credite 

,,Impact-Dificultati de invatare”, furnizor 

CCD George Tofan, Suceava-, program cat. 

2,  dec. 2014-ian. 2015-23 credite 

,,Utilizarea avansată a instrumentelor TIC- 
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acreditat prin decizia nr. 3284 din 17.02.2012, 

furnizor MECȘUMPFE -25 credite 

Proiectul POSDRU ,, Personalul didactic din 

sistemul de învăţământ preuniversitar de 

stat-promotor al învăţării pe tot parcursul 

vieţii”, 2015- 5 credite 

2016-2021   

2.  Apetrei Sorina  2006 2014-2018 100 

credite 

 

,,Impact-Dificultati de invatare”, furnizor 

CCD George Tofan, Suceava-, program cat. 

2,  dec. 2014-ian. 2015-23 credite 

,,Utilizarea avansată a instrumentelor TIC- 

acreditat prin decizia nr. 3284 din 17.02.2012, 

furnizor MECȘUMPFE -25 credite 

Proiectul POSDRU ,, Personalul didactic din 

sistemul de învăţământ preuniversitar de 

stat-promotor al învăţării pe tot parcursul 

vieţii”, 2015- 5 credite 

.. Managementul proiectelor europene” 
acreditat prin O.M. 3365 din 29.04.2014-15 

credite 

,, Performanţă în evaluare”, acreditat prin OM 

5990 din 16.12.2015- 30 credite 

,, Adoptarea la Noul curriculum”al Goethe 

Institut- 2 credite(8 ore) 

 

3.  Stingheriu Marius       2002 2012-2017 98 

credite 

 

    ,,Magister XXI- Management şi 

comunicare’’, Universitatea  

,, Ştefan cel Mare’’ Suceava, 25.04.2014 – 

15.06.2014- 30 credite 

 ,,Impact-Dificultati de invatare”, furnizor 

CCD George Tofan, Suceava-, program cat. 

2,  dec. 2014-ian. 2015-23 credite 

,,Utilizarea avansată a instrumentelor TIC- 

acreditat prin decizia nr. 3284 din 17.02.2012, 

furnizor MECȘUMPFE -25 credite 

Proiectul POSDRU ,, Personalul didactic din 

sistemul de învăţământ preuniversitar de 
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stat-promotor al învăţării pe tot parcursul 

vieţii”, 2015- 5 credite 

.. Managementul proiectelor europene” 
acreditat prin O.M. 3365 din 29.04.2014-15 

credite 

2017-2022 30 

credite 

,, Performanţă în evaluare”, acreditat prin OM 

5990 din 16.12.2015- 30 credite 
 

4.  Maleş Nadia 

2711028333191 

1997 2012-2017 113 

credite 

   

„Cadrul de referinţă al curriculum-ului 

naţional”-apr.2013,POSDRU, 2013- 15 

credite 

,,Magister XXI- Management şi 

comunicare’’, Universitatea  

,, Ştefan cel Mare’’ Suceava, 25.04.2014 – 

15.06.2014- 30 credite 

,,Impact-Dificultati de invatare”, furnizor 

CCD George Tofan, Suceava-, program cat. 

2,  dec. 2014-ian. 2015-23 credite 

,,Utilizarea avansată a instrumentelor TIC- 

acreditat prin decizia nr. 3284 din 17.02.2012, 

furnizor MECȘUMPFE -25 credite 

Proiectul POSDRU ,, Personalul didactic din 

sistemul de învăţământ preuniversitar de 

stat-promotor al învăţării pe tot parcursul 

vieţii”, 2015- 5 credite 

.. Managementul proiectelor europene” 
acreditat prin O.M. 3365 din 29.04.2014-15 

credite 

 

2017-2022 30 

credite 

,, Performanţă în evaluare”, acreditat prin OM 

5990 din 16.12.2015- 30 credite 
 

5.  

 

 

 

 

 

 

Cîmpan Lucica 

2710224333234 

 

 

 

 

      2000 

 

 

 

  

 

 

2011-2016 

 

 

 

 

 

 

 113 

credite 

 

 

 

 

 

“Competente cheie TIC in curriculum 

scolar”, CNEE, aprilie 2012, 15 credite 

„Cadrul de referinţă al curriculum-ului 

naţional”-apr.2013,POSDRU,2013- 15 

credite 

,, Şcoala incluzivă-şansa fiecăruia”-dec. 

2013-ian. 2014-25 credite 

Obţinerea gradului didactic I 

anul şcolar 2010-2011 
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,,Magister XXI- Management şi 

comunicare’’, Universitatea  

,, Ştefan cel Mare’’ Suceava, 25.04.2014 – 

15.06.2014- 30 credite 

,,Impact-Dificultati de invatare”, furnizor 

CCD George Tofan, Suceava-, program cat. 

2,  dec. 2014-ian. 2015-23 credite 

,,Utilizarea avansată a instrumentelor TIC- 

acreditat prin decizia nr. 3284 din 17.02.2012, 

furnizor MECȘUMPFE -25 credite  

Proiectul POSDRU ,, Personalul didactic din 

sistemul de învăţământ preuniversitar de 

stat-promotor al învăţării pe tot parcursul 

vieţii”, 2015- 5 credite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2021 45 

credite 

.. Managementul proiectelor europene” 
acreditat prin O.M. 3365 din 29.04.2014-15 

credite 

,, Performanţă în evaluare”, acreditat prin OM 

5990 din 16.12.2015- 30 credite 

6.  Bîndiul Vera Elena 

2741119333197 

1999 2009-2014 70 

credite 

“Competente cheie TIC in curriculum 

scolar”, CNEE, aprilie 2012, 15 credite 

„Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea 

unei educaţii de calitate în sistemul de 

învăţământ preuniversitar din România prin 

implementarea standardelor de referinţă" 

mai-iun 2011 

ARACIP, 5 credite 

,,Magister XXI- Management şi 

comunicare’’, Universitatea  

,, Ştefan cel Mare’’ Suceava, 25.04.2014 – 

15.06.2014- 30 credite 

,, Facilitator pentru educaţia permanentă în 

şcoală’’ POSDRU, mai-iunie 2014, 20 credite 

Obţinerea gradului didactic I 

anul şcolar 2008-2009 

2014-2019 123 

credite 

,,Impact-Dificultati de invatare”, furnizor 

CCD George Tofan, Suceava-, program cat. 

2,  dec. 2014-ian. 2015-23 credite   
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POSDRU-,, Predarea pozitiv-creativă a 

Religiei-ciclul gimnazial- febr. Apr. 2015- 25 

credite 

 ,,Utilizarea avansată a instrumentelor TIC- 

acreditat prin decizia nr. 3284 din 17.02.2012, 

furnizor MECȘUMPFE -25 credite 

Proiectul POSDRU ,, Personalul didactic din 

sistemul de învăţământ preuniversitar de 

stat-promotor al învăţării pe tot parcursul 

vieţii”, 2015- 5 credite 

.. Managementul proiectelor europene” 
acreditat prin O.M. 3365 din 29.04.2014-15 

credite 

,, Performanţă în evaluare”, acreditat prin OM 

5990 din 16.12.2015- 30 credite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popescu Silvia 

2122564334340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2011-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133 

credite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Competente cheie TIC in curriculum 

scolar”, CNEE, aprilie 2012, 15 credite 

„Cadrul de referinţă al curriculum-ului 

naţional”-apr.2013,POSDRU,2013- 15 

credite 

,,Formarea continuă a profesorilor de 

matematică în societatea cunoaşterii”, 
furnizor Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi, 

POSDRU/87/1.3/S/63671 

Modulul A 

,,Competenţe curriculare - priorităţi ale 

reformei”-25 credite 

Modulul B 

,,Dezvoltarea profesională în societatea 

cunoaşterii” -25 credite 

,,Impact-Dificultati de invatare”, furnizor 

CCD George Tofan, Suceava-, program cat. 

2,  dec. 2014-ian. 2015-23 credite 

,,Utilizarea avansată a instrumentelor TIC- 

acreditat prin decizia nr. 3284 din 17.02.2012, 

furnizor MECȘUMPFE -25 credite 

Obţinerea gradului didactic I 

anul şcolar 2010-2011 
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 Proiectul POSDRU ,, Personalul didactic din 

sistemul de învăţământ preuniversitar de 

stat-promotor al învăţării pe tot parcursul 

vieţii”, 2015- 5 credite 

2016-2021 45 

credite 

.. Managementul proiectelor europene” 
acreditat prin O.M. 3365 din 29.04.2014-15 

credite 

,, Performanţă în evaluare”, acreditat prin OM 

5990 din 16.12.2015- 30 credite 

7.  Sascău Gabriela 

Cica 

 

 

 

      1994 2011-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168 

credite 

 

 

“Dezvoltarea de competente cheie de 

comunicare in limba engleza pentru 

personalul didactic din categoria nefilologi”, 
ISJ Salaj, decembrie 2011, 45 credite 

“Competente cheie TIC in curriculum 

scolar”, CNEE, martie 2012, 15 credite 

,,Formarea continuă a profesorilor de 

matematică în societatea cunoaşterii”,Proiect 

POSDRU /87 /1.3 /S/ 63671, furnizor 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi,  

Modulul A 

,,Competenţe curriculare - priorităţi ale 

reformei”-25 credite 

Modulul B 

,,Dezvoltarea profesională în societatea 

cunoaşterii” -25 credite 

Proiect POSDRU ,, Sprijin pentru unităţile 

şcolare în implementarea manualului de 

evaluare internă a calităţii educaţiei”, Aracip, 

mai 2013-5 credite 

,,Impact-Dificultati de invatare”, furnizor 

CCD George Tofan, Suceava-, program cat. 

2,  dec. 2014-ian. 2015-23 credite 

,,Utilizarea avansată a instrumentelor TIC- 
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acreditat prin decizia nr. 3284 din 17.02.2012, 

furnizor MECȘUMPFE -25 credite 

Proiectul POSDRU ,, Personalul didactic din 

sistemul de învăţământ preuniversitar de 

stat-promotor al învăţării pe tot parcursul 

vieţii”, 2015- 5 credite 

2016-2021 67 

Credite 

- ..Managementul proiectelor europene” 
acreditat prin O.M. 3365 din 29.04.2014-15 

credite (60 ore), Casa corpului didactic George 

Tofan Suceava, dec 2016 – ian 2018 

- ,,Performanţă în evaluare”, acreditat prin 

OM 5990 din 16.12.2015- 30 credite, Casa 

corpului didactic George Tofan Suceava, 

28.10. 2017 – 17.12. 2017 

- ,,Competențe digitale cu resurse deschise 

TI&C”- 22 credite, Asociația Uniunea 

profesorilor de informatică din România, 

29.09.2017 -18.11. 2017 

- Certificat Formator, 40 ore, S.C. 

Interactive Trening SRL, Iași, 3.03.2017 – 

12.03.2017 

 

8.  Popa Ana Marcela 

 

 

     2000  2005-2013   215 

credite 

1,,Dezvoltarea competenţelor de evaluare în 

învăţămţntul preuniversitar’’, CNPCE, 

Septembrie 2008 15 credite,  

2 “Dezvoltarea de competente cheie de 

comunicare in limba engleza pentru 

personalul didactic din categoria nefilologi”, 
ISJ Salaj, decembrie 2011, 45 credite 

3“Competente cheie TIC in curriculum 

scolar”, CNEE, martie 2012, 15 credite 

,,Formarea continuă a profesorilor de 

matematică în societatea cunoaşterii”,Proiect 

POSDRU /87 /1.3 /S/ 63671, furnizor 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi,  

Modulul A 

Obţinerea gradului didactic 

II anul şcolar 2005-2006 

Obţinerea gradului didactic I 

anul şcolar 2012-2013-90 

credite 
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,,Competenţe curriculare - priorităţi ale 

reformei”-25 credite 

Modulul B 

,,Dezvoltarea profesională în societatea 

cunoaşterii” -25 credite 

2013-2018 98 

credite 

,,Impact-Dificultati de invatare”, furnizor 

CCD George Tofan, Suceava-, program cat. 

2,  dec. 2014-ian. 2015-23 credite 

,,Utilizarea avansată a instrumentelor TIC- 

acreditat prin decizia nr. 3284 din 17.02.2012, 

furnizor MECȘUMPFE -25 credite 

Proiectul POSDRU ,, Personalul didactic din 

sistemul de învăţământ preuniversitar de 

stat-promotor al învăţării pe tot parcursul 

vieţii”, 2015- 5 credite 

.. Managementul proiectelor europene” 
acreditat prin O.M. 3365 din 29.04.2014-15 

credite 

,, Performanţă în evaluare”, acreditat prin OM 

5990 din 16.12.2015- 30 credite 

 

9.  Luţa Georgeta 1991 2011-2016 128 

credite 

„Cadrul de referinţă al curriculum-ului 

naţional”-apr.2013,POSDRU, 2013- 15 

credite 

,,Impact-Dificultati de invatare”, furnizor 

CCD George Tofan, Suceava-, program cat. 

2,  dec. 2014-ian. 2015-23 credite 

,,Utilizarea avansată a instrumentelor TIC- 

acreditat prin decizia nr. 3284 din 17.02.2012, 

furnizor MECȘUMPFE -25 credite 

Proiectul POSDRU ,, Personalul didactic din 

sistemul de învăţământ preuniversitar de 

stat-promotor al învăţării pe tot parcursul 

vieţii”, 2015- 5 credite 

60 CREDITE –MASTER-

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ŞI 

INGINERIE MATERIALELOR 

2016-2021   

10.  Capţan Maria 

Elena 

1989 2009-2014 60 

credite 

Cursuri POSDRU- e-chimie- 

U.P.Bucuresti,octombrie/noiembrie 2010, 30 
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 credite 

,,Magister XXI- Management şi 

comunicare’’, Universitatea  

,, Ştefan cel Mare’’ Suceava, 25.04.2014 – 

15.06.2014- 30 credite 

2014-2019 98 

credite 

 

,,Impact-Dificultati de invatare”, furnizor 

CCD George Tofan, Suceava-, program cat. 

2,  dec. 2014-ian. 2015-23 credite 

,,Utilizarea avansată a instrumentelor TIC- 

acreditat prin decizia nr. 3284 din 17.02.2012, 

furnizor MECȘUMPFE -25 credite 

Proiectul POSDRU ,, Personalul didactic din 

sistemul de învăţământ preuniversitar de 

stat-promotor al învăţării pe tot parcursul 

vieţii”, 2015- 5 credite 

.. Managementul proiectelor europene” 
acreditat prin O.M. 3365 din 29.04.2014-15 

credite 

,, Performanţă în evaluare”, acreditat prin OM 

5990 din 16.12.2015- 30 credite 

 

11.  Strugaru Mădălina 

02780903133111 

2003 2008-2013 163 

credite 

“Dezvoltarea de competente cheie de 

comunicare in limba engleza pentru 

personalul didactic din categoria nefilologi”, 
ISJ Salaj, decembrie 2011, 45 credite 

“Competente cheie TIC in curriculum 

scolar”, CNEE, martie 2012, 15 credite 

“Asigurarea calităţii” Federaţia Sindicatelor 

Libere din Învăţământ şi ARACIP, decembrie – 

ianuarie 2012, 18 credite 

„Iniţiere IT şi utilizare AeL”, SIVECO 

România S.A., aprilie 2009, 25 credite 

„Management educaţional”- Asociaţia 

Didackticos Timişoara, martie 2012, 60 credite 

Obţinerea gradului didactic I 

anul şcolar 2010-2011 

2013-2018 133 

credite 

,,Impact-Dificultati de invatare”, furnizor 

CCD George Tofan, Suceava-, program cat. 

2,  dec. 2014-ian. 2015-23 credite 
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,, E- educaţie în cadrul ariei curriculare,, 

Matematică şi ştiinţe-Pro Web”-Proiect 

Posdru- oct. 2014- 50 credite 

,,Utilizarea avansată a instrumentelor TIC- 

acreditat prin decizia nr. 3284 din 17.02.2012, 

furnizor MECȘUMPFE -25 credite 

Proiectul POSDRU ,, Personalul didactic din 

sistemul de învăţământ preuniversitar de 

stat-promotor al învăţării pe tot parcursul 

vieţii”, 2015- 5 credite 

,, Performanţă în evaluare”, acreditat prin OM 

5990 din 16.12.2015- 30 credite 

12.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grosari Adrian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-2016 158 

credite 

 

“Dezvoltarea de competente cheie de 

comunicare in limba engleza pentru 

personalul didactic din categoria nefilologi”, 

ISJ Salaj, decembrie 2011, 45 credite 

,,Impact-Dificultati de invatare”, furnizor 

CCD George Tofan, Suceava-, program cat. 

2,  dec. 2014-ian. 2015-23 credite 

,,Utilizarea avansată a instrumentelor TIC- 

acreditat prin decizia nr. 3284 din 17.02.2012, 

furnizor MECȘUMPFE -25 credite 

Proiectul POSDRU ,, Personalul didactic din 

sistemul de învăţământ preuniversitar de 

stat-promotor al învăţării pe tot parcursul 

vieţii”, 2015- 5 credite 

Master – Universitatea de 

Arte “George Enescu” Iasi 

FACULTATEA DE ARTE 

PLASTICE, DECORATIVE 

SI DESIGN – IASI 

Profilul – arte decorative 

60 credite 

 

 

 

 

 

2016-2021 45 

credite 

.. Managementul proiectelor europene” 
acreditat prin O.M. 3365 din 29.04.2014-15 

credite 

,, Performanţă în evaluare”, acreditat prin OM 

5990 din 16.12.2015- 30 credite 

 

 

 

 

 

Ţugui Cătălina 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

2011-2016 

 

 

 

 

128 

credite  

 

 

 

“Dezvoltarea de competente cheie de 

comunicare in limba engleza pentru 

personalul didactic din categoria nefilologi”, 

ISJ Salaj, decembrie 2011, 45 credite 

,,Magister XXI- Management şi 

 

 

 

 

 



60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comunicare’’, Universitatea  

,, Ştefan cel Mare’’ Suceava, 25.04.2014 – 

15.06.2014- 30 credite 

,,Impact-Dificultati de invatare”, furnizor 

CCD George Tofan, Suceava-, program cat. 

2,  dec. 2014-ian. 2015-23 credite 

,,Utilizarea avansată a instrumentelor TIC- 

acreditat prin decizia nr. 3284 din 17.02.2012, 

furnizor MECȘUMPFE -25 credite 

Proiectul POSDRU ,, Personalul didactic din 

sistemul de învăţământ preuniversitar de 

stat-promotor al învăţării pe tot parcursul 

vieţii”, 2015- 5 credite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-2021   

13.  Pîtu Laura      2000 2012-2017 143 

credite 

Organizarea interdisciplinară a ofertelor de 

învăţare pentru formarea competenţelor 

cheie la şcolarii din clasele I-IV- Sofwin 

Bucureşti- 34 credite 

Proiectul POSDRU ,, Personalul didactic din 

sistemul de învăţământ preuniversitar de 

stat-promotor al învăţării pe tot parcursul 

vieţii”, 2015- 5 credite 

.. Managementul proiectelor europene” 
acreditat prin O.M. 3365 din 29.04.2014-15 

credite 

Obţinerea gradului didactic I 

anul şcolar 2012-2013-90 

credite 

2017-2022 30 

credite 

,, Performanţă în evaluare”, acreditat prin OM 

5990 din 16.12.2015- 30 credite 
 

14.  Asiminei Angela      1996 2012-2017 39 

credite 

Organizarea interdisciplinară a ofertelor de 

învăţare pentru formarea competenţelor 

cheie la şcolarii din clasele I-IV- Sofwin 

Bucureşti-34 credite 

Proiectul POSDRU ,, Personalul didactic din 

sistemul de învăţământ preuniversitar de 

stat-promotor al învăţării pe tot parcursul 

vieţii”, 2015- 5 credite 

 

2017-2022    
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15.  Balici Laura      2000 2012-2017 54 

credite 

Organizarea interdisciplinară a ofertelor de 

învăţare pentru formarea competenţelor 

cheie la şcolarii din clasele I-IV- Sofwin 

Bucureşti-34 credite 

Proiectul POSDRU ,, Personalul didactic din 

sistemul de învăţământ preuniversitar de 

stat-promotor al învăţării pe tot parcursul 

vieţii”, 2015- 5 credite 

.. Managementul proiectelor europene” 
acreditat prin O.M. 3365 din 29.04.2014-15 

credite 

 

2017-2022 30 

credite 
,, Performanţă în evaluare”, acreditat prin OM 

5990 din 16.12.2015- 30 credite 
 

16.  Fîşcu Mihaela 

2750318333201 

     1996 

 
2011-2016 175 

credite 

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice 

din activitatea de mentorat-60 credite 

,,Utilizarea avansată a instrumentelor TIC- 

acreditat prin decizia nr. 3284 din 17.02.2012, 

furnizor MECȘUMPFE -25 credite 

Obţinerea gradului didactic 

II-2012-90 credite 

 

 

 

 

Obţinerea gradului didactic I 

2017-90 credite 

 

 

 

2016-2021 110 

credite 

Proiectul POSDRU ,, Personalul didactic din 

sistemul de învăţământ preuniversitar de 

stat-promotor al învăţării pe tot parcursul 

vieţii”, 2015- 5 credite 

.. Managementul proiectelor europene” 
acreditat prin O.M. 3365 din 29.04.2014-15 

credite 

17.  Olariu Carmen  1992 2012-1017 103 

credite 

,,Magister XXI- Management şi 

comunicare’’, Universitatea  

,, Ştefan cel Mare’’ Suceava, 25.04.2014 – 

15.06.2014- 30 credite 

,,Impact-Dificultati de invatare”, furnizor 

CCD George Tofan, Suceava-, program cat. 

2,  dec. 2014-ian. 2015-23 credite 

Proiectul POSDRU ,, Personalul didactic din 

sistemul de învăţământ preuniversitar de 

stat-promotor al învăţării pe tot parcursul 

vieţii”, 2015- 5 credite 
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.. Managementul proiectelor europene” 
acreditat prin O.M. 3365 din 29.04.2014-15 

credite 

 

18.    2017-2022 30 

credite 

,, Performanţă în evaluare”, acreditat prin 

OM 5990 din 16.12.2015- 30 credite 

 

19.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hîj Florentina 

2820430330526 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2012-2017 145 

credite 

,, Comunicare. Eficienţă. Dezvoltare”-2014- 

25 credite; 

,, Utilizarea instrumentelor on-line în 

educaţie”-2015-......... 

,,Utilizarea avansată a instrumentelor TIC- 

acreditat prin decizia nr. 3284 din 17.02.2012, 

furnizor MECȘUMPFE -25 credite 

Proiectul POSDRU ,, Personalul didactic din 

sistemul de învăţământ preuniversitar de 

stat-promotor al învăţării pe tot parcursul 

vieţii”, 2015- 5 credite 

 

Obţinerea gradului didactic 

II-2016- 90 credite 

 

2017-2022 45 

credite 

,, .. Managementul proiectelor europene” 
acreditat prin O.M. 3365 din 29.04.2014-15 

credite 
 Performanţă în evaluare”, acreditat prin OM 

5990 din 16.12.2015- 30 credite 

 

 

20.  Lupoae Toader 

1600825333195 

  45 

credite 

.. Managementul proiectelor europene” 
acreditat prin O.M. 3365 din 29.04.2014-15 

credite 

,, Performanţă în evaluare”, acreditat prin OM 

5990 din 16.12.2015- 30 credite 

 

21.  Schipor Andreea  

2910326330521 

2017 2017-2022 50 

credite 

Proiectul POSDRU ,, Personalul didactic din 

sistemul de învăţământ preuniversitar de 

stat-promotor al învăţării pe tot parcursul 

vieţii”, 2015- 5 credite 

.. Managementul proiectelor europene” 
acreditat prin O.M. 3365 din 29.04.2014-15 

credite 
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,, Performanţă în evaluare”, acreditat prin OM 

5990 din 16.12.2015- 30 credite 

22.  Domnari Monica 

2860730330546 

2014 2014-2019 45 

credite 

.. Managementul proiectelor europene” 
acreditat prin O.M. 3365 din 29.04.2014-15 

credite 

,, Performanţă în evaluare”, acreditat prin OM 

5990 din 16.12.2015- 30 credite 

 

23.  Leahu Maria 2002 2012 – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 

credite 

+ 

90 – 

185 

CPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Organizarea interdisciplinară a ofertelor de 

învățare pentru formarea competențelor 

cheie la școlarii din clasele I-IV” – program 

de formare continua de tip ”blended 

learning” – pentru cadrele didactice din înv. 

Primar, nivel 2, furnizor SOFTWIN SRL, ev. 

Finală 23.11.2012 / 34 CPT 

”Managementul proiectelor europene” 
acreditat prin O.M. 3365 din 29.04.2014-15 

credite 
 „Evaluarea competenţelor de comunicare orală 

în limba română – ciclul primar (P1)” – 25 CPT 

29.06.2015 – 02.08.2015  - ev. finală – 

02.08.2015, din cat. 1/100 ore, 

 acreditat de MECS prin ordinul 

4383/22.08.2014, furnizat în cadrul proiectului 

„Perfecţionarea cadrelor didactice care predau 

în limba română în învăţământul preuniversitar 

în evaluarea competenţelor de comunicare ale 

elevilor” – contract POSDRU/157/1.3/S/133900  

„Didactica matematicii şi explorării mediului – 

clasa I” – 28.02.2015 – 15.03.2015 – 16 CPT 

ev. finală 15.03.2015, furnizat în  cadrul 

proiectului POSDRU/157/1.3/132855, program 

acreditat prin OMECS nr. 3150/30.01.2015  

„Personalul didactic din sistemul de învăţământ 

preuniversitar şi universitar de stat – promotor 

al învăţării pe tot parcursul vieţii” – 12.01. 2015 

– 31.03.2015, cod contract: 

POSDRU/174/1.3/S/149155 – 5 CPT 

 

Obţinerea gradului didactic I – 

2015 - 90 CPT 
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2017 - 2022 

 

 30CPT  

 
,, Performanţă în evaluare”, acreditat prin OM 

5990 din 16.12.2015- 30 credite 

 

24.  Hurjui Viorel 2006 2016-2021 45credit

e 

,, Performanţă în evaluare”, acreditat prin OM 

5990 din 16.12.2015- finalizat 17.12.2017,  30 

credite,  furnizor CCD Suceava 

“Educatie interculturala pentru o scoala noua” – 

furnizor CCD București 15 credite finalizat 

14.12.2016 

Formul educațional Magister furnizor CCD  

București, 6 ore,  15.05.2017 

Semniarul Fisher International Teaching with 

Video in Close Up  furnizat de Fisher 

International, o ora, 29.11.2017 

Certificate  Preparing Students for FCE- 

worshop  8 ore frunizor British Council 

21.11.2015 

Cerificate Preparing Students for Ielts -

worshoop  Furnizor British Council 18.02.2017 

 

 

25.  Herghelegiu Florin ……….. …………… .............. ………………………………………………..  

26.  Haureș Cornelia 

2690602333223 

2002 2017-2022 15 

credite 

,,Abilitatea curriculara a cadrelor didactice 

din învățamantul primar pentru clasa 

pregătitoare”,-16 ore –septembrie 2016 

,,Program de formare continuă,,Educație 

interculturală pentru o școală nouă”, 15 

credite , acreditat OM, nr.4623-27.07.2015, 

durata 60 ore 

Perioada:28.11.2016 -14.12.2016 
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ANEXA 2:  COMISII DE LUCRU  
 

Comisia de acordare a burselor  

 

         La începutul anului şcolar 2017 – 2018  au fost depuse la secretariatul şcolii 25 de dosare de bursă, 

dintre care  23 de  dosare pentru  bursă socială ( 15  la ciclul primar şi  8  la ciclul gimnazial) şi 2 dosare 

pentru  bursă de boală ( 1 la ciclul primar şi 1 la ciclul gimnazial). 

         În urma verificării dosarelor, Comisia de acordare a burselor a  aprobat 25 de dosare de bursă, dintre 

care  23 de  dosare pentru  bursă  socială ( 15 la ciclul primar şi 8 la ciclul gimnazial) şi 2 dosare pentru  

bursă de boală ( 1 la ciclul primar şi 1 la ciclul gimnazial). 

    În vederea acordării burselor pentru semestrul al II –lea, comisia  a reanalizat dosarele depuse , ţinând cont 

de declaraţiile pe propria răspundere a părinţilor,  referitoare la modificarea venitului mediu net lunar pe 

membru de familie, pentru a constata dacă sunt elevi care nu se mai încadrează la bursă  din cauza creşterii 

venitului, dar şi de situaţia şcolară a fiecărui elev bursier. 

  S-a constatat că niciun elev nu  se află în situația de a pierde bursa.  

       Suma alocată pentru plata burselor  în  semestrul al II-lea a fost de 9480 lei.  

Comisia a hotărât ca banii alocaţi să fie distribuiţi astfel : 

- 23 burse sociale , pentru 6  luni,  în sumă totală de 8280 lei (23 x 6 x 60 lei = 8280 lei ) 

- 2 burse de boală, pentru 6  luni  în sumă totală de 1200 lei (2 x 6  x 100 lei = 1200 lei ) 

 

Comisia de orientare şcolară şi profesională 

 

Comisia de orientare şcolară şi profesională a avut în componenţă următorii membri: prof. Sascău 

Gabriela, prof. Coroamă Sorin, prof. Maleş Nadia, prof. Popa Marcela, prof. Luța Georgeta, prof. Apetrei 

Sorina şi prof. Popa Narcisa. 

Activitatea acestei comisii  pe semestrul II, an școlar 2017-2018  a constat în:  

 Informarea elevilor și părinților despre calendarul și metodologia examenului de evaluare 

națională  

 Informarea elevilor și părinților despre metodologia și calendarul admiterii în licee și școli 

profesionale  

 Informarea elevilor și părinților despre modificările apărute în programele de evaluare 

națională la limba română și matematică  

 prezentarea graficului de desfăşurare a evaluării competenţelor sportive şi psihologice pentru 

elevii care doresc să se înscrie  la  Colegiul Militar Liceal „Ştefan cel Mare”; 

 organizarea și desfășurarea unui program de pregătire suplimentară la obiectele de examen  

 organizarea şi desfăşurarea simulării Evaluării naţionale 

 vizite la liceele din localitate 

 cuprinderea în orele de consiliere și orientare a unor teme adecvate care să-i ajute pe elevi să 

ia o decizie corectă în ceea ce privește opţiunea lor  școlară și profesională, în funcţie de 

achiziţiile teoretice şi practice, de realităţile sociale, de posibilităţile materiale ale elevilor şi de 

necesarul de forţă de muncă din economia zonei/ţării; 

 prezentarea ofertei  profesionale 

 acordarea de sprijin și consiliere psihologică de către prof. de specialitate din școală elevilor 

care au anumite probleme( familiale, de comportament, etc.)  

 discuții individuale cu părinții elevilor în vederea unei bune orientări școlare și profesionale  

 colaborarea diriginților de clasa a VIII -a pentru realizarea acțiunilor propuse  

 colaborarea cu serviciul de secretariat pentru completarea documentelor necesare  
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Comisia pentru prevenirea violenţei în mediul şcolar 

 

Activitatea Comisiei pt. prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar s-a desfășurat, în anul 

șc. 2017 – 2018, conform obiectivelor la nivel de unitate școlară. Astfel, în conformitate cu aceste obiective, 

a fost stabilit un plan de măsuri, cuprinzând activități, termene/perioade de desfășurare și responsabili.  

Printre activitățile desfășurate în cadrul școlii, cf. planului de activități întocmit, menționăm: 

# prezentarea ROI elevilor și părinților, la orele de dirigenție sau la ședințele/lectoratele cu părinții; 

# includerea la orele de dirigenție a cel puțin unei teme care să pună în dezbatere problema violenței 

între elevi și a relațiilor acestora cu cadrele didactice și cu personalul nedidactic din școală; 

# analiza periodică a situației disciplinei în școală; 

# întâlniri ale elevilor problemă cu agentul de proximitate și consilierea acestora de către psihologul 

școlii; 

# antrenarea elevilor școlii în diverse activități extrașcolare(sportive, artistice, civice, cercuri școlare, 

etc.); 

# analiza cazurilor de indisciplină și luarea măsurilor de rigoare, în conformitate cu regulamentul 

școlar. 

Ca activități concrete, în spiritul celor de mai sus, putem menționa: 

 Campania ”19 zile fără violență”; 

 Campania RESPECT; 

 Activitățile desfășurate de consilierul școlar, precum ”Eu cu tine, nu eu împotriva ta” sau 

”Prejudecăți, discriminare, violență în mediul virtual”; 

 Lecție ”Să spunem NU violenței și agresivității”, desfășurată la Comisia diriginților, în cadrul 

orelor de Consiliere și Orientare, la clasele a VIII-a, ș.a.m.d.; 

 Lecții precum ”Comunicarea părinte – elev” – prof. Bîndiul Vera, ”Agresivitate și violență” – 

prof. Grosari Adrian,  respectiv prof.  Strugaru Mădălina, ”Violența verbală și autocontrolul”, 

prof. Hîj Florentina, resp. prof. Popescu Silvia, și multe altele... 

Lunar a fost prezentată, la I.S.J. Suceava situația cazurilor de violență în școală. În acest sens, 

menționez că a fost raportat un singur caz de violență, înregistrat la Poliție, al unui elev de la învățămîntul 

primar. 

 

Comisia privind notarea şi parcurgerea ritmică a materiei 

 

 Activitatea desfăşurată în cadrul acestei comisii a constat în: 

* verificarea periodică de către fiecare profesor a modului în care a fost parcursă materia şi a numărului de 

note trecute în catalog; 

* centralizarea acestor date de către responsabilul comisiei  

* prezentarea, de către responsabil, în cadrul consiliului profesoral a situaţiei centralizate   

   În urma verificării lunare a parcurgerii materiei şi a notării ritmice a elevilor a rezultat că pe parcursul sem.  

II al anului şcolar 2017/2018 acestea s-au desfăşurat corespunzător cu excepţia unor situaţii (în general 

obiective) când s-a constatat o rămânere în urmă cu 1-2 ore faţă de planificarea calendaristică (situaţii 

remediate pe parcursul semestrului), respectiv în ceea ce priveşte notarea(cazuri izolate), situaţia fiind de 

asemeni remediată în a doua parte a semestrului.  

 

Comisia de Protecţie civilă 

 

În anul şcolar 2017-2018 a funcţionat comisia de protecţie civilă, coordonată de prof. Capţan Maria 

Elena – responsabil, În semestrul II, s-a continuat activitatea semestrului I, care a constat în: 

- afişarea tematicii protecţiei civile pentru anul şcolar 2017-2018; 
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- verificarea şi reactualizarea schemelor de evacuare din şcoală; 

- afişarea acestor scheme în toate clasele; 

- instruirea responsabililior de protecţie civilă; 

- instruirea elevilor la orele de dirigenţie în privinţa măsurilor de protecţie civilă; 

- efectuarea a două exerciții de evacuare în prezența reprezentanților ISU. 

Au fost afişate semnalele de alarmare standard. 

 La nivelul unităţii de învăţământ semnalele sunt următoarele: 

* Alarmă în caz de indendiu – 3 impulsuri de durată crescatoare: 

- 3 secunde şi pauză 3 secunde; 

- 5 secunde şi pauză 5 secunde; 

- 7 secunde. 

Pe parcursul anului şcolar au fost periodic verificate stingătoarele şi hidranţii care sunt permanent 

accesibile şi în stare de funcţionare. 

Toţi coordonatorii claselor, diriginţii şi învăţătorii, au avut în planul de activitate teme de protecţie 

civilă. 

 

Comisia de securitate şi sănătate în muncă 

 

 Activitatea de protecţie a muncii se desfăşoară în baza următoarelor acte normative: 

- Constituţia României, 

- Legea 319/2006 

- HG 1425/2006(HG 955/2010) 

- Instrucţiuni proprii SSM  

- HG 1091/2006,HG 971 /2006 HG 1146/2006  

- Normele generale de protecţie a muncii,  

- Norme specifice de protecţie a muncii 

Prin programul de măsuri privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de protecţie a muncii pentru 

anul şcolar 2016/2017 , aprobat în consiliul profesoral din oct. 2016 s-au prevăzut activităţi care vizează 

protecţia muncii: 

- în sălile de clasă şi cabinete – laboratoare 

- în sala de sport şi terenul de sport 

- în incinta şcolii 

De asemenea s-a urmărit ca acest program să fie în concordanţă cu scopul protecţiei muncii în învăţământ: 

1. prevenirea accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale 

2. crearea celor mai bune condiţii de muncă 

3. formarea deprinderilor corecte de muncă 

S-au stabilit responsabilităţi pe domenii şi sectoare. S-a organizat compartimentul de protecţie a muncii 

care cuprinde: 

  - serviciul de securitate a muncii 

  - serviciul medical de medicină a muncii 

În fişa postului au fost cuprinse şi atribuţii ce vizează protecţia muncii pentru toate cadrele didactice  

- responsabili de laboratoare, cabinete, sala de sport.  

În urma prelucrării normelor de protecţie a muncii cu cadrele didactice, cu personalul auxiliar şi 

serviciu s-au întocmit fişe individuale de instructaj privind protecţia muncii. 

Periodic s-a realizat testarea cunoştinţelor de protecţie a muncii a cadrelor didactice care coordonează 

activitatea elevilor în laboratoare, sala de sport, terenul de sport, activităţi extracurriculare. 

Pe parcursul întregului semestru s-au realizat instructaje cu elevii privind: protecţia muncii, P.S.I., 

regulile de circulaţie, modul de comportament şi folosirea materialelor explozive. 
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S-au stabilit riscurile de accidentare pentru elevi la nivelul şcolii, li s-au adus la cunoştinţă şi au fost 

atenţionaţi asupra consecinţelor. 

În laboratoarele de fizică, chimie, biologie au fost afişate normele de  protecţie a muncii, la începutul 

semestrului efectuându-se instructajul elevilor cu luare la cunoştinţă sub semnătură. 

Experimentele  şi lucrările de laborator s-au efectuat doar sub stricta supraveghere  a profesorului. 

În laboratorul de chimie substanţele  toxice au fost etichetate şi izolate, astfel încât, elevii să nu poată 

avea acces la ele.  

La nivelul celor trei laboratoare există truse de prim ajutor ce pot fi folosite la nevoie.  

Activităţile practice de întreţinere şi reparaţii au fost executate de cadre (personal) calificat. 

În baza programului de activitate şi în scopul prevenirii accidentelor de muncă au fost controlate toate 

locurile de muncă. 
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 ANEXA 3: ACTIVITATEA COMPARTIMENTELOR 

 

ACTIVITATEA CABINETULUI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ  
  

 Activitatea Cabinetului de Asistență Psihopedagogică s-a desfășurat conform planului de activitate, 

având ca principale direcții: consilierea individuală și de grup a elevilor, consilierea părinților, consiliere și 

consultanță pentru cadrele didactice, participarea la proiectele școlii, promovarea activității cabinetului, 

formare profesională.     
 

CONSILIER ŞCOLAR: Popa Narcisa-Gabriela 
 

Nr. 

crt 

Domenii de activitate Număr 

1 ACTIVITATI DE CONSILIERE   

 A. Activitati de consiliere individuala  

 Consiliere  individuală elevi 

Tematici abordate :  

Dificultăţi şcolare 

Problematica adolescenţei 

Dificultăţi de adaptare 

Comportament agresiv 

Dificultăţi de învăţare 

Gestionarea emoţiilor 

CES 

Dificultăţi de relaţionare 

Dificultăţi familiale 

Nr. de consilieri cu elevi : 107 

Beneficiari: 32 

- nivel preşcolar (U/R):  

- nivel primar (urban/rural): 20 

- nivel gimnazial( U/R): 12 

- nivel liceal(U/R): 

 Consilieri individuale părinti  

Tematici abordate : 

Adaptare curriculară 

Problematica adolescenţei 

Dificultăţi de adaptare  

Comportament agresiv al copilului 

Dificultăţi familiale 

Dificultăţi de relaţionare 

Dificultăţi de învăţare 

CES 

Metode de disciplinare 

Nr. de consilieri cu părinţii: 38 

Beneficiari: 12 

 Consultantă/ consiliere profesori  

Oferire de materiale, scenarii didactice pentru cadre didactice, etc. 

Nr. de solicitări sosite din partea 

cadrelor didactice: 34 

 B. Activitati de consiliere de grup  

 Consiliere la orele de dirigenţie sau la alte ore/activităţi( elevi, 

părinți, profesori) 

Tematici abordate : 

Cunoaştere / autocunoaştere 

Comunicare şi relaţionare 

Dezvoltare personală / emoţională 

Rezolvarea conflictelor 

Stil de viaţă sănătos 

Gestionarea timpului  

 

Nr. de ore de dirigenţie/alte 

ore/activităţi la care ai participat: 18 

Nr. de beneficiari: 

- nivel preşcolar (U/R): 

-nivel primar (U/R): 102 

- nivel gimnazial( U/R): 50 

- nivel liceal( U/R): 

  Consiliere de grup elevi (la cabinet). 

 Tematici abordate : 

Gestionarea emoţiilor 

  

Nr. total consilieri de grup: 2 

Nr. beneficiari:12 

- nivel preşcolar (U/R): 

-nivel primar (U/R): 

- nivel gimnazial( U/R): 12 
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- nivel liceal(U/R): 

 Activitati de grup cu parintii  

 Şedinţe cu părinţii: Nr. de şedinţe la care ai participat 1 

 Alte activităţi cu părinţii. Tematici: Nr. de activitati 

 Activitati de grup cu cadre didactice 

Tematici :  

 

Nr. de solicitări sosite din partea 

cadrelor didactice:  

 Oferire de materiale, scenarii didactice pentru cadre didactice, etc. Nr. de solicitări sosite din partea 

cadrelor didactice: 

2 ACTIVITĂŢI DE ORIENTARE A CARIEREI  

2.a  Consilieri individuale.  

Tematici: Examinare, informare, consiliere individuală privind 

cariera 

 

Nr. de consilieri individuale:4 

Nr. beneficiari:3 

- nivel preşcolar (U/R): 

-nivel primar (U/R): 

- nivel gimnazial(U/R):3 

- nivel liceal(U/R): 

2.b Consiliere la orele de dirigenţie sau la alte ore/activităţi. 

Tematici abordate : 

Inteligenţe multiple 

Obiective şi opţiuni educaţionale 

Interese 

Valori  

Scopuri 

Trasee educaţionale şi profesionale 

Viaţa personală şi cariera 

Stresul în situaţii de examen   

Managementul timpului şi învăţarea eficientă în pregătirea 

examenelor 

Nr. de ore de dirigenţie sau alte 

ore/activităţi la care ai participat:15 

Nr. de beneficiari: 

- nivel preşcolar (U/R): 

-nivel primar (U/R): 

- nivel gimnazial(U/R):98 

- nivel liceal(U/R): 

2.c Consilieri de grup (la cabinet). Tematici: 

Factori care influenţează decizia privind cariera 

Nr. total consilieri de grup: 

Nr. de beneficiari:10 

- nivel preşcolar (U/R):  

-nivel primar (U/R): 

- nivel gimnazial (U/R):10 

- nivel liceal( urban/rural): 

3 PROGRAME INTERNE (in unitatea de inv) DE PREVENŢIE / INTERVENŢIE  

Program de prevenire a violenţei 

„Şcoala altfel” – săptămâna 26 – 31 martie   

Adolescenţa şi stilul de viaţă sănătos   

 Tema/Activitati : 

Modalităţi de a face faţă tachinării şi etichetării   

Creştere şi schimbare 

Sănătatea noastră 

Roluri, reguli, responsabilităţi la şcoală şi în familie 

Luarea deciziilor 

Orientare în carieră 

Relaţia părinţi – adolescenţi  

Gestionarea furiei  

Violenţa în şcoală şi în mediul online 

 

„Împreună fără violenţă!” 

Gestionarea furiei  

Siguranţa în mediul online 

Beneficiari (nr. şi nivel clasă): 

31 – clasa a II-a A 

100 elevi - clasele a IV-a A, B, C,D  

20 – clasa a VI-a A 

24 – clasa a V-a D 

20 – clasa a VII-a C 

50 elevi - clasele a VI-a B, a VIII-a A  

24 – clasa a V-a D 

26 – clasa a VI-a B 

31 – clasa a III-a B 

24 – clasa a V-a D 

26 – clasa a VI-a B 

4 MATERIALE REALIZATE (chestionare, fişe de lucru, etc.): 

 

 Chestionar pentru identificarea formelor de violenţă 

Conflictele şi rezolvarea lor, Recunoaşterea tipurilor de 

violenţă, A trăi cu sau fără Internet 

 

5 COLABORARI/ PARTENERIATE 
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 CU CJRAE/CJAP 

Activităţi: 

Activităţi: „Eu şi familia mea” 

Administrare chestionare studiu „Raportul între generaţii” 

Natura colaborării: 

Activităţi în Cadrul proiectului „Pro 

familia”,  iniţiat de CJAP 

   PARTENERIATE CU ALTE INSTITUŢII  
Instituţii: 

Aşezământul de copii « Sfântul Ierarh Leontie » 

Natura colaborării: 

 

Membru în echipa de proiect « Suflet 

pentru suflet » în cadrul SNAC 

6 STUDII / CERCETĂRI  

 

 Tema: Satisfacţia elevilor cu privire la activităţile desfăşurate 

în cadrul programului „Şcoala altfel” 

Satisfacţia elevilor, părinţilor, cadrelor didactice cu privire la 

activitatea de consiliere 

 

7 ACTIVITĂŢI DE PERFECŢIONARE 

Curs „Cunoştinţe despre sănătatea mintală a adolescenţilor” 

Cercul pedagogic al consilierilor şcolari – Colegiul de Artă Suceava 

Activităţile Comisiei metodică a consilierilor şcolari din zona Rădăuţi  

 (Cursuri, seminarii, publicatii, simpozioane, etc.)  

8  ALTE ACTIVITĂŢI: 

 

 Participare la şedinţele Consiliului profesoral – CJRAE Suceava 

Participare la şedinţele Consiliului de Administraţie al CJRAE 

Suceava 

Participare la şedinţele Consiliului profesoral – Şcoala Gimnazială 

„Mihai Eminescu” 

Participare la activitatea Comisiei Metodice de Consiliere şi 

Orientare – Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” 

„Călătorind prin Europa” – Program de „Ziua Europei” 

Beneficiari: 50 de elevi din clasele a IV-a A, B 

        Profesor asistent la Evaluare Naţională – clasele a II-a, IV-a, 

a VI-a 

Consiliu Profesoral  - Prezentarea rezultatelor studiului de 

apreciere a satisfacţiei elevilor cu privire la activităţile desfăşurate 

în cadrul programului „Şcoala altfel” 

Excursie tematică „Ziua Copilului” – 1-3 iunie 2018 

 

 

 

ACTIVITATEA CABINETULUI MEDICAL 
 

Activitatea desfășurată în cadrul cabinetului medical a fost efectuată de către asistenta medicală 

principală Popovici Mihaela Dimitria. 

            La începutul semestrului II am efectuat, ca în fiecare an, conform fișei postului din Monitorul Oficial, 

verificarea curateniei in scoala si triajul epidemiologic elevilor prezenți in momentul controlului si dintr-un 

nr. de 910 elevi înscriși, 892 au fost prezenți. 

           Pe parcursul acestui semestru am mai desfasurat diferite activitati și anume: 

- am consultat si avizat participarea elevilor din scoala la diferite competiții sportive; 

- am asigurat primul ajutor elevilor  participanți la diferite concursuri interscolare de baschet, handbal, 

fotbal,  băieți și fete, atât din scoala cat si alte scoli; 

-  am completat si eliberat numeroase documente medicale elevilor prezenți  cat si fostilor; 

- am tinut ore de educație sanitară, la propunerea cadrelor didactice din scoala; 

-  am recoltat exudate si am predat anchetele epidemiologice elevilor contacti direcți cu cazurile de scarlatina, 

la DSP Radauti; 

-  am predat raporturile situațiilor atât după tiraj cât și la sfârșit de an școlar,  la DSP Rădăuți; 
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-  in luna Mai am primit cu ajutorul d-nei director si bunăvoința părinților și a doamnelor farmacist de la 

farmacia Avicena S.R.L., sub contract de sponsorizare, medicamente si un tensiometru; 

-  am asigurat primul ajutor ori de câte ori a fost necesar, elevilor si cadrelor didactice si nedidactice din 

școală; 

-  am avizat cu ajutorul d-nei dr. Melnic, pentru o mica perioadă de timp, tabelele cu elevii participanti la 

excursiile scolare. 

 

ACTIVITATEA BIBLIOTECII  
         Pentru anul şcolar 2017/2018 s-a  întocmit „Programul managerial de activitate al bibliotecii” având ca 

obiective: 

- elaborarea Planului Managerial al Bibliotecii, al Planului de Acţiuni al Bibliotecii şi Planurile de Activitate 

pentru cele două semestre ale anului şcolar 2017/2018 şi respectarea tuturor activităţilor propuse: 

- înscrierea elevilor de la clasa a II-a la biblioteca şcolii 

- atragerea a unui număr cât mai mare de cititori la biblioteca şcolii 

- îndrumarea lecturii elevilor;întocmirea de liste bibliografice; 

- popularizarea sălii de lectură şi a  colecţiilor bibliotecii prin organizarea de expoziţii cu lucrări recent intrate 

în bibliotecă; 

- organizarea de evenimente culturale – momente lirice,prezentări de carte, audiţii muzicale,vizionare de 

DVD-uri,CD-uri cu diferite teme 

- discuţii cu cititorii pentru a vedea care le sunt nevoile informaţionale pe care biblioteca le-ar putea satisface, 

chestionare  

- atragerea spre cercetare prin diverse referate tematice 

- o colaborare mai eficientă cu toate cadrele din şcoală pentru realizarea unor acţiuni atractive şi instructive, 

din toate domeniile de activitate 

- dezvoltarea gustului pentru lectură prin activităţi atractive în care să fie atraşi un număr cât mai mare de 

cititori; organizarea de expoziţii omagiale „Mihai Eminescu” , „Ion Creangă” , „I.L.Caragiale”etc. 

- colaborarea cu cadrele didactice în vederea stimulării lecturii elevilor 

- elaborarea planurilor de activitate pentru cele două semestre. 

A fost  întocmit programul de activităţi pentru  cele două semestre.  

 La începutul anului şcolar au fost distribuite manualele şcolare la toate clasele, pe bază de proces-

verbal. 

 Împreună cu doamnele învăţătoare, s-au desfăşurat activităţi de prezentare a sălii de lectură „Forum” 

fiind  înscrişi la biblioteca şcolii toţi elevii de la clasele a II-a: clasa a II-a A înv. Hîj Angelica, clasa a II-a B 

înv. Fodor Dorina, clasa a II-a C înv.  Haureș Cornelia, clasa a II-a D înv. Burciu Viorica.            

În incinta sălii de lectură „Forum” s-au efectuat împreună cu elevii şi cadrele didactice de la clasele 

pregătitoare A, B, I B și II-VIII activităţile propuse în programul de activităţi pentru semestrul unu și 

semestrul al doilea: ”21 septembrie – Ziua Mondială a Păcii” ; ”05.10.2016 – Ziua Internațională a Educației;  

”Citind povești”– înscrierea elevilor de la clasele  a II-a”; ”16 octombrie – Ziua Dicționarului”; „22 

octombrie  – Ziua bibliotecilor şcolare” ; 1 Decembrie – Ziua Națională a României ;  ”Colinde ,datini din 

străbuni” ; ”168 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu – 15 ianuarie -  Ziua Culturii Naționale”   ;”24 

Ianuarie 1859  –  159 de ani de la Mica Unire”; ” 30 ianuarie – Ziua Internațională pentru nonviolență în 

școală”; ” 30 ianuarie – 166 de ani de la nașterea lui I.L.Caragiale” ; ” 1 martie – 181 de ani de la nașterea 

scriitorului Ion Creangă” ; ”1 Martie – Mărțișor”  ; ”3 Martie – Ziua Mondială a Scriitorilor” ; ” 8 Martie –De 

ziua mamei” ; ” 21 martie – Ziua Mondială a Poeziei” ; Activități desfășurate în cadrul săptămânii ”Școala 

altfel” – 26.03.-30.03.2018; ”  De Paște în Bucovina” ;  ” 23 aprilie – Ziua Mondială a Cărții și a dreptului de 

autor / Ziua Națională a bibliotecarilor din România”;„9 Mai – o singură zi trei sărbători – Ziua Europei,  a 

Independenței României, și sfârșitul celui de al doilea război mondial”;  ”100 de ani de la moartea poetului 

George Coșbuc -09.05.1918 ; ”1 Iunie – Ziua copilului –de când și de ce se sărbătorește ziua copilului” . 
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                Totodată în sala de lectură au studiat elevi de la clasele II-VIII - în vederea întocmirii de proiecte 

pentru istorie, geografie, biologie, limba şi literatura română etc.; s-au realizat PPT-uri, s-au vizionat DVD-

uri, studiu individual, pregătiri pentru olimpiadă, s-au desfășurat activitățile propuse pentru anul școlar 

2017/2018.  Au participat: doamnele învăţătoare de la clasele 0-IV (înv. Asiminei A., Nistor M., Hîj 

A.,Fodor D., Haureș C.,Burciu V.,. Hîj O., Rusu Lăcrimioara, Rotariu V. , Bîndiu A., Vlonga A.; profesori de 

la clasele V-VIII:  prof. director adjunct Coroamă Sorin, prof. Bîndiul Vera Elena, Maleș Nadia, Luța 

Georgeta, Apetrei Simona, Domnari Monica. 

   Am colaborat  cu doamnele învăţătoare şi diriginţii claselor V-VIII informându-i în permanenţă 

despre situaţia elevilor înscrişi, restanţieri sau cei care nu s-au înscris încă la bibliotecă. Am înregistrat 

manualele școlare primite de la ISJ Suceava, am prelucrat conform Regulamentului bibliotecilor toate 

achizițiile primite în bibliotecă inclusiv clasificarea CZU, am reactualizat ROI al bibliotecii. 

    În anul școlar 2017 – 2018   au  fost înregistrate la bibliotecă  454 de  volume în valoare de 2710,15 

lei (din care 13 fără preț),  acestea au fost donate din partea: ISJ Suceava: 13 – gratuit; cadrelor didactice: 6 - 

85 lei; elevi: 395 – 2319,15 lei; alte persoane: 40 – 306 lei și s-a făcut abonament la ”Tribuna 

învăţământului”.  

               Au fost înscrişi la biblioteca școlii un număr de  718 cititori  din care: 678 elevi, 304  elevi clasele   

II-IV, 374  elevi clasele V-VIII; 31 cadre didactice: 16 înv., 15 prof.; 9 alte persoane.   . 

   Au fost recuperate volumele de bibliotecă de la elevi în vederea efectuării inventarului bibliotecii. 

Doamnele învăţătoare şi diriginţii de la clasele V-VII au predat manualele și volumele de la bibliotecă la 

sfârşitul anului şcolar. 

S-a  făcut propunerea de casare a volumelor de bibliotecă conform legilor în vigoare și propunerea de 

casare a manualelor școlare care au fost înlocuite și a celor deteriorate.   

 Am participat la acţiunile și perfecționările de specialitate organizate de Inspectoratul Şcolar al 

Judeţului Suceava, acţiuni coordonate de doamna inspectoare Sehlanec Angela. 
 

SERVICIUL SECRETARIAT 
      Serviciul SECRETARIAT al Şcolii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” Rădăuţi alcătuit din Muscalu Vera 

– secretar şef şi Teleagă Angelica- în baza planului de muncă şi a sarcinilor din fişa postului pentru anul 

şcolar 2017/2018  a desfăşurat următoarele activităţi:  

- completarea dosarului privind transferul elevilor în anul şcolar 2017/2018 

- înscrierea elevilor de clasa pregătitoare în programul elaborat de MEN; 

- întocmirea dosarelor personale ale elevilor de clasa pregătitoarea, clasa I (cereri de înscrieri, copie 

certificate de naştere, avize medicale,) 

- introducerea  datelor elevilor cl. pregătitoare şi cl I-VIII (nume ,prenume, CNP) în SIIIR 

- completarea în programul SIIIR,a : SCO, SC1,sfârşit de sem I, sfârşit de sem II, sfârşit an şcolar  şi 

transmiterea acestora pe suport de hârtie la ISJ 

- întocmit fişa de încadrare a  personalului didactic în anul şcolar 2017-2018  

- întocmirea machetelor de normare şi salarizare a personalului şcolii pentru anul 2017-2018 şi 

transmiterea acestor la ISJ 

- întocmirea dosarelor personale ale cadrelor noi angajate 

- predarea cataloagelor învăţătorilor şi diriginţilor 

- completarea şi înregistrarea Fişei postului pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 

- întocmirea statelor nominale de funcţii valabile cu 01.09.2017, a statelor de funcţii pe trepte şi 

gradaţii şi transmiterea acestora la I.Ş.J. Suceava; 

- întocmirea lunară a statelor de plată în programul EDUSAL 

- completarea şi verificarea registrelor matricole 

- eliberarea actelor de studii, foilor matricole, certificate de echivalare 

- completarea dosarelor pentru angajaţii unităţii noastre (copii certificate grade didactice, copii 

adeverinţe de participare la perfecţionare) 
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- evidenţa personalului didactic şi nedidactic, operarea în Registrul Unic al Salariaţilor – REVISAL  a 

tuturor modificărilor privind salarizarea sau orice modificări  sau corecţii la Contratul de muncă al 

salariaţilor pe baza deciziilor emise de directorul şcolii 

- înscrierea cadrelor didactice la examenele pentru obţinerea gradelor didactice 

- completarea registrului de înscriere a elevilor 

- întocmirea la termen a adreselor solicitate de IŞJ 

- întocmirea şi păstrarea documentelor privind legislaţia şcolară 

- întocmirea contractelor de muncă a cadrelor didactice detaşate şi suplinitoare 

- înregistrarea cererilor pentru acordarea rechizitelor şi evidenţa distribuirii rechizitelor 

- înregistrarea cererilor pentru acordarea burselor şcolare, întocmirea statelor de plată 

- întocmirea statelor de plată pentru concedii 

- evidenţa concediilor de odihnă a personalului unităţii  

- redactarea fișelor postului pentru anul școlar 2017-2018 

- redactarea deciziilor pentru anul școlar 2017-2018 

- preluarea datelor de pe site-ul Ministerului şi IŞJV  

- întocmirea bazei de date pentru Evaluarea Naţională a elevilor de clasa a VIII-a 

- întocmirea bazei de date pentru Evaluarea Naţională a elevilor claselor a II, a IV-a şi a VI-a 

- recalcularea salariilor conform hotărârilor judecătoreşti 

- arhivarea documentelor şi dosarelor 

- întocmirea documentelor pentru evaluarea individuală a personalului didactic,didactic auxiliar şi 

nedidactic 

- întocmirea bazei de date pentru Admitere în clasa a IX-a 

- întocmirea dosarelor absolvenţilor claselor a VIII-a (Adeverinţă + Foaie matricolă) 

- pregătirea examenelor  de corigenţă 

- întocmirea fișelor de normare, încadrare și salarizare pentru anul școlar 2018-2019. 
 

 

SERVICIUL CONTABILITATE 
 

ANALIZA EXECUŢIEI BUGETARE 

 
Cheltuieli de personal 

Creditele bugetare deschise în sem. II, la cheltuieli de personal în sumă de 2.617.106  lei au asigurat 

efectuarea plăţilor reprezentând drepturi de personal cuvenite cadrelor didactice, didactic auxiliar si 

nedidactic, din care suma de 71.050 reprezinta voucher-e de vacanță acordate unui număr de 49 salariați. 

 Cheltuieli materiale 
Bugetul inițial aprobat pentru cheltuieli materiale în anul 2018 este de 446.500  lei, din care 379.000 

lei conform costului standard per elev și 67.500 lei din finanțarea complementară. Din creditele deschise 

până la sfârşitul semestrului II,  s-au achitat furnizori în sumă de 165.478,48 lei.  

Asistență socială   

            În anul 2018 sunt cuprinse prevederi bugetare pentru plata drepturilor aferente elevilor cu cerințe 

educaționale speciale integrați în învățământul de masă, conform OMECTS nr.5574/2011, în sumă de 12.000 

lei, din care s-au acordat drepturi în sumă de 8.652 lei. 

Investiții 

            În bugetul aprobat pentru anul 2018 s-a prevăzut la capitolul investiţii suma de 15.000 lei pentru 

modernizarea și extinderea sistemului de supraveghere exterior. În cursul anului s-au alocat prevederi 

bugetare în sumă de 84.800 lei, din care 4.800 lei achizitionarea unui aparat de filtrare a apei ESPRING, 

suma de 30.000 lei pentru reparații capitale grup sanitar și 50.000 lei pentru reparații capitale dușumea sala 

de sport. 
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Autofinantari 

În sem. II s-a încasat în contul de autofinanțări suma de  11.550 lei din închirierea spațiilor disponibile, 

din care s-a virat procentul de 50% Primariei Mun. Radauti.  

În semestrul II al anului școlar 2017-2018 am desfăşurat următoarele activităţi specifice 

compartimentului financiar-contabil, conform fişei postului după cum urmează: 

      - întocmesc planurile de venituri şi cheltuieli bugetare şi extrabugetare, la termenele şi în condiţiile 

prevăzute de lege; 

- întocmesc acte justificative şi documente contabile, cu respectarea formularelor şi regulilor de 

alcătuire şi completare în vigoare; 

- urmăresc încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificaţiei bugetare; 

- am organizat circuitul documentelor contabile şi înregistrarea lor în mod cronologic şi sistematic în 

evidenţa contabilă; 

- am organizat şi exercit viza de control financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile în vigoare; 

- efectuez şi conduc operaţiunile contabile; 

      - verific şi definitivez statele de salarii cu sumele de reţinute;  

- organizez inventarierea valorilor materiale şi băneşti, instruiesc şi controlez personalul unităţii în 

vederea efectuării corecte a operaţiunii de inventariere; 

- întocmesc dările de seamă contabile şi contul de execuţie bugetară; 

- verific statele de plată, statele de plată a burselor, statele de plata ale elevilor cu CES,etc.; 

- fundamentez necesarul de credite, repartizez pe bază de referate de necesitate materiale de 

întreţinere; 

- stabilesc contribuţiile către bugetul statului şi asigur vărsarea sumelor respective, în termenele 

stabilite; 

- efectuez demersurile necesare pentru asigurarea fondurilor necesare plăţii salariilor şi celorlalte 

acţiuni finanţate de la bugetul de stat, bugetul local şi venituri proprii. 
 

 

SERVICIUL ADMINISTRATIV 
Pe perioada semestrului II  s-au desfăşurat diferite lucrări de întreţinere, curăţenie, reparaţii  după cum 

urmează: 

- lucrări reabilitare totală la sala 3, sala 4, sală materiale biologie, secretariat, contabilitate, cancelarie și 

birou director adjunct (îndreptat pereți, finisat, zugrăvit, montat parchet etc); 

- s-a înlocuit parchetul deteriorat la sălile 5,16 și 21; 

- s-a făcut curațenie în urma lucrărilor de demolare a sobelor (10 sobe) și reamenajare la sălile sus 

menționate;  

- lucrări  în grădină, greblat, tuns iarba și gard viu, întreținere spații verzi; 

- întreținere/ înlocuire corpuri de iluminat grupuri sanitare, săli clasa - schimbat startere, tuburi neoane, 

întrerupătoare și prize, precum și alte intervenţii la instalaţia electrică; 

- reparaţii mobilier – pupitre, scaune, dulăpaşe, uşi  

- s-au luat măsuri de verificare și întreținere pentru o bună funcționare a caloriferelor, a aparatelor din 

grupurile sanitare, desfundat canalizare; 

- s-au procurat materiale de curațenie și întreținere; 

- s-a asigurat mentenanța aparaturii de birotică; 

- s-au verificat sistemele de închidere a geamurilor în unele săli de clasă; 

- s-a efectuat dezinfecția, deratizarea unității pentru a oferi condiții optime pentru desfasurarea 

activitatilor de învățământ; 

- s-a executat și schimbat blaturile la mesele din cabinetul metodic, s-a achiziționat și montat un filtru 

de apa performant și un robinet cu încălzitor apa (Delimano); 

- s-au demontat panouri de sticla din sala 3 și sala 21; 
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- s-au schimbat jaluzele la sala 3 și sala 21; 

- s-a înlocuit mobilierul școlar la sala 3 și 4. 

 

Activităţi zilnice 

- menţinerea curăţeniei în birouri, holuri, săli de clasă, cabinete, sală de sport, grupuri sanitare, spațiile 

verzi și curțile interioare; 

- primirea, recepționarea și distribuirea produselor lapte-corn; 

- pregătirea sălilor pentru sărbători, serbări, alte activităţi; îngrijirea florilor; 

-  alte activităţi specifice de verificare, întreținere a sistemelor de încălzit, iluminat sau reparații a 

instalațiilor sanitare. 

 

Lucrări  propuse și nefinalizate: 

- repararea robineților de intrare la alimentarea cu agent termic în școală și sala de sport; 

- reparații la dușumeaua din sala de sport. 

                    

 

 

DIRECTOR, 
prof. Sascău Gabriela-Cica 

 

                                                                                                             


