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Capitolul 1: Reţeaua şcolară 

 
În anul școlar 2016-2017, rețeaua școlară din învățământul preuniversitar de stat a comunei 

Butea a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local, în baza avizului conform al 

Inspectoratului Școlar Județean Iași, cu scopul optimizării acesteia și ținând cont de structura și 

repartiția populației școlare, de realitățile socio-economice specifice, precum și de restricțiile 

bugetare și de normare impuse. 

În consecință, în perioada analizată, rețeaua școlară a comunei Butea a fost structurată astfel: 

Învăţământ de masă, zi 

 

Nivelul de învăţământ 

Număr clase/ grupe Număr elevi/ preșc. 

Preşcolar 4 70 

Primar, clasa pregatitoare + 
clasele I-IV 

5 103 

Gimnaziu, clasele 
V-VIII 

5 111 

Total învăţământ de masă, zi 
14 284 

 
Reţeaua școlară a învățământului preuniversitar de stat din judeţului Iaşi, în anul şcolar 

2016-2017, a inclus o unitate cu personalitate juridică, distribuite după cum urmează: 

 

Anul şcolar 2016-2017 

Unităţi de învățământ cu personalitate juridică 1 

Locații învățământ preșcolar 
1 

Locații învățământ primar 2 

TOTAL 4 

Situația posturilor din învățământ în anul școlar 2016-2017 

 

 
Numărul de posturi 

TOTAL, 

din care: 

 
Didactic 

Didactic 

auxiliar 

 
Nedidactic 

finanțate de la M.E.N. 24.99 17.99 2.25 4.75 

TOTAL 24.99 17.99 2.25 4.75 
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Analizând tabelele și informațiile de mai sus, se remarcă o serie de trăsături definitorii ale rețelei 

școlare din comuna Butea în anul școlar analizat: 

 Numărul elevilor/preșcolarilor înscriși la învățământul de masă, zi, a scăzut 14 față de anul 

școlar 2015 2016; 

 Numărul claselor din învățământul de masă, zi, a rămas același; 
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Capitolul 2: Situaţia la învăţătură şi starea disciplinară 
 

 A. Frecvenţa elevilor  

 
Pentru a ilustra evoluţia frecvenţei elevilor au fost comparate datele statistice de la 

sfârşitul anilor şcolari 2014-2015, 2015-2016 şi 2016-2017. Ca indicatori, s-au folosit: 

 numărul de elevi neşcolarizaţi în cei trei ani şcolari consideraţi; 

 numărul de elevi care au avut note scăzute la purtare sub 7, din cauza absenţelor. 

În anul şcolar 2016-2017 s-a înregistrat un număr de 2 elevi neșcolarizați , spre deosebire 

de anul şcolar 2015-2016, când s-a înregistrat un elev neşcolarizat și față de anul şcolar 2014-

2015, când s-a raportat un 1 elev neşcolarizat . 

Tabelul și graficul de mai jos reflectă sintetic ponderea numărului de elevi neșcolarizați 

în totalul elevilor înscriși în învățământul obligatoriu, învățământ de masă zi, în ultimii trei ani 

școlari: 

 

An școlar Nr. elevi înscriși Nr. elevi neșcolarizați % neșcolarizați 

2014-2015 225 1 0.44 

2015-2016 215 1 0.46 

2016-2017 214 2 0.93 
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Dinamica fenomenului de abandon școlar în funcție de mediul de proveniență în anul școlar 

2016-2017 este reflectată în tabelul următor: 

 

 

Mediul 

Nr. elevi învățământ 
primar 

 

Nr. elevi gimnaziu 

        

               Băieți 

Miclăușeni              0 2 2 

                Butea               0 0 0 

 
 

Analizând cu atenție graficul anterior, se constată faptul că numărul elevilor neșcolarizați 

din mediul satul Miclăușeni este mai mare decât al celor din satul Butea. 

Dimensiunea de gen reflectată în dinamica fenomenului de abandon școlar în anul școlar 

2016-2017 este surprinsă în tabelul de mai jos, constatându-se faptul că băieții, de regulă 

abandonează școala.  

Din cauza cumulului de absenţe, un elev a avut note la purtare scăzute sub 7 în anul 

şcolar 2016-2017 (adică 0.46 % din totalul de 214  elevi rămași înscriși la finalul anului școlar în 

clasele pregătitoare – VIII, în învățământ de masă, zi, față de 2 elevi care au avut note scăzute la 

purtare sub 7 în anul şcolar 2015-2016 (adică 0.93 % din totalul de 215 elevi rămași înscriși la 

finalul anului școlar în clasele pregătitoare – VIII, în învățământ de masă, zi), în timp ce în anul 

şcolar 2014-2015 sancţiunea disciplinară s-a aplicat pentru 1 elev (adică % din totalul de  225 

elevi rămași înscriși la finalul anului școlar în clasele pregătitoare – VIII, în învățământ de masă, 

zi). Este de remarcat evoluția acestui indicator, atât în valoare absolută, cât și procentual : 

 

 
An școlar 

 

Nr. elevi rămași înscriși 

la finalul anului școlar 

Nr. de elevi cu note la 

purtare scăzute sub 7 din 

cauza numărului de absențe 

nemotivate 

 

% note la purtare scăzute 

sub 7 

2014-2015             225 1 0.44 

2015-2016 215 2 0.88 

2016-2017 218 1 0.45 
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 B. Rezultatele elevilor  

Calitatea actului didactic se reflectă în rezultatele elevilor la finalul unui an şcolar, la 

diverse evaluări interne sau externe, la examenele naționale, la olimpiadele sau concursurile 

şcolare. Analiza rezultatelor din anul școlar 2016-2017 se realizează prin comparație cu cele din 

anii școlari 2013-2014, 2014-2015 și 2015-2016.  

Obiective urmărite: 

 formarea competenţelor-cheie la elevi, care să-i ajute să fie performanţi şi de succes în 

societatea cunoaşterii; 

 creşterea calităţii procesului de învăţământ prin atingerea standardelor educaţionale de către 

elevi; 

 creşterea numărului de elevi promovaţi, comparativ cu anii şcolari precedenţi. 
 

 1. Învăţământ de masă, zi, clasele PREGĂTITOARE-VIII  

a) Numărul de elevi rămaşi înscrişi la sfârşitul anului şcolar 2016-2017 a fost de 218, datele 

din tabelul următor surprinzând diminuarea continuă, an de an, a acestui număr, corelat cu rata 

populației școlare aflată în descreștere. Se constată o  foarte mică creștere a procentului de elevi 

promovați, în comparație cu anul școlar anterior. 

Număr de elevi/ani școlari 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Numărul de elevi rămaşi înscrişi la sfârșitul anului școlar        235 225 215 218 

Numărul de elevi promovați (clasele I-VIII) 229 220 211 213 

Procentul de elevi promovați, raportat la totalul celor 

rămași înscriși 
    93.19 %    97.78%     97.20 % 97.70% 
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b) Promovabilitatea pe nivele de școlarizare este reflectată în tabelul următor: 
 
 

Nivel de școlarizare 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Primar, zi 99,74 % 100 % 100 % 100  % 

Gimnazial, zi 96.62 % 97.78 % 97.20 % 95.53 % 

 

 

 
Graficul indică o situație previzibilă: cea mai bună promovabilitate se înregistrază în 

învățământul primar . 

c) Ilustrarea procentului de elevi repetenți în funcție de nivelurile de școlarizare: 
 

Anul școlar 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Nivelul de 
învățământ 

Elevi 
repetenți 

procent 
Elevi 

repetenți 
Procent 

Elevi 
repetenți 

Procent 
Elevi 

repetenți 
Procent 

primar 1  0.26 % 0  0% 0 0% 0  0% 

gimnazial     5 6.81 % 5 2.22%  6  2.80 %          2 1.87% 

d) numărul de elevi declarați în abandon școlar la clasele pregătitoare – a  VIII -a (elevi care au fost 

înscriși în învățământul obligatoriu, dar care nu au frecventat și au depășit cu mai mult de 2 ani 

vârsta clasei): 

Anul școlar 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Total elevi cu abandon şcolar 

(clasele pregătitoare-VIII) 
1 0 1 2 

Procentul de elevi declarați în abandon 

școlar, raportat la totalul celor înscriși 
0,44% 0% 0, 44% 0.91%* 

 

* crește procentul elevilor declarați în abandon școlar, cu 0,47%, comparativ cu anul școlar precedent

93
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Principalele cauze ale abandonului şcolar: elevi care provin din familii cu părinţi plecaţi 

în străinătate; starea materială precară a familiilor din care provin elevii. 
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Domeniul II 

CURRICULUM ȘI INSPECȚIE ȘCOLARĂ 
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          Capitolul 3: Controlul calității  

 

În anul şcolar 2016-2017, Școala Gimnazială Butea a vizat asigurarea calităţii serviciilor 

educaţional prin activităţi de control şi evaluare a realizării scopurilor şi obiectivelor proprii de 

către directorul unității școlare, aşa cum sunt acestea definite prin legislaţia în vigoare. În acest 

context, proiectarea şi planificarea graficului de control a avut în vedere crearea unui cadru de 

evaluare comprehensiv prin raportare la activitatea unităţii de învăţământ pentru a asigura 

eficienţa demersurilor pedagogice întreprinse la nivelul acesteia, cu utilizarea instrumentelor de 

lucru specifice, asigurând realizarea corelaţiei cu direcţiile de acţiune stabilite la nivelul 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi în anul şcolar 2016-2017. 

Evaluarea a fost proiectată şi transpusă într-un graphic de control al directorului, având ca 

fundamentare legislația specifică în acest domeniu. 

 

 A. Inspecţia şcolară thematică  

 

În anul şcolar 2016-2017 unitatea noastră școlară a avut 2 inspecţii tematice și 4 

inspecții de îndrumare și control, dintre care 2 în semestrul I şi 4 în semestrul al II-lea, după 

cum urmează: 

-inspecție tematică în specialitate , limba engleză 04.11.2016 

-inspecție de îndrumare și control, existența documentelor manageriale, activități 

specifice procesului instructiv – educativ, simularea examenelor naționale, completarea 

documentelor școlare și a bazelor de date, 25.01.2017 

-inspecție tematică de specialitate, învățământ primar, 07.03.2017 

-inspecție de îndrumare și control, monitorizarea activității de pregătire a examenelor 

naționale, evaluarea națională la clasele II, IV și VI, 14.06.2017 

-inspecție de evaluare a activității manageriale a directorului, 23.06.2017 

-inspecție de îndrumare și control, verificare aspectelor legate de stadiul pregătirii 

unităților de învățământ pentru începerea anului școlar 2017 2018, 25.08.2017 
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     În cadrul inspecţiilor tematice, recomandările formulate au avut în vedere următoarele aspecte: 

-contituirea portofoliului professional conform Metodologiei pentru definitivat, sesiune 2017 

-pregătirea documentelor de proiectare și discutatea cu profesorul metodist  

-orientarea denersului educațional pe activități centrate pe comunicarea în limba engleză 

-diversificarea resurselor material utilizate pe parcursul lecțiilor de limbă engleză 

-asigurarea ritmicității notării la toate disciplinele 

-monitorizarea absenteismului 

-monitorizarea programului de pregătire suplimentară pentru EN 2017 

-adaptarea activităților de învățare la specificul grupurilor de elevi 

-consemnarea datelor în proiectarea unității tematice ce urmează a fi parcursă 

-asigurarea stării de funcționalitate pentru toate echipamentele ce vor fi folosite în cadrul EN 

-asigurarea unei bune comunicări cu ISJ Iași , cu membrui comisie județene EN pe durata EN 

-finalizarea reabilităirii clădirii Școlii Gimnaziale Butea 

-motivarea cadrelor didactice pentru înscrierea la concursul de obținere a gradației de merit 

-optimizarea dătării școlii pentru creșterea gradului de satisfacție a beneficiarilor 

-dezvoltarea parteneriatelor cu ONG-uri 

-finalizarea aprovizionării cu combustibil 

-monitorizarea pregătirii în vederea finalizării examenelor de corigență 

-pregătirea unui plan de relocare a elevilor în condițiile în care reabilitarea corpuluyi de la gimnaziu o 

va impune. 
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Capitolul 4: Evaluări de etapă – examene naționale 

 

A. Evaluarea națională la sfârșitul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a  

 
Inspectoratul Școlar Județean Iași a coordonat organizarea și desfășurarea Evaluării 

Naționale pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, activitate complexă, de durată, ce a implicat o 

importantă resursă umană și, de asemenea, o dotare materială corespunzătoare a tuturor unităților 

de învățământ participante. 

1. Calendarul de administrare a evaluărilor: 

Evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a: 

Scris - Limba română - 10 aprilie 2017 

Citit - Limba română - 11 aprilie 2017 

Matematică - 12 aprilie 2017 

Evaluarea competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a: 

Limba română - 3 mai 2017 

Matematică - 4 mai 2017 

Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a VI-a: 

Limbă şi comunicare - 10 mai 2017 

Matematică şi Ştiinţe ale naturii - 11 mai 2017 

2. Date statistice: 
 

 
 

Clasa 

a II-a 

Număr elevi 

 
Înscriși 

 
Absenți 

Prezenți la 

Citit - limba 

română" 

Prezenți la 

Scris - limba 

română 

 

Prezenți la 

Matematică 

cu c.e.s. integrați 

Înscriși 
cu teste 

adaptate 

30 1 30 30 29 0 0 

 
 

 

 

Clasa 

a IV-a 

Număr de elevi 

 
Înscriși 

 
Absenți 

 

Prezenți la 

Limba română 

 

Prezenți la 

Matematică 

cu c.e.s. integrați 

Înscriși 
cu teste 

adaptate 

0 0 0 0 0 0 



14 
 

 
 

Clasa 

a VI-a 

Număr de elevi 

 
Înscriși 

 
Absenți 

Prezenți la 

Limbă și 

comunicare 

Prezenți la 

Matematică și 

științe 

cu c.e.s. integrați 

Înscriși 
cu teste 

adaptate 

38 0 38 38 0 0 

 

3. Aspecte pozitive: 
 

Clasa a II-a: măsurarea obiectivă a nivelului de performanţă atins de elevi și identificarea 

lacunelor în învăţare prin condițiile standardizate de testare; stabilirea unor planuri 

individualizate de învățare; familiarizarea elevilor de la o vârstă mică cu atmosfera şi cerinţele 

unei evaluări standardizate, organizată într-un mediu cunoscut; administrarea este realizată de 

către învăţătorul clasei; respectarea ritmul individual de lucru și a capacității de efort intelectual 

ale elevilor de vârstă şcolară mică; 

Clasa a IV-a: crearea unui cadru unitar de evaluare pentru toţi elevii prin respectarea identităţii 

de conţinut, administrare şi evaluare; adaptarea itemilor de lucru cu nivelul de înţelegere a 

elevilor; stimularea motivaţiei elevilor pentru pregătirea şcolară; creșterea interesului părinţilor 

în raport cu pregătirea constantă a copiilor; 

Clasa a VI-a: receptivitatea elevilor pentru acest tip de testare, care stimulează curiozitatea, 

încrederea, dorința de a rezolva probleme și de performare în contexte inter- și transdisciplinare; 

utilizarea rezultatelor în cadrul unor evaluări intermediare ale politicilor educaționale din 

domeniul curriculum-ului. 

4. Aspecte de îmbunătățit. Propuneri 
 

Clasa a II-a: reconfigurarea elementelor de conţinut pentru testul  Scris,  întrucât unii itemi nu 

au relevanţă pentru competenţele de comunicare ale generaţiei actuale; 

Clasa a IV-a: propunerea, la testul de Limba română, a unor itemi care să vizeze evaluarea 

competenţelor de exprimare corectă în scris din punct de vedere ortografic şi semantic; evitarea 

dezacordului evident între curriculumul actual, preponderent monodisciplinar, şi maniera 

interdisciplinară de formulare a itemilor. 
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Clasa a VI-a: reglarea prin curriculum a posibilităților derulării la clasă a unor lecții/activități 

didactice interdisciplinare, care să permită familiarizarea elevilor cu acest mod de explorare și 

evaluare a conținuturilor învățării. 

Identificarea unor soluții pentru aspectele menționate anterior va conduce către o 

evaluare obiectivă a elevilor și, mult mai important, către o adaptare a demersurilor didactice la 

particularitățile psihointelectuale ale acestora, condiție esențială pentru progresul școlar. 

 

 B. Simularea examenelor de evaluare națională  

1. Aspecte metodologice și organizatorice 
 

În anul școlar 2016-2017, Inspectoratul Școlar Județean Iași și-a propus, în Proiectul de 

dezvoltare instituțională, ca direcție de acțiune Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor 

educaţionale, având drept obiectiv prioritar ameliorarea rezultatelor la examenele naționale 

ale elevilor din clasele terminale. 

În acest context, în școală au fost organizate două simulări ale examenelor de Evaluare 

Națională (decembrie 2016 – la nivel județean și martie 2017 – la nivel național), au fost 

analizate rezultatele acestora și au fost identificate măsuri remediale concrete și adecvate, 

constituind etape fundamentale în pregătirea examenelor propriu-zise. 

Pregătirea, organizarea și derularea simulărilor au fost monitorizate de către către I.S.J. 

Iași prin inspecțiile tematice de îndrumare și control. 

2. Simularea Examenului de Evaluare Națională la sfârșitul clasei a VIII-a 
 

 Statistic, situația la nivelul școlii se prezintă astfel: 

 

 

Sesiunea 
Nr. elevi 

înscriși 

Nr. elevi 

prezenți 

 

Procent 
Promovabilitate (medii peste 5.00) 

Rural Pe județ 

Decembrie 
2016 

 (limba română)            55% 31% 53,31% 

 
 

Martie 2017 

 
 

27 

 
 

27(limba 
română) 

70 %  

 
34,33% 

 

 
50,34% 

    

Rural Pe județ 

Decembrie 
2016 

 matematică 45 % 31% 53,31% 

 
 

Martie 2017 

27  
27 

  

 
34,33% 

 

 
50,34% 

 
(matematică) 

 
 40 % 
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3. Concluzii și demersuri ale școlii în urma simulărilor 

 
 Rezultatele înregistrate se plasează pe un trend ascendent față de anii anteriori; 

 

 Simularea examenelor de Evaluare Națională și de Bacalaureat (decembrie 2016 și martie 

2017) a generat, în școală, responsabilizarea directorului și a profesorilor în ceea ce privește 

pregătirea psihologică a candidaților, recapitularea și sistematizarea conținuturilor din 

programele disciplinelor de examen, cunoașterea metodologiilor, a calendarelor și a 

programelor de examen specifice; 

 Evenimentele s-au desfăşurat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, iar organizarea 

a fost foarte bună la nivelul școlilor (logistică, implicare cadre didactice etc.); 

 Familiile elevilor au primit un feedback punctual privind nivelul de pregătire al elevilor la 

momentul acesta, legătura cu școala și cu profesorul de la fiecare disciplină urmând să se 

îmbunătățească; 

 Orele de pregătire suplimentară au fost prinse în orarul zilnic al elevilor de clasa a VIII-a . 

 

 C. Examenul de Evaluare Națională la sfârșitul clasei a VIII-a  

 
1. Examenul în cifre: 

 

Calendar. Durata efectivă a EN (7 – 30 iunie) 23 de zile 

Candidați înscriși la examenul de EN 2017  20 

Cazuri speciale gestionate de Comisia județeană 0 

Profesori implicați în desfășurarea examenului (asistenți, 
evaluatori, membri în comisiile de examen și de evaluare) 

9 

Numărul de lucrări scrise gestionate de Comisia din școală 
 20+20 

Contestații înregistrate 
3 

 

2. Rezultate: 

 
Din cei 20 de candidaţi prezenți, un număr de: 

 19  candidaţi ( 95 %) au obţinut medii mai mari sau egale cu 5 la matematică și 16 ( 80%)  candidați 

au obținut medii mai mari sau egale cu 5 la limba română.
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 4 candidaţi ( 20%) au obţinut medii mai mici ca 5 la limba română; 

 1 candidat ( 5 %)   a obținut medie mai mică de 5 la matematică; 

 Promovabilitatea elevilor la Evaluarea Națională: 
 

Anul școlar 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

disciplină 
procent Procent Procent 

Procent 

Lb română 55.5 % 52.3 % 50% 80 % 

matematică 59.2 % 61.9% 81.25 % 95% 

 

3. Aprecieri, concluzii 
 

Se constată ceșterea considerabilă a procentului de promovabilitate, la ambele discipline,  

de la an la an . 

Analiza realizată la nivelul comisiei județene în ceea ce privește rezultatele la 

examenele naționale obținute în sesiunea 2017 și raportarea acestora la rezultatele la nivel 

județean au condus la stabilirea următoarelor măsuri propuse pentru unitatea noastră: 

realizarea unei analize obiective, la nivel de şcoală, a rezultatelor obținute de elevi și stabilirea 

unui plan de măsuri realist şi eficient, în funcție de situație; monitorizarea progresului școlar, 

având ca reper rezultatele la testul inițial, analizate și interpretate la nivelul școlii; organizarea de 

ore de consultații la disciplinele de examen și monitorizarea participării elevilor la aceste 

activități; eficientizarea și profesionalizarea orientării școlare și pentru carieră; monitorizarea, de 

către directorul școlii, a modului de elaborare, administrare și interpretare a testelor inițiale.
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 D. Admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017-2018  

 

 
Admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017-2018, pentru candidații 

din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data 

începerii cursurilor anului școlar 2017-2018, s-a desfășurat conform calendarului stabilit de 

minister și transmis în rețeaua școlară la începutul anului școlar 2016-2017, prevederilor legale și 

metodologiilor în vigoare. 

La prima etapă a repartizării computerizate s-au înscris 11 candidați în județul Iași, 

din care 11 au fost repartizați, în alt județ 1candidat și la vocațional 5 candidați în județul 

Iași . 

După finalizarea primei etape a repartizării computerizate, elevii au depus dosarele de înscriere la 

unitățile de învățământ la care au fost repartizați, până pe data de 17 iulie 2017. 

Absolvenții clasei a VIII-a care și-au încheiat situația școlară ulterior etapelor de admitere 

menționate anterior, au fost repartizați de comisia de admitere județeană pe locurile rămase libere 

în  perioada 4-8 septembrie 2017 ( 7 cereri ale elevilor care au fost declarați corigenți în iunie 

2017). 

 

Admiterea în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2017-2018  

 

Conform calendarului oficial, admiterea absolvenților de clasa a VIII-a în învățământul 

profesional de stat s-a desfășurat, în acest an școlar, în două etape. 

Situația admiterii la data de 11 septembrie 2017 se prezintă astfel: 10 elevi admiși în 

învățământul profesional . 
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 Capitolul 4: Olimpiade și concursuri școlare 
 

 

CLASA PREGATITOARE 

 

Numele concursului Faza Numele şi prenumele elevului Clasa 
Locul 

Premiul obţinut 

Concurs interjudetean 

,,Culorile toamnei” 
Interjude 

teana 
ANTI  ALINA Preg  Premiul I 

Concurs Interjudetean 

,,Ghetuta lui Mos Nicolae” 
Interjudetea

nă  

BITIUSCA MARIO NARCIS 

DOBOS ROBERTA 

PETRUT CLAUDIA 

 

Preg 

Preg 

Preg  

 

 

 

 

 

 

Premiul I 

Premiul I 

Premiul I 

 

 

 

 

 

Expozitie-concurs 

,,Invingator prin arta” 
Internationa 

la  

ANTI  ALINA 

BITIUSCA  MARIO NARCIS 

DOBOS  ROBERTA 

SABAOANU ANA-MARIA 

TALIN  ALEXANDRA 

Preg 

Preg 

Preg 

Preg 

Preg 

 

Premiul I 

 Premiul I 

Premiul I 

Premiul I 

Premiul I 

Concurs regional de creatie 

plastica  

,,In asteptarea lui Mos 

Nicolae” 

Interjudetea

nă  

ANTI  CATALIN 

BITIUSCA  MATIA 

CIOT ANDREEA ROXANA 

IRIMIA IUSTINA-STEFANA 

TALIN ALEXANDRA 

 

 

Preg 

Preg 

Preg 

Preg 

Preg  

 

Premiul III 

Premiul I 

Premiul I 

Premiul I 

Premiul II 

Concurs de creatie plasticasi 

literara 

,,Miracolul Craciunului” 

regionala 

ANTE  EDUARD 

GIURCHITA   ANAMARIJA 

SABAOANU ANA-MARIA 

STOLNICU LAURENTIU 

 

Preg 

Preg 

Preg 

Preg  

Premiul II 

Premiul III 

Diploma participare 

Diploma participare 
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Proiect ,,Micii Olimpici” Nationala  

ANTE EDUARD 

ANTI ALINA 

ANTI CATALIN 

ANTICA FILIPPO 

BITIUSCA  MARIO 

BITIUSCA MATIA 

BLAJ  PAUL DAVID 

CIOT ANDREEA ROXANA 

DOBOS CRISTIAN 

DOBOS  ROBERTA 

GIRLEANU  EMANUELA 

GIURCHITA  ANAMARIJA 

IRMIA IUSTINA STEFANA 

PETRUT CLAUDIA 

PITIRICI FABIAN 

ROMAN BEATRICE 

SABAOANU ANA-MARIA 

STOLNICU LAURENTIU 

TALIN ALEXANDRA 

 

Preg 

Preg 

Preg 

Preg 

Preg 

Preg 

Preg  

Preg 

Preg 

Preg 

Preg 

Preg 

Preg 

Preg 

Preg 

Preg 

Preg 

Preg 

Preg    

 

 

 

Premiul II 

Premiul II 

Premiul II 

Premiul II 

Premiul II 

Premiul II 

Mentiune  

Premiul II 

Premiul II 

Premiul II 

Premiul II 

Premiul II 

Mentiune 

Mentiune 

Premiul III 

Premiul II 

Premiul II 

Premiul II 

Premiul II 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR, 
                                                                   TUDORACHE MARIUS ADRIAN 

 

CLASA a  II   a 

 
Nr. 
Crt. 

NUMELE ŞI 
PRENUMELE ELEVULUI 

DISCIPLINA/CONCURSUL 
FAZA /PREMIUL 

OBŢINUT 

 
1 

ADAM IANUS CATALIN 
MICII OLIMPICI I 

2 
 

GIRLEANU CRISTIAN 
MICII OLIMPICI I 

3 
 

BITIUSCA CARINA 
MICII OLIMPICI II 

4 
 

CICHI MATEO 
MICII OLIMPICI II 

5 
 

GIRLEANU EMANUELE 
MICII OLIMPICI II 

6 
 

PITIRICI LAURA 
MICII OLIMPICI II 

7 
 

PITIRICI ROBERTA 
MICII OLIMPICI II 

 
8 

SABAOANU PETRU 
MICII OLIMPICI II 

 
9 

BEJAN MARCO 
MICII OLIMPICI III 

 

INVATATOR- POPA GHEORGHE 
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CLASA a  VI a 

 
Nr. 
Crt. 

NUMELE ŞI 
PRENUMELE ELEVULUI 

DISCIPLINA/CONCURSUL 
FAZA /PREMIUL 

OBŢINUT 

 
1 

ANTI BIANCA  FAZA JUDEŢEANĂ MADE FOR EUROPE PREMIUL AL III-LEA 

 
2 

DORCU LAURA FAZA JUDEŢEANĂ MADE FOR EUROPE PREMIUL AL III-LEA 

 
3 

ADAM MARTA FAZA JUDEŢEANĂ MADE FOR EUROPE MENŢIUNE 

 

PROFESOR COORDONATOR, 

PREDOI GRETA 

 
 

Nr. 
Crt. 

NUMELE ŞI 
PRENUMELE ELEVULUI 

DISCIPLINA/CONCURSUL 
FAZA /PREMIUL 

OBŢINUT 

 
1 

GABOR IULIA CLS A 
VIII A 

MARUL REGELE FRUCTELOR MENTIUNE 

                                                                      

                                                                             PROFESOR COORDONATOR , 

PREDOI GRETA 
 

Nr. 
Crt. 

NUMELE ŞI 
PRENUMELE ELEVULUI 

DISCIPLINA/CONCURSUL 
FAZA /PREMIUL 

OBŢINUT 

1. ANTI LUIZA CLS A VIII-
A 

OLIMPIADA DE RELIGIE ROMANO-
CATOLICĂ 

PREMIUL AL IIILEA 
FAZA JUDETEANA 

2. RELEA ANDREEA 
MARIA  CLS A VIII-A 

OLIMPIADA DE RELIGIE ROMANO-
CATOLICĂ 

DIPLOMA DE 
PARTICIPARE 

3. PITIRIC PAOLA  CLS A 
VII-A  

OLIMPIADA DE RELIGIE ROMANO-
CATOLICĂ 

DIPLOMA DE 
PARTICIPARE 

4. DODOC LAVINIA  CLS 
A V-A 

OLIMPIADA DE RELIGIE ROMANO-
CATOLICĂ 

DIPLOMA DE 
PARTICIPARE 

5 DORCU LAURA   CLS  
A VI-A 

OLIMPIADA DE RELIGIE ROMANO-
CATOLICĂ 

PREMIUL AL II-LEA LA 
FAZA JUDETEANA, 
DIPLOMA DE 
PARTICIPARE LA FAZA 
INTERJUDETEANA 

                                                              

                                                                PROFESOR DUMEA MARIA 

 
Nr. 
Crt. 

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI DISCIPLINA/CONCURSUL 
FAZA /PREMIUL 

OBŢINUT 

1 
 

DOBOŞ SEBASTIAN CLS  VIII a CUPA TIMBARK JUNIOR PREMIUL AL III-LEA 

 
2 

ALBERT DANIEL CLS A VIIA  CUPA TIMBARK JUNIOR PREMIUL AL III-LEA 

 
3 

BITIUŞCĂ ALEXANDRU CLS A VII A CUPA TIMBARK JUNIOR PREMIUL AL III-LEA 

4 
 

BORDAŞ EDUARD CLS A VIII A CUPA TIMBARK JUNIOR PREMIUL AL III-LEA 

 
5 

BALINT IULIAN CLS A VII A CUPA TIMBARK JUNIOR PREMIUL AL III-LEA 

 
6 

BURLCU ROBERT CLS A  VII A CUPA TIMBARK JUNIOR PREMIUL AL III-LEA 

 
7 

MILEA FABIO CLS A VII A CUPA TIMBARK JUNIOR PREMIUL AL III-LEA 

 MĂI MIHAI EMANUEL CLS A VII A CUPA TIMBARK JUNIOR PREMIUL AL III-LEA 
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8 

 
9 

PÎRŢAC PETRICĂ CLS A VIIIA  CUPA TIMBARK JUNIOR PREMIUL AL III-LEA 

 
10 

PETREA COSMIN CLS A VIII A CUPA TIMBARK JUNIOR PREMIUL AL III-LEA 

 
11 

ZĂPODEANU FABIAN CLS A VII A CUPA TIMBARK JUNIOR PREMIUL AL III-LEA 

 
12 

FIU SERGIU  CLS A VIIA CUPA TIMBARK JUNIOR PREMIUL AL III-LEA 

 

PROFESOR, 

CRÎŞMĂRIUC IULIAN 

 
Nr. 
Crt. 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
ELEVULUI 

DISCIPLINA/CONCURSUL 
FAZA /PREMIUL 

OBŢINUT 

1 
 

Anti Ana Maria Bianca 
Cls a VI a 

Simpozionul “Istorie arta si 
traditii locale”, Universitatea 
Al I Cuza 

 

2 
 

Bitiusca Maria 
Cls a VI a 

Simpozionul “Istorie arta si 
traditii locale”, Universitatea 
Al I Cuza 

 

 
3 

Bitiusca Cristian 
Cls a VI a 

Simpozionul “Istorie arta si 
traditii locale”, Universitatea 
Al I Cuza 

 

 
4  

Gabor Iulia 
Cls a VIII a 

Concurs judetean “Prietenii 
primaverii” 

Premiul I 

 
5 

Mihalache Bianca 
Cls a VIII a 

Concurs judetean “Prietenii 
primaverii” 

Mentiune 

 
6 

Bitiusca Alina 
Cls a VIII a 

Concurs judetean “Prietenii 
primaverii” 

 

 
7 

Anti Luiza 
Cls a VIII a 

Concurs judetean “Prietenii 
primaverii” 
 

 

 
8 

Moraru Florentina  
Cls a VI a 

Concurs judetean “Prietenii 
primaverii” 

 

 
9 

Anti Ana Maria Bianca 
Cls a VI a 

Concurs judetean “Prietenii 
primaverii” 

 

 
10 

Petrisor Bianca 
Cls a VII a 

Concurs judetean “Prietenii 
primaverii” 

 

11 
 

Mai Mihai Emanuel 
Cls a VII a 

Concurs “Prietenii 
folclorului”, Palace Mall 

 

 
12 

Mihalache Bianca 
Cls a VIII a 

Concurs “Prietenii 
folclorului”, Palace Mall 

 

 
13 

Petrea |Cosmin 
Cls a VIII a 

Concurs “Prietenii 
folclorului”, Palace Mall 

 

 
14 

Zapodianu Fabian 
Cls a VII a 

Concurs “Prietenii 
folclorului”, Palace Mall 

 

15 Pitirici Paola 
Cls a VII a 

Concurs “Prietenii 
folclorului”, Palace Mall 

 

16 Anti Luiza 
Cls a VIII a 

Concurs “Prietenii 
folclorului”, Palace Mall 

 

17 Zapodeanu Andreea 
Cls a VIII a 

Concurs “Prietenii 
folclorului”, Palace Mall 

 

 

Prof coordonator, 

Aneculi Victorita 
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Nr. 
Crt. 

NUMELE ŞI PRENUMELE 
ELEVULUI 

DISCIPLINA/CONCURSUL 
FAZA /PREMIUL 

OBŢINUT 

1 
 

DORCU LAURA 
Cls a VI a 

WINTER WONDERLAND DIPLOMA DE 
PARTICIPARE 

2 
 

ANTE FABIAN 
Cls a VII a 

WINTER WONDERLAND DIPLOMA DE 
PARTICIPARE 

3 
 

GIURGICA MARIUS 
Cls a VII a 

WINTER WONDERLAND DIPLOMA DE 
PARTICIPARE 

 
4 

PETRISOR BIANCA 
Cls a VIII a 

WINTER WONDERLAND DIPLOMA DE 
PARTICIPARE 

 
5 

PITIRICI PAOLA 
Cls a VIII a 

WINTER WONDERLAND DIPLOMA DE 
PARTICIPARE 

6 
 

GABOR CLAUDIA 
Cls a V IIa 

WINTER WONDERLAND DIPLOMA DE 
PARTICIPARE 

7 
 

CANTONISTRU VANESSA 
Cls a VII a 
 

WINTER WONDERLAND DIPLOMA DE 
PARTICIPARE 

 

 

 

PROFESOR, 
PIRAU ALEXANDRA DIANA 
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Priorități, perspective, accente  

 

O analiză a acestui domeniu, articulând elementele specifice activității de cercetare și de 

susținere a performanței cu exigențele educației actuale, de tip european, ar putea evidenția, 

dincolo de posibile vulnerabilități și pericole (supraaglomerarea calendarelor competiționale și 

suprapunerea cu alte tipuri de evenimente specifice școlii), următoarele aspecte aspecte pozitive: 

creșterea interesului pentru  performanță al elevilor și  al profesorilor, în ansamblul lor; 

motivarea constantă a profesorilor pentru atingerea performanţei. 

Pentru anul școlar 2017-2018, constituie priorități: 

 

 optimizarea procesului de organizare a olimpiadelor și a concursurilor școlare (cu respectarea 

metodologiilor și a calendarului oficial M.E.N.); 

 creșterea gradului de implicare a cadrelor didactice în organizarea olimpiadelor școlare la 

nivelul școlii; 

 Creșterea numărului de elevi care se pregătesc pentru olimpiade și concursuri școlare.
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                               Capitolul 6: Educația la vârstele mici 

 

 

Vârstele mici reprezintă etape ontogenetice de o importanță decisivă asupra dezvoltării 

ulterioare a individului. În consecință, demersurile educaționale organizate, desfășurate în 

contexte formale sau nonformale, precum și cele spontane, articulate în contextul influențelor 

informale, contribuie în însemnată măsură la dezvoltarea acelor competențe ale copilului care 

să-i permită adaptarea ulterioară în context școlar, dar și social. Inițierea și desfășurarea unor 

proiecte educative și extrașcolare sunt cele mai oportune activități prin care copiii 

interacționează între ei, cu adulții, dar mai ales cu micro și macroclimatul natural, considerat 

,,al treilea profesor” prin ceea ce îi oferă ca posibilitate de acțiune și experiență. 

 

 A. Situația înscrierilor copiilor preșcolari în grădinițe pentru anul școlar 2017-2018  

 

În anul școlar 2016-2017, procesul de reînscriere/înscriere a copiilor în învățământul 

preșcolar s-a desfășurat cu respectarea prevederilor legale prevăzute în Nota M.E.N. nr. 

30924/26.04.2017 și a Procedurii informatice nr. 33/28.04.2017. În etapa de reînscriere au fost 

cuprinși un număr de 56 preșcolari,  iar la finalul celor trei etape de înscriere au mai fost 

soluționate un număr de 14 cereri, cu preponderență copii cu vârsta de 3-4 ani. 

Pe tot parcursul desfășurării acestui proces au fost consiliați părinții și au fost găsite cele 

mai bune soluții pentru interesul educațional al copilului, toate situațiile dificile au fost 

gestionate cu prudență și moderație de către directorul unității școlare, manifestând o atitudine 

deschisă și receptivă în ceea ce privește cuprinderea tuturor copiilor



26 
 

 

În conformitate cu prevederile metodologice în vigoare, activităţile desfăşurate de 

comisia din unutatea școlară au fost cele prevăzute în Calendarul de înscriere a copiilor în 

învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-2018, la finalul etapei fiind soluționate un număr 

de 28 cereri, nu au fost cereri ale părinților ce au dorit încrierea copiilor în clasa pregătitoare 

înaintea împlinirii vârstei de 6 ani, motiv pentru care aceștia ce au fost evaluați psihosomatic de 

către specialiștii de la Centrul Judeţean de Resurse și Asistenţă Educaţională. 

Educaţională, care a soluţionat toate solicitările înregistrate în conformitate cu prevederile 

metodologiei în vigoare. 

Unele aspecte au generat dificultăți în desfășurarea în condiții optime a întregului proces, 

impunându-se modificări în următoarele cazuri: utilizarea în evaluarea psihosomatică a unor 

instrumente de investigare unitare, realizate de instituţii abilitate la nivel naţional; realizarea 

evaluării psihosomatice într-un interval orar în concordanţă cu particularităţile de vârstă ale 

copiilor preşcolari: 9.00-14.00. 

În concluzie, procesul de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare s-a finalizat cu 

soluţionarea tuturor solicitărilor înregistrate în conformitate cu prevederile metodologiei în 

vigoare. 

 

 C. Programe şi activităţi educative în învățământul preșcolar  
 

În anul şcolar 2016-2017, la nivel preșcolar au fost derulate activități în cadrul următoarelor proiecte : 

 

Proiectul regional ,,In asteptarea lui Mos Nicolae”, CAER 2016, poz. 1233, Scoala Gimnaziala 

,,Gheorghe Patrascu”, Buruienesti, Neamt. 

Proiectul regional ,,In asteptarea lui Mos Nicolae”, CAER 2016, poz. 1233, Scoala Gimnaziala 

,,Gheorghe Patrascu”, Buruienesti, Neamt. 

Concursul de creatie plastica si literara ,,Miracolul Craciunului”, CAERI 2016, poz. 889, Scoala 

Gimnaziala ,,Constantin Daicoviciu”, Beriu, Hunedoara. 

Concursul Interjudetean ,,Ghetuta Mosului Nicolae”, Gradinita PP nr. 23 Botosani, dec. 2016. 

Proiectul interjudetean ,,Culorile toamnei”, CAER -2016, poz. 91, Scoala Gimnaziala ,,Tudor 

Vladimirescu”, Pitesti. 

Proiectului judetean, ,, Natura curata, vata sanatoasa’’ , editia aII/a , aprobat de I.S.J. IASI, in 

C.A.E.J.2017, poyitia 92,nr. 243/20.04.2017; 

Concursul,, POVEŞTILE VĂZUTE PRIN OCHI DE COPIL,, , EDITIA a-III-a, aprobat de I.S.J. IASI, 

in C.A.E.J.2017, nr.926-26.04.2017; 

Concursul cultural artistic  ,,Mărţişorul –Bucuria Primăverii,, ,. Editia a IVa, martie  2017, nr.315 din 

3.03.2017; 

B. Înscrierea în clasa pregătitoare 



27 
 

EXPOZIȚIE-CONCURS din cadrul CONCURSULUI NAŢIONAL CULTURAL-ARTISTIC   

,,Mărţişorul – Bucuria Primăverii”, i  Editia a IVa, deșfășurat în martie2017la Școala Gimnazială 

,,GH.PĂTRAȘCU” BURUIENEȘTI/NEAMȚ;nr.372 din 13.03.2017. 

Proiecte europene: Împreună pentru copii- componenta plus desfășurat cu 13 preșcolari și 

părinții acestora în activități de tip Grădinița de familie . 

 
 

                    REZULTATE OBȚINUTE LA CONCURSURI ȘCOLARE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR 

 

GRUPA MICA 

 

Numele concursului Faza Numele şi prenumele elevului 
Clasa/ 
Grupa  

Locul 
Premiul obţinut 

Concurs interjudetean 

,,Culorile toamnei” 
interjudetea

na 
PETRUT  DANIEL  

Mica 

  
Premiul III 

Concurs Interjudetean 

,,Ghetuta lui Mos Nicolae” 
Interjudetea

na 

AXINIA ELENA 

BEJAN DAVID STEFAN 

PETRUT  ALEXANDRU 

Gr. Mica 

Gr. Mica 

Gr. Mica  

Premiul I 

Premiul I 

Premiul I 

Concurs national 

,,Nasterea Domnului, prilej 

de bucurie pentru crestini” 

Nationala  

AXINIA  ELENA 

BEJAN  DAVID 

PITIRICI MADALIN  

Gr. Mica 

Gr. Mica 

Gr. Mica  

Premiul II 

Premiul I 

Diploma de participare 

Concurs  

,,Coloram si invatam” 
Nationala 

ANTICI  AMALIA 

BALAUCA  ELENA 

BEJAN DAVID STEFAN 

BITIUSCA SAMUEL CAROL 

DEORDEA DARIA 

GIURCHITA SERGIU 

PETRUT ALEXANDRU 

PETRUT  DANIEL GABRIEL 

PAL GABRIEL 

PETREA ADELINA 

VITICAN  IASMINA 

PITIRICI MADALIN 

STEFANOAIE DENISA 

 

 

 

 

 

 

Mica 

Mica 

Mica 

Mica 

Mica 

Mica 

Mica 

Mica 

Mica 

Mica 

Mica 

Mica 

     Mica  

 

 

    

 

 

 

Premiul I 

Premiul I 

Premiul I 

Premiul I 

Premiul I 

Premiul I 

Premiul I 

Premiul I 

Premiul I 

Premiul I 

Premiul I 

Premiul I 

Premiul I 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR, 
                                                                   TUDORACHE LILIANA 
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GRUPA MIJLOCIE 
 

Numele concursului Faza 
Numele şi 

prenumele elevului 
Clasa Locul/Premiul obţinut 

,, In asteptarea lui Mos 

Nicolae,, 
REGIONALA 

Gal alexandra 

Damatar Sara 

Pitirici Marta 

Bitiusca Marta 

Adam Camelia 

Geanina 

 

 

 

GR. 

MIJLOCIE 

I 

II 

II 

II 

I 

,,Natura prin ochi de copil’’ JUDETEANA 

Adam Ricardo 

Petrisor Alessia 

Damatar Rebeca 

 

 

Petrisor Alessia 

GR. 

MIJLOCIE 
Diplome de participare 

,, Povestile / vazute prin ochi 

de copil’’ 
JUDETEANA 

AMITRICIOAIE 

ANDREI 

PETRISOR 

ALESSIA 

ADAM RICARDO 

DAMATAR 

REBECA 

GR. 

MIJLOCIE 
Diplome de participare 

,,Mărţişorul- Bucuria 

Primăverii,, 

 

 

 

 

 

 

NAŢIONALĂ 

ADAM RICARDO 

ANTI ELISA 

DAMATAR 

REBECA 

 

 

 

GR. 

MIJLOCIE 

I 

I 

I 

,, Sărbătoarea Învierii- 

Lumina Sufletelor noastre,, 

INTERNAŢION

AL 

GAL  ALEXANDRA 

PETRIŞOR 

ALESSIA 

BITIUŞCĂ MARTA 

ADAM CAMELIA 

DAMATAR SARA 

 

GR. 

MIJLOCIE 
 

 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR, 
                                                                   MURARU MARIA MIRELA 
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GRUPA MARE 
 

 

Numele concursului Faza 
Numele şi 

prenumele elevului 
Clasa Locul/Premiul obţinut 

,,ÎN AȘTEPTAREA LUI 

MOȘ NICOLAE” 

 

REGIONALĂ 

MARTINICA ANGELO 
CRISTIAN    
DAMATAR YANIS 
GÎRLEANU RITA 
BLAJ LAURA 
PITIRICI GABRIEL 

 

Grupa Mare 5 PREMII 

,,ÎN AȘTEPTAREA LUI 

MOȘ CRĂCIUN” 

 

REGIONALĂ  GR. MARE 3 PREMII 

,,NATURA PRIN OCHI DE 

COPIL” 
JUDEȚEANĂ 

MARTINICA ANGELO 
CRISTIAN    
GÎRLEANU RITA 
DĂMĂTÂRCĂ  
ALEXANDRA -ȘTEFANIA 

GRUPA 

MARE 

Diplomă de participare 

II 

,,POVEȘTILE VĂZUTE 

PRIN OCHI DE COPIL” 
JUDEȚEANĂ 

MARTINICA ANGELO 
CRISTIAN    
BLAJ LAURA 
DĂMĂTÂRCĂ  
ALEXANDRA -ȘTEFANIA 
GABOR ROBERTO-
MARIAN 
 

GRUPA 

MARE 

Diplomă de participare 

 

,,MĂRȚIȘORUL – 

BUCURIA PRIMĂVERII” 
NAȚIONALĂ 

BITIUȘCĂ FRANCESCA 
GÎRLEANU RITA 
BLAJ LAURA –ELIZA 
GHERCĂ EDUARD- IOSIF 
VITICAN ELIZA- LUCIA 

GRUPA 

MARE 

2 PREMII I 

II 

2 PREMII III 

,,SĂRBĂTOAREA 

ÎNVIERII – LUMINA 

SUFLETELOR NOASTRE” 

INTERNAȚION

AL 

BLAJ LAURA - ELIZA 
DĂMĂTÂRCĂ  
ALEXANDRA -ȘTEFANIA 
GABOR ROBERTO – 
MARIAN 
AMITRICIOAE DAVID 
MARCO 
GÎRLEANU RITA 

GRUPA 

MARE 
 

 
 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR, 
                                                                   GÎRLEANU EUGENIA 
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Capitolul 7: Activitatea educativă extrașcolară 

 

Educația extrașcolară, prin formele sale specifice (proiecte, concursuri, cercuri tematice, 

ateliere de creaţie, ansambluri, trupe de teatru, excursii, vizite la muzee, spectacole etc.), prin 

cunoașterea și respectarea drepturilor omului şi a asumării responsabilităţilor sociale, prin 

voluntariat și inițiativă persoanală, identifică și cultivă corespondența optimă dintre aptitudini, 

abilități, competențe și cunoștințe, contribuind la crearea unui stil de viață civilizat, precum și la 

stimularea comportamentului creativ în viața de zi cu zi. Astfel, activitatea educativă realizează o 

simbioză între componenta cognitivă şi cea comportamentală, având scopul de a antrena elevii în 

activităţi variate şi bogate în conţinut, de a le cultiva interesul pentru implicarea în societate, de a 

le facilita integrarea în mediul şcolar și de a le oferi suportul pentru reuşita şcolară. Spațiul 

activităților extrașcolare este generos și oferă o posibilitate maximă de descoperire și fructificare 

a talentelor personale, de corelare a aptitudinilor cu atitudinile caracteriale, facilitând accesul 

elevului la diferitele tipuri de educaţie complementară, cunoscute în științele educației drept 

noile educaţii: educaţia pentru cetăţenie democratică, interculturală, intergenerațională, 

ecologică, educaţia pentru sănătate și sport, pentru dezvoltare comunitară şi pentru securitate 

personală. 

Activitatea educativă desfăşurată în anul şcolar 2016-2017 a vizat implicarea I.S.J. Iași în 

susținerea, consilierea și monitorizarea acțiunilor din școli, în scopul eficientizării și creșterii 

impactului educativ asupra beneficiarilor, vizând următoarele aspecte: 

 

 

 A. Activitatea de consiliere și orientare a profesorilor diriginți  

 
În anul şcolar 2016-2017, în școală a activat consilierul educativ, activitatea acestuia fiind 

reglementată de ordinul M.E.C.I. nr. 5132/10.09.2009. 

Aspecte pozitive constate la controlul efectuat de directorul școlii: planificarea orelor 

de consiliere și orientare a fost făcută conform metodologiei, temele proiectate au fost parcurse 

corespunzător programei, profesorii diriginţi realizează lecţii 
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interactive, adaptate vârstei şi intereselor elevilor, folosesc resurse şi strategii didactice moderne, 

încurajează elevii la comunicare și exprimarea opiniei personale, la identificarea soluțiilor pentru 

problemele întâmpinate.. Activitatea comisiei metodice a diriginților este complexă, atestată în 

procesele verbale ale întâlnirilor de lucru, prin fişele de asistenţă la ore și analiza impactului 

educativ la nivelul școlii.  

Analiza documentelor comisiei pentru activități extrașcolare, este complexă, acoperind o 

tematică largă și implicând mulți actori educaționali din comunitate, cu proiecte de tradiţie care 

au devenitemblema școlii în comunitate, cadrele didactice fiind preocupate să implice elevii în 

acțiuni şi manifestări din aria educației nonformale. Însă, proiectarea activităților nu este 

întotdeauna corelată cu analiza de nevoile educaționale, pentru a putea găsi soluții la rezolvarea 

problemelor instituției, cum ar fi părăsirea timpurie a școlii, comunicarea, lipsa de implicare a 

elevilor și părinților în viața școlii, atitudinea negativă și lipsa motivației pentru învățare a 

elevilor etc.  

 

În anul 2016-2017, Consilierul Educativ şi-a propus să desfăşoare, cu participarea şi implicarea activă 

a tuturor cadrelor didactice ale şcolii, o serie cât mai variată de activităţi, proiecte şi programe educative, în 

care să implice afectiv, motivaţional şi conştient toţi elevii şcolii, şi, pe cât posibil, toţi partenerii implicaţi în 

educaţie (Familia, Biserica, Poliţia,  Biblioteca, factori economici etc.). 

 

OBIECTIVE URMĂRITE: 

1.  Dezvoltarea comunicării şi folosirea dialogului în vederea apropierii elevilor de profesori şi părinţi; 

2.  Stimularea şi multiplicarea iniţiativelor tinerilor în dezvoltarea vieţii comunităţii 

şcolare/comunităţii locale; 

3.  Stimularea interesului elevilor şi a cadrelor didactice de a se implica în proiecte şi programe 

educative curriculare şi extracurriculare, în parteneriat; 

4.  Reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului si a absenteismului  scolar. 

5.  Ridicarea calităţii resursei umane din sistemul educational; 

6.  Complementarizarea educaţiei formale şi non-formale prin iniţierea de activităţi educative 

interdisciplinare diverse. 

Activităţile educative s-au desfăşurat lunar la fiecare comisie aflată în subordine şi au vizat procesul 

educativ sub toate aspectele lui; astfel, activităţile realizate s-au situat în sfera educaţiei pentru sănătate, 

educaţiei religioase, educaţiei pentru dezvoltare personală, educaţiei pentru receptarea valorilor culturale, 

educaţiei estetice, educaţiei pentru valorile democraţiei, educaţiei civice, educaţiei pentru drepturile copilului, 

educaţiei incluzive (valorificarea fiecărui elev), educaţiei ecologice etc. 

Amintim parteneriatele încheiate cu U.A.T. Com. Butea, Poliţia locală, Parohia Romano-Catolica 

Butea, Congregatia Surorilor Misionare ale Patimirii Domnului Isus Butea, Biblioteca săteasca, Asociatia 

Communio Iasi, Asociatia Cultural-Stiintifica ,,Vasile Pogor” Iasi, Editura Star Kids S.R.L. Bucuresti, 

Dispensarul Medical Miclauseni alte unităti scolare din judet si tara, care au diversificat oferta de activităţi 

educative, contribuind la lărgirea paletei de activităţi extraşcolare oferite elevilor. 
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Activităţile educative extraşcolare s-au desfăşurat conform Programului activităţilor educative proprii 

fiecarui colectiv de elevi, intocmit de educatoare, invatatori si profesori diriginti, programelor altor actiuni 

educative derulate in scoala (Proiect Erasmus KA2 "Europe - Powered by nature",  Proiectului “Împreună 

pentru Copii!”- PEC062, Proiectului “Împreună pentru Copii!”- PEC062, componenta PLUS, implementat de 

Inspectoratul Școlar Județean Iași în parteneriat cu Filiala Iași a Fundației Holt România-FCSSCF în cadrul 

programului RO10 ”Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative local și regionale pentru reducerea 

inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale” prin Operatorul de Program Fondul Român 

de Dezvoltare Socială –FRDS etc.).  

                

            Activitati  cuprinse in programele activitatilor educative la nivelul grupelor/colectivelor de 

prescolari/elevi 

 

Activitățile extrașcolare planificate în acest semestru au vizat implicarea unui număr cât mai mare de 

elevi cu participarea la diverse activități organizate în școală cât și în afara ei. 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

activităţii 

Obiective Loc de 

desfăşurare a 

activităţii  

Responsabili  Termen  

1 „Sună clopoţelul!” 

Deschiderea anului 

şcolar 

Festivitate  Biserica Sf. 

Treime Butea 

Educatoare, 

invatatori, 

diriginţii  

claselor V-VIII 

Sept. 

2 “Ziua mondială a 

curăţeniei” 

Comportarea civilizata 

in diverse situatii 

Manifestarea unui 

comportament 

ecologic. 

Curtea si 

imprejuri

mile scolii 

Prof. inv 

primar 

Tudorache 

Marius 

Sept. 

3 Haideti la 

plimbare! 

-observarea 

schimbarilor petrecute 

in natura in anotimpul 

toamna 

- colectarea de 

materiale necesare 

pentru activitatile 

practice. 

Parc si 

strazi din 

satul 

Butea 

Profesori din  

învăţământul 

preprimar din 

Gradinita 

Butea, inv. 

Bejan M.,   

Sept. 

4 Ziua Mondiala a 

Educatiei 

- cultivarea 

respectului pentru 

educaţie şi educatori 

Sala de 

clasa 

Prof. inv. 

primar 

Tudorache 

Marius 

Oct. 

5 Ziua 

Internaţională a 

cadrelor 

didactice 

- cultivarea 

respectului pentru 

educaţie şi educatori 

Sala de 

clasa  

Prof. Pîrău 

Alexandra 

Diana 

Oct. 

6 Festivalul 

toamnei 

- recitarea corecta si 

expresiva a unor 

poezii inchinate Zanei 

Toamna 

Sala de 

grupa 

(mare si 

mijlocie) 

Profesori din  

învăţământul 

preprimar din 

Gradinita 

Oct. 
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Butea  

7 Orientarea in 

natura  

- cultivarea 

sentimentelor de 

dragoste pentru 

frumusețile 

pământului românesc, 

pentru istoria 

acestui neam;  

Excursie scolara 

Zona 

muntoasa 

a Jud. 

Neamt 

Prof. 

Crismariuc 

Iulian 

Oct. 

8 “Culorile 

toamnei” 

- Formare de abilităţi 

plastice şi practice; 

-Dezvoltarea spiritului 

de competiţie; 

-Stimularea 

potenţialului artistic şi 

creativ al elevilor; 

Sala de 

clasă 

Inv. Monica 

Petrisor 

Oct. 

9 Poveste de 

Halloween 

- familiarizarea copiilor 

cu alte sarbatori 

specifice altor tari. 

Sala de 

clasa 

Prof. Pîrău 

Alexandra 

Diana 

Oct. 

10 „Mens sana in 

corpore sano!” 

  

Identificarea cauzelor 

bolilor, prevenirea şi 

tratarea lor; 

constientizarea 

importantei alimentatiei 

sanatoase si a 

practicarii sportului 

Sala de clasă Prof. Ursache 

Ionela 

Oct. 

11 ,,Ne distrăm de 

Halowen!’’ 

- familiarizarea 

copiilor cu alte 

sarbatori specifice 

altor tari 

Sala de 

grupa 

(mica) 

Prof. inv 

preprimar 

Tudorache 

Liliana 

Oct. 

12 Nu mi-e frica de 

Bau-Bau! 

Identificarea 

semnificatiei unor 

simboluri 

Sala de 

clasa 

Cadre 

didactice inv. 

primar 

Oct. 

13 Alimentatia 

sanatoasa 

Formarea 

deprinderilor de 

alimentaţie sănătoasă 

şi dezvoltare 

armonioasă în rândul 

tinerilor. 

Sala de 

clasa 

Prof. Disca 

Veronica 

Oct. 

14 Teatru: 

Magazinul de 

jucarii 

-cultivarea dragostei 

pentru teatru 

Sala de 

grupă 

Profesori din  

învăţământul 

preprimar din 

Gradinita 

Butea 

Nov.  

15 ,,Expeditie in 

lumea 

necuvantatoa-

Cultivarea 

sensibilitatii artistice; 

Sala de 

grupa 

Prof. inv. 

preprimar 

Tudorache 
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relor” Liliana 

16 “Mâini dibace” Să  confecţioneze 

diverse obiecte 

utilizând materialele 

puse la dispoziţie. 

Să  manifeste un 

comportament de 

cooperare; 

 

Sala de 

clasa 

Prof. inv. 

primar 

Tudorache 

Marius 

Nov. 

17 ,,Stim sa ne 

protejam de 

pericole?‘’ 

- cunoasterea si 

respectarea 

principalelor reguli de 

circulatie; 

- identificarea 

principalelor norme 

de protectie impotriva 

incendiilor, a 

diferitelor accidente; 

Sala de clasă Inv. Bejan 

Maria 

Inv. Popa 

Gheorghe 

Nov. 

18 Ziua Mondială a 

Toleranţei 

Promovarea 

toleranţei şi 

modelarea atitudinilor 

faţă de diferite opinii 

prin dialog si 

dezbateri  libere şi 

deschise; 

Sala de clasa Prof. Pîrău 

Alexandra 

Diana 

Nov. 

19 Rolul sportului in 

viata copiilor 

Constientizarea  

importanţei 

activităţilor sportive 

de orice fel în viaţa 

oricărei persoane 

Teren de sport Prof. 

Crismariuc 

Iulian 

Nov. 

20 Sanatatea- cel 

mai de pret bun 

Păstrarea  şi 

promovarea sănătăţii; 

Sala de clasa Prof. Disca 

Veronica 

Nov. 

21 Nu violenței  

in scoli! 

25 Noiembrie 

Ziua 

internationala 

pentru 

combaterea 

violentei 

Identificarea 

cauzelor, prevenirea şi 

combaterea violentei 

verbale si nonverbale 

in scoli; 

Sala de clasă Prof. Ursache 

Ionela 

Nov. 

22 “Micii poeţi” 

“Micii pictori” 

-Compunerea de creaţii 

literare/creaţii plastice; 

-Promovarea lucrărilor 

efectuate de copii; 

Sala de clasă Inv. Monica 

Petrisor 

Nov. 

23 Voluntariat la 

batranii din 

localitate 

Cultivarea spiritului de 

ajutorare a persoanelor 

aflate in dificultate; 

Satul Butea Prof. Aneculi 

Victorita 

Nov. 
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24 Concurs  

,,1 Decembrie – 

Ziua romanilor” 

Dezvoltarea 

sentimentului national; 

Sala de clasa Prof. Aneculi 

Victorita 

Nov.  

25 ,,Tara si copilul‘’ Cunoasterea si cinstirea 

luptei si jertfei 

inaintasilor; 

Monumentul 

Eroilor din 

Butea 

Inv. Bejan 

Maria 

Inv. Popa 

Gheorghe 

Dec.  

26 “1 Decembrie – Ziua 

Naţională a 

României” 

-Realizarea unei 

expoziţii cu creaţii 

plastice şi practice,  

pornind de la 

însemnatatea zilei de 1 

Decembrie / recital de 

poezie, cantece 

patriotice; 

 

Sala de clasă Inv. Monica 

Petrisor 

Prof. Pirau 

Alexandra 

Dec. 

27 1 Decembrie 

„Unire-n cuget și-n 

simțire” 

Cultivarea 

sentimentelor 

patriotice, a mandriei 

nationale, 

constientizarea 

importantei  

semnificatiei  zilei; 

Sala de clasa Prof. Ursache 

Ionela 

Dec. 

28 Rolul padurii in viata 

noastra 

Creşterea nivelului de 

conştientizare şi 

responsabilizare 

privind 

protecţia mediului 

înconjurător; 

Sala de clasă Prof. Disca 

Veronica 

Dec. 

29 Ghetuta lui Mos 

Nicolae 

 

 

Vine, vine Mos 

Craciun! 

- participarea la 

realizarea unor lucrari, 

felicitari si dansuri 

specifice; 

- spectacol; 

Sala de 

grupă 

/clasa 

 

Profesori din  

învăţământul 

preprimar din 

Gradinita 

Butea 

Inv. Bejan 

Maria 

Inv. Popa 

Gheorghe 

Prof. inv. 

primar 

Tudorache 

Marius 

Parinti  

Dec. 

30 “Creştini, Crăciunul 

a sosit!” 

Să se marcheze festiv 

venirea Sfintei 

Sărbători a 

Crăciunului; 

Sala de clasă Inv. Monica 

Petrisor 

Dec. 
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31 Crăciunul – Darul 

bucuriei 

Formarea atitudinii 

pozitive faţă de valorile 

şi tradiţiile populare; 

Sala de clasa Prof. Pirau 

Alexandra 

Dec. 

32 Impreuna prin colind Conservarea traditiilor 

crestine romanesti; 

Sala de 

clasa/sat 

Butea 

Prof. Predoi 

Greta 

Nov. - dec  

33 Luceafarul poeziei 

romanesti 

 

- descoperirea artei, ca 

pastratoare a celor mai 

inalte valori; 

 

Sala de 

grupa/clas

a 

Prof. inv 

preprimar 

Tudorache 

Liliana 

Inv. Bejan 

Maria 

Inv. Popa 

Gheorghe 

Ian. 

34 “ Eminescu şi 

prietenii săi” 

- cunoaşterea vieţii şi a 

operei lui Eminescu în 

accesibilitatea vârstei 

copiilor; 

-capacitatea de a 

reproduce independent 

şi de a expune versuri 

din creaţia poetului; 

-cultivarea creativitǎţii, 

a inaginaţiei artistice şi 

plastice; 

Sala de 

clasa 

Prof. inv. 

primar 

Tudorache 

Marius 

Ian. 

35 “Moment poetic” -Marcarea zilei de 

naştere a marelui poet 

Mihai Eminescu; 

- Antrenarea elevilor in 

activitǎţi educaţionale 

în vederea cunoaşterii 

şi respectǎrii valorilor 

culturale naţionale; 

Sala de clasă Inv. Monica 

Petrisor 

Ian. 

36 Dor de Eminescu! Dezvoltarea 

competențelor de 

lecturare și recitare 

literar-expresivă; 

Sala de clasă Prof. Ursache 

Ionela 

Ian. 

37 Hai să dăm mână cu 

mână!   

 

  

Cunoasterea  si 

respectarea trecutului 

istoric al neamului;  

- Sala de 

grupă/clasa 

Profesori din  

învăţământul 

preprimar din 

Gradinita Butea 

Inv. Bejan 

Maria 

Inv. Popa 

Gheorghe 

Prof. Pirau 

Alexandra 

Ian. 
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38 ,, Ziua Unirii”- 

concurs de desene 

- cunoasterea si 

respectarea trecutului 

istoric al neamului; 

- să cunoască 

însemnătatea acestei 

zile; 

- cultivarea spiritului de 

echipa; 

Sala de clasa Prof. inv. 

primar 

Tudorache 

Marius 

Ian. 

39 Sporturi de iarna Constientizarea  

importanţei activităţilor 

sportive de orice fel în 

viaţa oricărei persoane; 

Teren de 

sport/Imprejur

imile satului  

Prof. 

Crismariuc 

Iulian 

Ian. 

40 Drepturile si 

obligatiile elevilor 

Cunoaşterea şi 

respectarea  drepturilor 

copilului, a normelor 

de comportare în 

societate; 

 

Sala de clasa Prof. Disca 

Veronica 

Ian. 

41 Dragobetele – 

sarbatoarea iubirii la 

romani 

Pastrarea traditiilor 

romanesti; 

Promovarea empatiei; 

Sala de clasa Prof. Aneculi 

Victorita 

Prof. Pirau A. 

Febr. 

42 Tezaur romanesc - 

sezatoare 

Stimularea si cultivarea 

inclinatiilor, 

aptitudinilor, talentului; 

Sala de grupa Prof. inv. 

preprimar 

Girleanu E., 

Muraru M. 

Febr. 

43 Povestile copilariei Dezvoltarea simtului 

practic si estetic; 

Sala de grupa Prof. inv. 

preprimar 

Tudorache L. 

Febr. 

44 Satul in care locuiesc Cunoasterea istoriei, 

geografiei, culturii 

satului natal; 

Sala de clasa Prof. Ursache 

Ionela 

Febr. 

45 Influenta familiei si a 

societatii asupra 

copiilor 

Descoperirea influentei 

mediului familial/social 

asupra educatiei 

copilului; 

sala de clasa prof. Disca V. Mart. 

46 Martisorul – 

semnificatii, legende, 

traditii 

Promovarea 

capacitatilor creatoare 

ale elevilor; 

Sala de clasa Cadre didactice 

inv. primar 

Mart. 

47 Ziua mamei  Exprimarea 

sentimentelor de iubire 

fata de persoane dragi; 

Sala de clasa Prof. Aneculi 

Victorita 

Mart. 

48 E ziua ta, maicuta! Promovarea, 

cunoasterea si pastrarea 

semnificatie 

martisorului si zilei 

mamei; 

Sala de clasa Prof. Predoi 

Greta 

Mart.  
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49 E ziua ta, mamico! Sarbatorirea zilei de 8 

martie prin program 

artistic si confectionare 

de martisoare; 

Sala de grupa Cadre didactice 

inv. preprimar 

Mart  

50 Martisorul- fantezie 

si indemanare 

Stimularea capacitatilor 

creatoare; 

Sala de clasa Cadre didactice 

inv. primar 

Mart  

51 Codul bunelor 

maniere 

Aprecierea unor 

comportamente si 

atitudini politicoase; 

Sala de clasa Prof. Ursache 

Ionela   

Mart  

52 Ziua Mondiala a 

Sanatatii  

Promovarea sanatatii in 

randul elevilor; 

Sala de clasa Prof. Pirau A. Apr.  

53 Protejarea naturii Dezvoltarea educatiei 

ecologice; 

Sala de clasa Prof. Disca V. Apr. 

54 Sfintele Pasti Cunoasterea 

semnificatiei sarbatorii 

religioase; 

Sala de clasa Inv. Petrisor 

Monica 

Apr  

55 Prietenii cartilor Constientizarea 

importantei lecturii 

Sala de clasa Prof. Ursache 

Ionela 

Apr. 

56 Lasati copiii sa vina 

la mine! 

Cunoasterea 

obiceiurilor si 

traditiilor crestinesti de 

Pasti; 

Biserica Cadre didactice 

inv preprimar 

Apr. 

57 Ziua Europei Promovarea 

sentimentului de 

nationalism; 

Monumentul 

Eroilor 

Prof. Pirau A Mai  

58 Ziua Uniunii 

Europene 

Intelegerea ideii de 

uniune; 

Sala de clasa Cadre didactice 

inv primar 

Mai  

59 Viitorul meu, cariera 

mea 

Identificarea propriilor 

abilitati, inclinatii; 

Sala de clasa Prof. Ursache 

Ionela 

Mai  

60 Ocupatiile copilului 

in timpul liber 

Implicarea copiilor in 

activitati sociale, cu 

caracter ludic. 

Sala de grupa Prof. inv 

preprimar 

Tudorache L. 

Mai  

61 Parinti, va cunoasteti 

copiii? 

Cunoasterea copilului; Sala de grupa Prof. inv 

preprimar 

Tudorache L. 

Mai  

62 Ingrijim si iubim 

natura! 

Participarea la actiuni 

de ingrijire si protejare 

a mediului; 

Curtea 

gradinitei  

Cadre didactice 

inv preprimar 

Mai  

63 Ziua Eroilor Cultivarea dragostei 

fata de trecutul istoric 

al romanilor. 

Monumentul 

Eroilor 

Cadre didactice 

inv primar 

Mai  

64 Copile, azi e ziua ta! 

 

,,La multi ani, de ziua 

ta, copile!” 

 

Sarbatorirea copiilor si 

afirmarea lor prin 

intermediul artei; 

 

Sala de 

clasa/curtea 

scolii 

Cadre didactice 

inv primar si 

preprimar 

Prof. Ursache  

Prof. Disca V 

Mai/iun 
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Aripi de inger 

 

1 Iunie – Ziua 

Copilului 

Prof. Pirau A. 

65 Festivitatea incheierii 

anului scolar 

 

La revedere, 

gradinita! 

Participarea la activitati 

menite sa conduca la 

cresterea prestigiului 

scolii in cadrul 

comunitatii. 

Curtea scolii Cadre didactice 

inv. preprimar /  

primar / 

gimnazial 

Iun. 

 

1. Activitati pentru timpul liber 

 

Denumirea activitatii de 

timp liber 

Data  Numar prescolari 

/elevi participanti 

Cadre didactice 

implicate/parinti 

Excursie  Durău/Lacul 

Rosu 

29-30 oct. 2016 Elevi din clasa a VI-a Prof. Crîșmăriuc Iulian 

 

Excursie Mircesti/Pascani 18 febr. 2017 Elevi cls. V-VIII Prof. Crîșmăriuc Iulian 

 

Excursie Roman 25 febr. 2017 Elevi cls. V-VI Prof. Crîșmăriuc Iulian 

Excursie Iasi 24 mai 2017 Elevi cls a VIII-a Prof. Aneculi V. 

Excursie Roman 13 iun. 2017 Prescolari  Prof. inv preprimar Tudorache 

L., Girleanu E., Muraru M. 

 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI: 

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

ştiinţific, deschise la nou şi pregătite pentru centrarea actului educaţional pe competenţe şi calitate; 

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

- colaborare foarte buna a şcolii cu comunitatea locală; 

- disponibilitatea şi interesul crescut al elevilor pentru activităţile extracurriculare; 

 

PUNCTE SLABE:     

- slaba motivaţie şcolară a unor elevi; 

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

- starea materială precară a multor familii; 

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

extraşcolare; 

 

OPORTUNITĂŢI: 

- disponibilitatea autorităţilor locale (Primaria, Biserica, Poliţia, Dispensarul, Biblioteca) de a se implica în 

viaţa şcolii; 
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- varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare continuă oferite de C.C.D. si de universităţi; 

- disponibilitatea altor şcoli pt. schimburi de experienţă şi pt. activităţi organizate în parteneriat, în interes 

reciproc; 

- postarea pe internet (didactic.ro, alte site-uri educationale) a tot mai multor activităţi educative privind 

consilierea şi orientarea elevilor, fapt ce vine în sprijinul cadrelor didactice; 

 

AMENINŢĂRI: 

- lipsa motivării elevilor şi atitudinea pasivă în privinţa viitorului; 

- sistemul legislativ complicat, adesea confuz, restrictiv şi în veşnică transformare; 

- impactul nefast al mass-mediei; 

- slaba motivaţie a personalului din invăţământ; 

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

redusă implicare în viaţa şcolii. 

- scăderea numărului de elevi; 

- neimplicarea în realizarea activităţilor a tuturor cadrelor didactice, 

 

NEVOI   IDENTIFICATE  :  

-     adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să raspundă intereselor de formare 

pe termen scurt, mediu şi lung; 

-     promovarea unor programe pt. “educarea” părinţilor, în scopul unei participări active/conştiente la viaţa 

şcolii; 

-     sprijinirea elevilor talentaţi care pot face performanţă, precum şi a elevilor cu nevoi speciale;  

-     împărţirea elevilor şcolii pe grupe de aptitudini şi atragerea lor în programe educaţionale care să îi pună în 

valoare, să îi implice activ în viaţa comunităţii, responsabilizându-i; 
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Domeniul III 

RESURSE UMANE 
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Capitolul 8: Managementul resurselor umane 

 

Multiplele procese de transformare din învățământul românesc actual au impus o atenție 

sporită managementului resurselor umane. Cea mai important activitate s-a dovedit a fi 

asigurarea încadrării cu personal didactic calificat pentru anul școlar 2016-2017. 

 

 A. Obiective propuse pentru anul școlar 2016-2017:  

 
1. Asigurarea încadrării  cu personal didactic calificat pentru a asigura educația de calitate în 

unitatea noastră școlară; 

2. Aplicarea noutăților legislative referitoare la managementul resursei umane; 

3. Recrutarea resurselor umane calificate cu respectarea prevederilor metodologice referitoare la 

mobilitatea personalului didactic; 

4. Asigurarea transparenței întregului proces de recrutare, selecție și încadrare a personalului 

didactic angajat în timpul anului școlar în urma etapelor de mobilitate a cadrelor didactice din 

unitățile de învățământ și a organizării concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor; 

5. Asigurarea evidenței reale, performante și permanent actualizate a personalului didactic; 

 

 B. Principalele activități realizate  

În scopul realizării acestor obiective au fost realizate o serie de activități la nivelul 

compartimentului sau la nivelul I.S.J. Iași, precum:organizare concursurilor școlare la nivelul școlii, 

întocmirea corectț a documentelor comsiei de mobilitatea . 

Înainte de începutul anului școlar 2016-2017 s-a urmărit asigurarea încadrării cu personal 

didactic calificat în procent de 100 %. După încadrarea cadrelor didactice, Compartimentul 

Managementul Resurselor Umane din cadrul I.S.J. Iaşi a derulat activităţi de verificare şi avizare 

a fişelor de încadrare prezentate de către directorul unității școlare. 

Astfel, după centralizarea anexelor fişelor de încadrare şi realizarea bazei de date, se 

constată că, în anul școlar 2016-2017, la nivelul comunei Butea sunt  17.99 norme cu finanțare 

de la M.E.N. . 

Din totalul de norme existente la nivelul școlii, situația ocupării cu personal didactic se 

prezintă astfel: 

 Norme didactice de bază ocupate de cadre didactice titulare – 14  ( 77.82%)
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 Norme didactice de bază ocupate de suplinitori calificați –  1.5 ( 8.33 % )

 Norme didactice ocupate în regim de plata cu ora de către cadrele didactice titulare, 

suplinitoare, asociate și pensionate – 2,49  ( 13.84%)

 Norme didactice ocupate cu suplinitori fără studii corespunzătoare postului –   ( 0 %)

 În perioada ianuarie - februarie 2017, Compartimentul Managementul Resurselor umane din 

cadrul ISJ Iași, a derulat mai multe etape de mobilitate ale personalului didactic din învățământul 

preuniversitar, conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2017-2018, aprobată prin O.M.E.C.Ș. nr. 5739/14.11.2016, 

după cum urmează:

Până la data de 27 ianuarie 2017 s-au raportat la I.S.J. Iași cadrele didactice 

pensionabile la data de 1 sepembrie 2017. Astfel, la nivelul școlii s-a înregistrat o cerere de 

pensionare la data de 1 septembrie 2017. 

De asemenea, în ianuarie 2017, s-au soluționat cererile de întregire/completare a 

normei didactice la nivelul unităților de învățământ a personalului didactic titular . 

În intervalul 7-17 februarie 2017 s-a realizat analiza, corectarea și avizarea proiectului  

de încadrare și a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la nivelul Inspectoratului 

Școlar Județean Iași. 

Completarea normei didactice a cadrelor didactice titulare, pe perioadă determinată sau 

nedeterminată, s-a făcut în perioada 23-28 februarie 2017. 

În perioada 02.03.2017 – 31.03.2017 s-a desfășurat etapa de transferare a personalului 

didactic titular al sistemului naţional de învăţământ preuniversitar disponibilizat prin restrângere 

de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare. A fost soluționate prin transfer pentru 

rezolvarea restrângerii de activitate cererea a 2 cadre didactice titular care au intrat în restrângere 

de activitate la noi în școală .  

Pentru concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învățământul 

preuniversitar din iulie 2017 au fost publicate, în data de 15 mai 2017, Lista posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar. 

Astfel, au fost publicate un post de învățător, 5 ore de istorie, 5 ore de gografie, 3 ore 

de TIC, 3,5 ore de educație plastic, 3,5 ore de educație muzicală, 4 ore de educație 

tehnologică. 

 

 C. Aspecte pozitive  
 

 soluţionarea restrângerilor de activitate ;

 încadrarea, în proporţie foarte mare, cu personal didactic calificat;
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 realizarea bazei de date privind încadrarea personalului didactic ;

 asigurarea transparenţei deciziilor;

 realizarea legală și în termen a etapelor de mişcare a personalului didactic;

 respectarea prevederilor legale privind organizarea şi desfăşurarea Concursului pentru 

ocuparea posturilor/catedrelor vacante/rezervate;

 aplicarea Metodologiei-cadru de mobilitate a personalului didactic din învățământul 

preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, a determinat creşterea gradului de 

autonomie al unităţilor şcolare şi a gradului de responsabilizare a conducerii unităţilor şcolare 

în ce priveşte organizarea concursului de ocupare a posturilor/catedrelor vacante /rezervate 

din învățământul preuniversitar şi încadrarea personalului didactic.

 

 D. Aspecte care necesită îmbunătățire  

 
 disfuncţiile legate de metodologiile de încadrare a personalului didactic şi supraîncărcarea 

calendarului privind mişcarea personalului didactic;

 nerealizarea fixării pe post a unor persoane calificate în unităţile şcolare amplasate în zone 

greu accesibile.

E. Măsuri, sugestii și perspective  
 

 instruirea de către ISJ Iași a  directorilor şi secretarilor unităţilor şcolare pe probleme de 

mobilitate a personalului didactic;

 completarea REVISAL, existenţa deciziilor de numire pentru personalul didactic etc.;

 aplicarea unei politici de reconversie profesională a cadrelor didactice afectate de 

restrângerea activităţii.



45  

                Capitolul 9: Dezvoltare profesională 

 

Una dintre condițiile esențiale pentru un proces instructiv-educativ de calitate o 

constituie pregătirea metodico-științifică a profesorului, care trebuie să fie competent și inspirat, 

un pedagog desăvârșit şi un model de flexibilitate şi adaptare la schimbările specifice societăţii 

actuale. Relevantă din această perspectivă rămâne formarea profesională permanentă, diversă și 

complexă, asigurată de către furnizori acreditați. 

 

 A. Dezvoltarea resursei umane  

 

Obiectivele școlii în domeniul dezvoltării resursei umane pentru anul şcolar 2016- 2017 

s-au concretizat astfel: 

 identificarea nevoilor de formare a cadrelor didactice prin realizarea analizei de nevoi în 

colaborare cu C.C.D. Iaşi;

 informarea cadrelor didactice interesate asupra posibilităţilor de dezvoltare profesională;

 consilierea şi evaluarea cadrelor didactice prin asistențe la ore;

 sprijinirea  şi  consilierea  cadrelor   didactice  debutante/necalificate în procesul formării 

continue în vederea fidelizării în cariera didactică;

 colaborarea școală– C.C.D. Iași în formarea continuă, ca principal ofertant, în 

concordanţă cu nevoile profesionale ale cadrelor didactice;

 crearea de oportunităţi de dezvoltare profesională pentru cadrele didactice din învăţământul 

preuniversitar, prin participarea acestora la programe de formare de calitate, adaptate;

 colaborarea cu centrele de perfecționare în vederea facilitării accesului cadrelor didactice la 

formele de formare continuă și dezvoltare profesională.

Obiectivele propuse au fost atinse prin planificarea şi realizarea unor activităţi diverse: 
 

a) Activităţi de analiză/proiectare a activităţii, informare privind noutăţile legislative, 

diseminare a experienţelor pozitive, consiliere: 
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1. Realizarea şi difuzarea materialelor privind consfătuirea judeţeană a responsabililor cu 

formarea din şcoli 

2. Elaborarea și transmiterea în rețea a broşurii privind cercurile pedagogice pe discipline 

 
3. Organizarea de întâlniri de lucru cu profesorii care figurează în registrul metodiştilor I.S.J. 

Iaşi, pentru anul şcolar 2016-2017 

4. Realizarea analizei de nevoi referitoare la numărul cadrelor didactice din județ care nu au 

acumulat 90 de credite profesionale transferabile în ultimii cinci ani; 

3. Consultanţă şi consiliere individuală cu privire la situații precum: înscrierea la grade didactice; 

amânarea finalizării gradului didactic I, echivalarea gradului didactic I pe baza titlului științific 

de doctor, echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat 

prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii 

universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, conform 

O.M.E.C.T.S. nr. 5553/2011. 

b) Asigurarea înscrierii cadrelor didactice la gradele didactice, în conformitate cu 

Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, 

aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5561/2011. 

Obţinerea gradelor didactice marchează evoluţia în carieră a personalului didactic, în 

acord cu noul Cadru Naţional al Calificărilor şi cu standardele ocupaţionale asociate 

specializărilor didactice, precum şi în conformitate cu noile tendinţe privind dezvoltarea 

resurselor umane şi asigurarea calităţii în educaţie. S-a constatat, în anul școlar încheiat, că la 

nivelul școlii au fost înregistrate 2 cereri de înscriere la definitivat . 
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c) Examenul naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea aprilie 2017 

 
 

Monitorizarea finalizării formării inițiale a cadrelor didactice prin promovarea examenului 

de definitivare în învățământ constituie un punct distinct în activitatea Compartimentului pentru 

dezvoltarea resursei umane. 

Anul școlar 2016-2017 a adus modificări importante în ceea ce privește modul de 

organizare și condițiile de înscriere și promovare a examenului de definitivat. Metodologia de 

organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, aprobată prin 

O.M. nr. 5089/31 august 2016, a adus noutăți privind candidații, metodiștii I.S.J. Iași, directorii 

unităților de învățământ și responsabilii comisiilor metodice din școli. 

Menținerea stagiului de practică obligatoriu pentru obținerea definitivării în învățământ 

la o durată de un an școlar de predare efectivă la catedră ca personal didactic calificat conform 

studiilor absolvite a împărțit candidații în două categorii: 

 candidați cu cel puțin un an vechime la data înscrierii și cu dreptul de a susține proba scrisă 

în același an școlar; 

 candidați în primul an de activitate la data înscrierii și care susțin proba scrisă în anul școlar 

următor. 

Structura examenului a cuprins două etape: etapa I, eliminatorie (susținerea a două 

inspecţii de specialitate și evaluarea portofoliului profesional); etapa a II-a, finală (o probă 

scrisă). 

La nivelul județului Iași, în anul școlar 2016-2017, au fost două etape de înscriere 

(octombrie 2016, februarie 2017, ca urmare a modificării legislației prin O.M.E.N. nr. 

3114/2017). S-au înscris din școala noastră 2 candidați pentru sesiunea 2017 , unul apromovat 

cu media 9 , celălat s-a retras. 

Centrul de examen a fost stabilit prin decizia C.A. al I.S.J. Iași la Colegiul Național „Emil 

Racovită” Iași. 
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Capitolul 10: Management și dezvoltare instituțională. Concurs 

directori 
 

 

Obiectivele prioritare ale compartimentului pentru anul şcolar 2016-2017 au fost: 

1. Dezvoltarea şcolii şi a ofertei educaţionale corelate cu specificul comunităţii locale/regionale 

şi cu piaţa muncii în general 

2. Conştientizarea reprezentanţilor autorităţilor locale şi ai altor instituţii din comunitatea 

locală asupra rolurilor sporite în relaţie cu dezvoltarea şcolii, cu educaţia, în general; formarea 

reprezentanţilor autorităţilor locale pentru asumarea acestor atribuții 

3. Aplicarea legislaţiei în vigoare pentru implementarea de strategii manageriale adecvate 

 
În vederea atingerii acestor obiective, s-au identificat și aplicat măsuri care au fost 

verificate pe parcurs şi revizuite, ori de câte ori s-a impus acest lucru, avându-se în vedere 

contextul legislativ şi funcţional al şcolii ieşene. 

S-a avut în vedere îmbunătăţirea continuă a calităţii actului managerial şi practicarea unui 

management eficient şi proactiv. Acest obiectiv s-a realizat de către directorul școlii prin: 

 şedinţe de lucru, mese rotunde, dezbateri specifice;

 întâlniri/consultări/dezbateri cu reprezentanţii autorităţilor şi ai comunităţii locale;

 monitorizarea/verificarea de către CEAC a modului în care directorul şcolii a realizat 

activităţile de îndrumare, control şi evaluare la nivelul unităţii de învăţământ;

 monitorizarea modului de administrare a bazei materiale a şcolilor;

 identificarea oportunităţilor de ameliorare şi dezvoltare a ambientului şcolar;

 realizarea, în echipă cu membrii CA, a activităţii de consiliere/monitorizare/evaluare a șefilor 

comisiilor metodice, în vederea îmbunătăţirii managementului unităţii de învăţământ;

 monitorizarea unor situații problematice/de criză apărute în unele unitatea şcolară;

 pregătirea materialelor pentru inspecția de audit managerial ;

 participarea la interviul pentru evaluarea anuală a directorilor.
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Auditul managerial, demers amplu și riguros, complex şi cronofag, antrenează toți 

inspectorii școlari, astfel încât, conform unui grafic prestabilit, fiecare director a  parcurs o 

evaluare de etapă, prin raportare la toate criteriile de performanță prevăzute în Fișa de 

(auto)evaluare. Această etapă s-a desfăşurat în perioada 22 mai - 23 iunie 2017. 

În cadrul acestor inspecții, au fost verificate atât documentele de proiectare managerială, 

cât și alte documente școlare care pot fi edificatoare pentru maniera în care directorii 

gestionează, în toată complexitatea sa, activitatea unei unități de învățământ. Pe fondul acestei 

verificări, directorul au fost consiliat în legătură cu aspectele care necesitau remediere, primind 

responsabilități și termene pentru îndeplinirea lor. 

Conform Procedurii operaţionale pentru evaluarea anuală a directorilor din unităţile de 

învăţământ preuniversitar din judeţul Iaşi – Revizia a IV-a, mai 2017, au fost întocmite 

Rapoarte de etapă pentru fiecare ocupant al funcţiei de director/ director adjunct în acest an 

şcolar, au fost completate fişele de (auto)evaluare, iar în perioada 17-21 iulie 2017, fiecare 

persoană evaluată a depus, la Registratura I.S.J. Iaşi, Fişa de (auto)evaluare şi Raportul 

argumentativ. 

Într-o etapă ulterioară, conform graficului stabilit, în perioada 30 august - 8 septembrie 

2017, directorul au participat la interviul programat, în urma căruia s-au decis calificativele 

acordate pentru activitatea managerială desfășurată pe parcursul anului școlar 2016-2017. 

 

Evaluarea standardelor de performanță în activitatea managerială a directorilor și 

directorilor adjuncți, în cadrul inspecției de audit managerial, s-a realizat prin raportare la 

următoarele unități de competență: 

I. Proiectarea strategiei de coordonare și a direcțiilor de dezvoltare a unității de învățământ 

II. Organizarea activităților unității de învățământ 

III. Conducerea/coordonarea activității unității de învățământ 

IV. Motivarea/antrenarea personalului din subordine 

V. Monitorizarea/evaluarea/controlul activităților din unitatea de învățământ 

VI. Relații de comunicare 

VII. Pregătire profesională 



142  

 
Totodată, se impune a fi subliniat faptul că evaluarea activității manageriale a directorilor 

s-a realizat pe baza Procedurii operaționale elaborate la nivelul inspectoratului și a Fişei de 

evaluare comunicate încă de la începutul anului şcolar tuturor celor implicați. Pe acest fond, în 

toate unitățile de învățământ preuniversitar din rețeaua școlară ieșeană s-a efectuat auditul 

managerial, realizându-se atât evaluarea directorilor aflați în funcție, cât și a cadrelor didactice 

care au ocupat această poziție până la data de 9 ianuarie 2017. 

 

De asemenea, inspecția de audit s-a efectuat în baza Metodologiei privind evaluarea 

anuală a activităţii manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unităţile de 

învăţământ preuniversitar, O.M.E.N. nr. 3623/11.04.2017, a Procedurii operaționale pentru 

evaluarea anuală a activității directorilor/directorilor adjuncți din unitățile de învățământ 

preuniversitar din județul Iași, aprobată în C.A. al I.S.J. Iași din data de 30 aprilie 2013, 

revizuită în data de 18 mai 2017 și a Fișei de (auto)evaluare a directorului/directorului 

adjunctal/ai unității școlare pentru anul școlar 2016-2017. 

Instrumentarea, cu obiectivitate, a acestui tip de evaluare a activității directorilor și 

directorilor adjuncți din unitățile de învățământ și unitățile conexe permite nu doar o cuantificare 

riguroasă a performanței manageriale a acestora, în perspectiva acordării calificativului anual, ci 

și identificarea eventualelor disfuncții însoțită de intervenția ameliorativă imediată pentru 

păstrarea echilibrului în funcționarea eficientă a școlii. 

Într-un sistem de învățământ modern și performant, rolul autorităților publice locale este 

unul sporit, acestea funcționând ca factor reglator în stabilirea raporturilor dintre școală și 

comunitatea locală în slujba căreia activează unitatea/ unitățile furnizoare de servicii 

educaționale. Pe acest fond, noutățile legislative care reglementează cadrul de funcționare a 

managementului școlar în spațiul educațional românesc, acordă reprezentanților acestora un 

statut aparte. 
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Astfel, la începutul semestrului I al anului şcolar 2016-2017 au apărut noi 

documentelegislative, precum ordinul pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și 

desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile 

de învățământ preuniversitar, care a condus la implicarea autorităţilor şi reprezentanţilor 

comunităţii locale în rezolvarea problemelor ce intră și în sfera lor de competență, conform 

legislaţiei în vigoare. În acest sens, directorul școlii a purtat discuții cu primarul/reprezentanții 

autorităților locale pentru implementarea noutăților legislative şi găsirea celor mai eficiente 

soluţii în scopul aplicării normelor specifice pentru organizarea și desfășurarea concursului 

pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ 

preuniversitar . 

 

Conducerea, performanța și eficiența procesului de învățământ, atât la nivelul sistemului, 

cât și al instituției de învățământ, depind, în mod implicit, de recrutarea unei resurse umane de 

înaltă competență managerială. Din acest punct de vedere, anul școlar 2016-2017 s-a caracterizat 

printr-o densitate, fără precedent, a activităților care au presupus evaluarea și promovarea în 

funcție a directorilor de școli. 

Astfel, la începutul semestrului I al anului şcolar 2016-2017 a fost aprobată, prin 

O.M.E.N.C.Ş. nr. 5080/31.08.2016 Metodologia privind organizarea și desfășurarea 

concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ 

preuniversitar, care a determinat și reglementat, prin revizuiri succesive, organizarea primei 

etape de concurs pentru managerii din sistemul de învățământ.Directorul școlii a fost numit în 

urma concursul prin decizia 684/21.12.2016. 

La nivelul tuturor unităţilor de învăţământ, a fost constituit Consiliul de administraţie, 

conform prevederilor Legii nr. 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale şi a O.M.E.N. nr. 4619/2014, 

coroborate cu prevederile Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării 

ştiinţifice nr. 5079/2016. De asemenea, la nivelul fiecărei unităţi şcolare s-a înţeles importanţa 

Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, astfel încât acest organismîncearcă pe cât posibil 

să  funcţioneze la parametri optimi. 
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         Autoritatea locală a conştientizat importanța rolului care le revine reprezentanților acestora 

în cadrul consiliului de administrație și a desemnat, în timp util, membrii care să-i reprezinte în 

aceste structură de conducere ale unității de învățământ.  

       Școala Gimnazială Butea a derulat la termen toate activitățile, conform Ordinului M.E.N. 

nr. 3398/28.02.2017 privind completarea stocurilor de manuale școlare pentru învățământul 

preuniversitar pentru anul școlar 2017-2018. 

Astfel, s-au avut în vedere următoarele aspecte: 

 centralizarea necesarului de manuale retipărite la nivel de școală pentru anul școlar  2017- 

2018;

 transmiterea adreselor/notelor/formularelor de comandă către ISJ Iași și depozitul de 

manuale;

 completarea electronică și listarea formularelor de comandă, luându-se în considerare: 

stocurile de manuale școlare existent în unitatea de învățământ; lista manualelor școlare 

cuprinsă în Catalogul manualelor școlare valabile în învățământul preuniversitar pentru 

anul școlar 2017-2018; precizările stipulate în O.M.E.N. nr. 3398/28.02.2017 în adresele 

M.E.N./C.N.E.E.,

 monitorizarea corectitudinii întocmirii/actualizării bazelor de date cu privire la stocurile 

existente de manuale școlare/necesarul de manuale școlare pentru unitatea de învățământ;

 recepția și distribuirea în timp util a manualelor retipărite către colectivele de elevi.

1. Situația manualelor pentru clasele I, a II-a, a III-a și a IV-a 

 
Avându-se în vedere faptul că în anul școlar trecut au fost selectate și comandate manuale 

școlare noi pentru clasele II-IV, în acest an s-a procedat la: 

 completarea raportului cu privire la necesarul de manuale școlare, pentru completarea 

stocurilor la clasele II-IV;

 generarea, aprobarea și înregistrarea raportului și transmiterea unei copii a acestuia către 

șeful depozitului de carte;

 centralizarea comenzilor de manuale școlare la comisia de manuale școlare.
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Menționăm că pentru clasa I s-au comandat și onorat manuale școlare noi, totalizând un 

număr de 4 titluri . 

La clasele II-IV, pentru anul școlar 2017-2018, au fost comandate un număr de 172 exemplare, 

completându-se stocurile care au fost primite în anul școlar trecut, în funcție de necesități . 

2. Situația manualelor retiparite pentru clasele VI-XII 

 
În urma centralizării situațiilor transmise de către cadrele didactice a rezultat un necesar de   

manuale școlare. 

3. Situația manualelor retipărite pentru clasa a V-a 

 

 Conform adresei M.E.N.-C.N.E.E. nr. 2524/27.07.2017, unitățile de învățământ din județ 

care școlarizează elevi în ciclul gimnazial, respectiv în clasa a V-a, anul școlar 2017-2018, au 

transmis pe platforma dedicată, la termen, necesarul de manuale, pentru titlurile declarate 

câștigătoare în urma licitațiilor organizate (primul lot).

 Numărul total de manuale comandate de unitatea de învățământ, pentru clasa a V-a, 

anul școlar 2017-2018, din disciplinele ofertate pe platformă, este de 3 exemplare/ disciplină . 

La nivelul comunei Butea, în anul şcolar 2016-2017, a funcționat o unitate de învățământ 

de stat cu personalitate juridică şi 3 unităţi de învăţământ arondate. Astfel, activitatea unităţilor 

de învăţământ preuniversitar de stat din judeţul Iaşi se desfăşoară în 9 clădiri, din care 5 clădiri 

sunt destinate activităţilor cu elevii şi într-o  clădire nu se desfăşoară activităţi cu elevii (magazii, 

clădiri aflate în reabilitare, clădiri în conservare ). 

                      Din cele 9 clădiri, 5 dețin autorizații de funcționare, autorizația de funcționare de la 

Școala Gimnazială Butea fiind suspendată pentru a putea accesa finanțare pentru reabilitare. 

Din cele 8 clădiri dețin autorizație PSI 2 locații, pentru 6 nu este nevoie de autorizații, o locație nu 

deține autorizații deoarece nu sunt finalizate lucrările de reabilitare. 
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Domeniul IV 

 

RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 
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Capitolul 11: Resurse materiale şi financiare 
 

 

 

 A. Considerații generale  

 
O preocupare permanentă a Școlii Gimnaziale Butea o constituie utilizarea cu maximă 

eficienţă a resurselor materiale şi financiare. În utilizarea resurselor alocate s-a avut în vedere 

situaţia de fapt existentă la nivelul comunei Butea (reţea şcolară, număr de elevi, număr de cadre 

didactice, starea clădirilor, a infrastructurii, factori social-economici), precum şi asigurarea unor 

condiţii optime pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ în unitatea de învăţământ 

preuniversitar de stat. 

În anul şcolar 2016-2017, Compartimentul contabilitate  a desfăşurat o activitate 

complexă, concretizată în: 

 gestionarea fondurilor alocate pentru cheltuieli de personal, inclusiv pentru plata drepturilor 

stabilite prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii;

 decontarea cheltuielilor de transport, a burselor, a tehnicii de calcul pe baza bonurilor 

valorice de 200 euro;

 rezolvarea unor situaţii solicitate de partenerii educaţionali: Ministerul Educației Naționale, 

Prefectura Iași, Consiliul Județean Iași, Primăria comunei Butea și consiliul local, Direcția 

Generală a Finanțelor Publice Iași.

Obiective urmărite în anul şcolar 2016-2017: 
 

1) Elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017. Utilizarea economică, 

eficientă şi eficace a resurselor financiare; execuţia bugetară 

2) Proiectarea şi conducerea activităţilor aducătoare de venituri 

3) Finanţarea unităţilor de învăţământ, asigurarea fondurilor necesare pentru: salarii, utilităţi, 

burse, examene naţionale, concursuri şi olimpiade, manuale şi rechizite şcolare 

4) Atragerea de fonduri extrabugetare prin accesarea fondurilor 

 
Sursele de finanţare ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat sunt: 
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1. bugetul de stat; 

2. bugetele locale; 

3. venituri extrabugetare. 

 
 

De la bugetul de stat, prin bugetul M.E.N. se asigură finanţarea cheltuielilor aferente unităţilor 

învăţământului preuniversitar pentru: 

 proiecte aflate în derulare, cofinanţate de Guvernul României;

 burse pentru elevii din Republica Moldova;

 organizarea examenelor naţionale;

 formarea continuă a personalului didactic;

 manuale şcolare pentru învăţământul obligatoriu;

 finanţarea lucrărilor de investiţii, consolidări, reabilitări;

 finanţarea unor programe naţionale de protecţie socială;

 finanţarea organizării pentru elevi de concursuri pe discipline de studiu, cu participare 

naţională şi internaţională.

De asemenea, de la bugetul de stat prin bugetul M.E.N. se asigură finanţarea cheltuielilor 

pentru Inspectoratul Şcolar, Casa Corpului Didactic „Spiru Haret”, Palatul Copiilor şi Cluburile 

copiilor şi elevilor, Cluburile sportive şcolare. 

 B. Principalele activităţi, acţiuni, evenimente  

     Derularea programelor de protecţie socială 

Programul EURO 200 

Evoluţia numărului de elevi beneficiari ai acestui program în ultimii patru ani şcolari este 

prezentată în tabelul următor: 

 
 

An şcolar Nr. beneficiari 

2016 - 2017 0 

2015 - 2016 5 

2014 - 2015 5 

2013 - 2014 2 

 
În derularea acestui program nu s-au constatat disfuncţionalităţi referitoare la termenele 

de rezolvarea a contestaţiilor sau de altă natură. 
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           Se observă o scădere obiectivă a numărului de beneficiari ai acestui program, din cauza 

descreșterii populaţiei şcolare, dar şi datorită faptului că, în conformitate cu prevederile legale, 

sprijinul financiar pentru achizitionare unui calculator, se acordă o singură dată, pe parcursul 

anilor de studii, pentru un singur elev/student dintr-o familie, indiferent de numărul acestora, şi 

este condiţionat de un prag valoric al veniturilor pe membru de familie. 

Decontarea cheltuielilor de transport 

 
În perioada 01.09.2016-31.08.2017 au fost decontate cheltuieli de navetă pentru cadrele didactice în valoare de 

…………………lei . 
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Rechizite şcolare 

Ministerul Educației Naționale a aprobat metodologia şi fondurile necesare pentru 

aplicarea prevederilor Legii nr. 126/2002 de aprobare a O.G. 33/2001 privind acordarea de 

rechizite şcolare gratuite în anul şcolar 2016-2017 şi componenţa pachetelor de rechizite şcolare 

pe fiecare nivel de învăţământ. 

Conform metodologiei aprobate, inspectoratele şcolare efectuează procedurile specifice de 

achiziţionare a rechizitelor şcolare cu respectarea O.U.G. nr. 34/2006. 

În anul 2016-2017 au beneficiat de rechizite școlare un număr de 109  beneficiari. 

În conformitate cu prevederile legale se acordă rechizite şcolare gratuite elevilor din 

învăţământul de stat, primar şi gimnazial, cursuri de zi, care provin din familii al căror venit 

mediu net lunar pe membru de familie realizat în luna iulie a fiecărui an este de maximum 50% 

din salariul de bază minim brut pe ţară. M.E.N. a aprobat prin Nota nr. 26689/04.02.2016 

metodologia şi fondurile necesare pentru aplicarea prevederilor Legii nr.126/2002 de aprobare a 

nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare gratuite în anul şcolar 2016-2017 şi 

componenţa pachetelor de rechizite şcolare pe fiecare nivel de învăţământ 
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FINANŢARE de la bugetul republican 

 
 

În perioada anului şcolar 2016-2017 (septembrie-decembrie 2016 şi ianuarie-august 

2017), am fost finanţati de ordonatorul principal de credite, cu fonduri în sumă de            pentru 

toate titlurile de cheltuială, astfel: 

 
 

TOTAL CHELTUIELI BUGET DE STAT  

TITLUL I Cheltuieli de personal  

TITLUL II Bunuri și servicii  

TITLUL IX Asistența socială  

TITLUL X Alte cheltuieli – Burse  

TITLUL XI Finanțare pentru programe cu finanțare rambursabilă (ROSE)  

TITLUL XII Cheltuieli de capital  

 

Plăţile efectuate s-au încadrat în creditele bugetare aprobate, evidenţa contabilă a fost 

ţinută în conformitate cu Legea nr. 82/1991 republicată şi a O.M.F. nr. 1917/2005 şi a 

prevederilor cuprinse în alte reglementări. 

În cadrul titlului I - Cheltuieli de personal au fost asigurate plăţile drepturilor salariale 

ale personalului I.S.J. şi din unităţile conexe, plăţile aferente Legii nr.85/2016, precum şi plata 

cadrelor didactice care au participat la examenele naționale (Evaluare Națională, admitere liceu 

și școli profesionale). 

În cadrul titlului II - Bunuri şi servicii au fost asigurate cu prioritate plata utilităţilor, a 

convorbirilor telefonice, a carburanţilor, a deplasărilor, protecţia muncii şi cheltuieli pentru 

bunuri și servicii la unităţile conexe, alte cheltuieli. În cadrul aceluiaşi titlu au fost efectuate plăţi 

pentru materialele cu caracter funcţional, a furniturilor de birou şi a materialelor de curăţenie, a 

perfecţionării cadrelor didactice şi a personalului nedidactic/auxiliar prin cursuri acreditate. 

Titlul IX - Asistenţă socială  

În cadrul titlului X - Alte cheltuieli  

Titlul XI - Finanţare aferentă programelor cu finanțare rambursabilă 
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În anul școlar 2016-2017, ca şi în anii anteriori, sumele alocate de la bugetele locale au 

fost insuficiente pentru a acoperi nevoile unităţilor de învăţământ. 

În acest sens ne propunem să facem toate demersurile legale, atât la nivelul factorilor de 

decizie de la nivelul administraţiei locale, în vederea alocării fondurilor necesare pentru 

funcţionarea în condiţii normale a unităţilor de învăţământ. 
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Domeniul V 

RELAȚII COMUNITARE 
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Capitolul 12: Proiecte europene 

 

 
În viziunea Strategiei 2020 - educația, formarea, tineretul și sportul pot avea o contribuție 

majoră la abordarea schimbărilor socio-economice, principalele provocări cu care Europa se va 

confrunta până la sfârșitul deceniului și la punerea în aplicare a agendei de politici europene 

pentru creștere economică, locuri de muncă, echitate și incluziune socială. Proiectele școlare 

europene au ca scop îmbunătățirea calității și consolidarea dimensiunii europene în educație, 

încurajarea învățării limbilor străine și a cooperării transnaționale între școli, promovarea 

conștiinței interculturale și a inovației în ceea ce privește metodele pedagogice și tehnicile 

informaționale. 

 

 Activități realizate  

 
a) Activităţi de informare: informarea zilnică acadrelor didactice  

 despre oportunităţile de formare, colaborare, accesare de fonduri, de la surse de maximă 

credibilitate: A.N.P.C.D.E.F.P., Serviciul Eurodesk, portalul Fonduri structurale, portalul 

eTwinning, portalul european pentru cursuri de formare KA1: 

http://www.schooleducationgateway.eu/, promovarea concursurilor de profil: Euroscola, Tinerii 

dezbat, Made for Europe, Școală Europeană și Europa casa noastră. 

b) Activităţi de scriere de proiecte: școala noastră a depus un nou proiect KA2.  

c) Activităţi de monitorizare: au fost desfășurate  monitorizări permanente , în cadrul școlii,  la 

proiectul cu finanțare Erasmus+, concluziile fiind favorabile: în școală există portofoliul cu 

evidențe asupra comunicării atât la nivelul parteneriatului, cât și la nivelul instituției, în format 

electronic sau tipărit, iar activitățile realizate au respectat calendarul planificat, desfășurându-se 

atât în timpul orelor de curs, cât și în afara acestora, în concordanță cu obiectivele propuse, 

majoritatea având caracter interdisciplinary. 

C. Rezultate la competiții naționale  

http://www.schooleducationgateway.eu/
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a) Concursul național ”Made for Europe” – etapa județeană – 24 martie 2017 
 

Nume instituţie şcolară Titlu produs de proiect Nume elev Premiu 

Școala Gimnazială Butea Revista Learning Activities In Mikkeli - Biomass Dorcu Laura III 

Școala Gimnazială Butea Minidictionar Multilingvistic Anti Ana Maria 
Bianca 

III 

Școala Gimnazială Butea Postere – Energii Regenerabile Adam Marta Anca M 

 

D. Aspecte care au nevoie de îmbunătățire  

 diseminarea rezultatelor obținute în proiectele implementate și asigurarea transferabilității 

acestora către alte instituții; 

 asigurarea sustenabilității proiectelor prin valorizarea și exploatarea continuă a rezultatelor 

vizibile la adresa http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/; 

 participarea la competițiile naționale ”Made for Europe” și ”Școală europeană”;

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
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Capitolul 13: Comunicare, relații publice. 
 

 

 A. Comunicare și relații publice  

 
Relaţiile publice acoperă o zonă foarte importantă în sfera activităților derulate de Școala 

Gimnazială Butea, iar scopul lor este de a cunoaște în profunzime nevoile şi atitudinea 

publicului, de a veni în întâmpinarea acestor nevoi şi de a crea atitudini pozitive. 

Echipa de conducere a Școlii Gimnaziale Butea este conștientă că printre elementele manageriale 

cele mai importante se află fără îndoială comunicarea instituțională, prin care școala a urmărit să-

și consolideze imaginea și să creeze un climat de încredere și simpatie în colaborarea cu 

publicurile sale. 

Obiectivele comunicării 

 
 Favorizarea relațiilor inter-instituționale, dar și cu publicurile prin intermediul unei imagini 

mai prietenoase 

 Consolidarea relației cu autoritățile publice și organismele publice locale, regionale, 

naționale prin parteneriate și activități organizate în colaborare 

 Informarea și fidelizarea publicurilor (ONG-uri, asociații, sindicate, mass-media, lideri de 

opinie) 

 Consolidarea imaginii școlii  

 Afirmarea și confirmarea reputației I.S.J. Iași (colaborări cu organisme educative, științifice, 

în cadrul unor proiecte educaționale) 

Pe parcursul întregului an școlar școala și-a individualizat imaginea prin proiectele pe care le 

derulează, prin activitățile pe care le-a lansat și le-a gestionat, conturându-se ca o entitate activă 

și implicată, afirmându-și prezența, legitimitatea și personalitatea. Astfel, s-a derulat permanent o 

comunicare, atât internă, cât și externă, prin intermediul unor canale formale și informale: 
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 comunicatele de presă transmise periodic, în format electronic sau postate pe pagina de 

Facebook a instituției ; 

 pagina web a școlii  - www.scoalabutea.ro; 

I.S.J. Iași a difuzat zilnic pe canalele de comunicare specifice Revista presei, material ce 

cuprinde știrile zilei, la nivel local și național în sfera învățământului preuniversitar. 

Prin toate aceste forme de comunicare s-a dorit transmiterea viziunii și culturii specifice 

instituției, dar și evidențierea transparenței și corectitudinii echipei de conducere. 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR, 

PROFESOR PREDOI GRETA 
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