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RAPORT 

Privind starea învǎţǎmântului la nivelul Scolii Gimnaziale “Mihai Viteazul”, Boldeşti- 
Scǎeni, Şcoala Seciu, Grǎdiniţa nr.4 şi Grădiniţa nr.1 la sfârşitul  anului şcolar 2015-

2016 

I.CONTEXTUL LEGISLATIV, POLITIC-INSTITUŢIONAL ŞI SOCIAL, 
CULTURAL SI  ECOLOGIC CU CONEXIUNI  ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI 

Din punct de vedere legislativ şi organizatoric, învăţământul preuniversitar românesc 
pentru anul şcolar 2015-2016 este reglementat prin următoarele documente: 

• LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE Nr.1 publicată în M.O. Nr. 18 / 
10.01.2011;    

• ORDIN Ministrului educaţiei naţionale şi cercetarii ştiinţifice nr.  4496  /2015 
privind structura anului şcolar 2015 – 2016 şi OM 5079/2015 pentru 
modificarea ordinului nr. 4496/2015 privind structura anului școlar 2015-2016   

• REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A 
UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR-  OMEN 
5115/15.12.2014 

• ORDIN nr. 3753/9.02.2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în 
sistemul naţional de învăţământ;   

• ORDIN NR. 5552/7.10.2011 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul 
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3.753/2011 privind 
aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ Monitorul 
Oficial nr. 0713 din 10 Octombrie 2011   

•  ORDIN nr.  5488 /29.09.2011 privind aprobarea regulamentului-cadru pentru 
organizarea şi funcţionarea consorţiilor şcolare Monitor oficial al României, 
Partea I, nr.733/19.X.2011  

• ORDIN NR.5553/7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei 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 Monitor oficial al României, Partea I, nr.733/19.X.2011  

• ORDIN NR. 5571/7.10.2011 Privind aprobarea Regulament de organizare şi 
funcţionare a învăţământului preuniversitar alternativ Monitorul Oficial nr. 
0782 din 03 Noiembrie 2011   

•  ORDIN NR. 5436/21.09.2011 Ordin privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru vizarea actelor de studii şi a anexelor la actele de studii 
emise de instituţiile de învăţământ superior din România Monitorul Oficial nr. 
0702 din 05 Octombrie 2011   
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•  ORDIN NR. 5545/6.10.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi 
funcţionare a claselor cu frecvenţă redusă în învăţământul preuniversitar 
obligatoriu Monitorul Oficial nr. 0714 din 11 Octombrie 2011   

•  ORDIN NR. 5346/7.09.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de 
admitere în învăţământul postliceal Monitorul Oficial nr. 0715 din 11 
Octombrie 2011   

•  ORDIN NR. 5546/6.10.2011 privind aprobarea Metodologiei pentru acordarea 
titlului „Profesorul anului“ în învăţământul preuniversitar Monitorul Oficial 
nr. 0715 din 11 Octombrie 2011   

•  ORDIN NR. 5248/31.08.2011 privind aplicarea Programului „A doua şansă“ 
Monitorul Oficial nr. 0721 din 13 Octombrie 2011   

• ORDIN NR. 5528/4.10.2011 privind aprobarea programelor şcolare integrate 
prin care se realizează educaţia de bază în cadrul programului „A doua şansă“ 
- învăţământ primar Monitorul Oficial nr. 0772 din 01 Noiembrie 2011 Actul 
nr. 5528 din 04 Octombrie 2011  

• ORDIN NR. 5529/4.10.2011 privind aprobarea programelor şcolare pentru 
educaţia de bază din cadrul programului „A doua şansă“ pentru învăţământul 
secundar inferior Monitorul Oficial nr. 0785 din 04 Noiembrie 2011   

• ORDIN NR. 5559/7.10.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ 
Monitorul Oficial nr. 0723 din 13 Octombrie 2011   

• ORDIN NR. 5550/6.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare 
şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar 
Monitorul Oficial nr. 0724 din 13 Octombrie 2011   

• ORDIN NR. 5558/7.10.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi 
desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar din 
inspectoratele şcolare .Monitorul Oficial nr. 0734 din 19 Octombrie 2011   

• ORDIN NR. 5554/7.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare 
şi funcţionare a casei corpului didactic Monitorul Oficial nr. 0735 din 19 
Octombrie 2011   

•  ORDIN NR. 5484/29.09.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 
recunoaşterea şi echivalarea competenţelor profesionale dobândite formal, 
nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de 
educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-
instructor, antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru 
învăţământul preşcolar, profesor pentru învăţământul primar, profesor de 
instruire practică, respectiv profesor- antrenor în cluburile sportive şcolare, 
palatele şi cluburile copiilor Monitorul Oficial nr. 0735 din 19 Octombrie 
2011   

• ORDIN NR. 5489/29.09.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 
promovarea a 2 ani de studii într-un an şcolar în învăţământul preuniversitar 
Monitorul Oficial nr. 0736 din 19 Octombrie 2011   
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• ORDIN NR. /5.10.2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 
şi funcţionare a inspectoratelor şcolare Monitorul Oficial nr. 0738 din 20 
Octombrie 2011   

•   ORDIN Nr. 3169 din 4 februarie 2015  privind modificarea Metodologiei de 
organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector 
şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de 
director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, 
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.557/2011   

•  ORDIN NR. 5349/7.09.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a 
Programului „Şcoala după şcoală“ .Monitorul Oficial nr. 0738 din 20 
Octombrie 2011   

• ORDIN NR. 5485/29.09.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 
constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării 
stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice .Monitorul Oficial 
nr. 0739 din 20 Octombrie 2011   

•  ORDIN NR.  54551/2013 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor 
privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar    

• ORDIN NR. 5549/6.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 
organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru 
constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional 
.Monitorul Oficial nr. 0742 din 21 Octombrie 2011   

•  ORDIN NR. 5487/29.09.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind 
recunoaşterea în învăţământul terţiar nonuniversitar a studiilor obţinute în 
cadrul învăţământului liceal - filiera tehnologică sau vocaţională Monitorul 
Oficial nr. 0744 din 24 Octombrie 2011   

• ORDIN NR. /6.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar Monitorul Oficial nr. 0746 din 24 
Octombrie 2011 Actul nr. - din 06 Octombrie 2011  

• ORDIN NR. 5557/7.10.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi 
desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar 
general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de 
director al casei corpului didactic  Monitorul Oficial nr. 0753 din 26 
Octombrie 2011   

• ORDIN NR. 5556/7.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare 
şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de documentare şi informare 
Monitorul Oficial nr. 0757 din 27 Octombrie 2011   

• OMEN nr. 4895/10.11.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 
mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 
2015-2016    

• ORDIN NR. 5555/7.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind 
organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de 
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resurse şi asistenţă educaţională Monitorul Oficial nr. 0759 din 27 Octombrie 
2011   

• ORDIN NR. 5565/7.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul 
actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de 
învăţământ preuniversitar Monitorul Oficial nr. 0767 din 31 Octombrie 2011   

•  ORDIN NR. 5561/7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea 
continuă a personalului din învăţământul preuniversitar Monitorul Oficial nr. 
0767 din 31 Octombrie 2011   

• ORDIN NR. 5576/7.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare 
a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat Monitorul Oficial 
nr. 0768 din 01 Noiembrie 2011   

• ORDIN NR. 5720/18.10.2011 pentru modificarea Ordinului ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.433/2011 privind aprobarea 
listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui 
ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 
2011 Monitorul Oficial nr. 0770 din 01 Noiembrie 2011   

•  ORDIN NR. 4576/11.07.2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru 
cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat Monitorul 
Oficial nr. 0772 din 01 Noiembrie 2011    

• ORDIN NR. 5577/7.10.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi 
funcţionare a centrelor de excelenţă Monitorul Oficial nr. 0775 din 02 
Noiembrie 2011   

• ORDIN NR. 5569/7.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind 
organizarea şi funcţionarea învăţământului preuniversitar de artă Monitorul 
Oficial nr. 0782 din 03 Noiembrie 2011   

• ORDIN NR. 5568/7.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare 
şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat Monitorul 
Oficial nr. 0784 din 04 Noiembrie 2011   

• ORDIN NR. 5574/7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 
organizarea serviciilor de sprijin educaţional Monitorul Oficial nr. 0785 din 04 
Noiembrie 2011 pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale 
integraţi în învăţământul de masă    

• ORDIN NR. 5562/7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul 
de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile 
Monitorul Oficial nr. 0785 din 04 Noiembrie 2011   

•  ORDIN NR. /7.10.2011 Regulament de organizare şi funcţionare a 
învăţământului special şi special integrat Monitorul Oficial nr. 0787 din 07 
Noiembrie 2011   

•  ORDIN NR. 5564/7.10.2011 privind aprobarea Metodologiei de acreditare şi 
evaluare periodică a furnizorilor de formare continuă şi a programelor de 
formare oferite de aceştia Monitorul Oficial nr. 0790 din 08 Noiembrie 2011   
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• ORDIN NR. 5570/7.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare 
şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar 
Monitorul Oficial nr. 0792 din 08 Noiembrie 2011   

• ORDIN NR. 5567/7.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară Monitorul Oficial nr. 
0792 din 08 Noiembrie 2011   

• ORDIN NR. 5572/7.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind 
constituirea Registrului naţional al performanţelor sportive Monitorul Oficial 
nr. 0794 din 09 Noiembrie 2011   

• ORDIN NR. 6141/1.11.2011 ,privind aprobarea structurii şi a Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a Unităţii pentru Finanţarea Învăţământului 
Preuniversitar Monitorul Oficial nr. 0818 din 19 Noiembrie 2011   

• Ordin nr. 6152/7.11.2012  privind modificarea Regulamentului de organizare 
şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin ordinul 
ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4925/2005   

•  ORDIN 3171/ 05.02.2015 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei 
de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2015-2016  

• Ordin nr.4431/29.08.2014, privind organizarea şi desfăşurarea evaluării 
naţionale pentru absolvenții clasei a VIII în anul şcolar 2014-2015 

• ORDIN NR. 4801/23.09.2010 cu privire la organizarea şi desfăşurarea 
evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII a, în anul şcolar 2010– 2011, 
Monitorul  Oficial al României nr. 657 bis din 23.09.2010. 

• Admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2016-2017 Ordin nr. 
4432/29.08.2014 privind  organizarea  şi  desfăşurarea admiterii  în 
învăţământul liceal și profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016 

• OMEN nr. 3136/20.02.2014  privind organizarea, funcţionarea, admiterea şi 
calendarul  admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de  3 ani. 

În anul şcolar 2015 – 2016, procesul instructiv-educativ, respectiv întreaga activitate 
din unitatea noastră, a fost organizat şi desfăşurat în funcţie de prevederile legislative mai sus 
menţionate; activitatea de conducere a avut în vedere aplicarea şi respectarea legislaţiei în 
vigoare, menite să îmbunătăţească activitatea fiecărui compartiment de activitate  din şcoală şi 
din gradiniţe. Au fost continuate acţiunile de reformă a învăţământului atât în domeniul 
conţinutului, cât şi în cel de influenţare pozitivă al compartimentului didactic al învăţătorilor, 
educatoarelor şi profesorilor, în direcţiile legate de încurajarea acestora de a încerca şi aplica 
idei noi în îmbunătăţirea modalităţilor de cunoaştere a copiilor, în special prin observarea 
individuală a acestora, în schimbarea atitudinii faţă de copil, în creşterea disponibilităţilor de a 
lucra cu părinţii. 
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II. ANALIZA INSTITUŢIONALĂ 

a) ANALIZA PESTE 

 CONTEXTUL POLITIC 
 
 Şcoala se află în contextul politic actual, într-o societate în schimbare, în 

căutarea şi promovarea valorilor reale. 
Integrarea României în Uniunea Europeană a generat pe lângă noi oportunităţi şi alte 

cerinţe în domeniul educaţiei şi formării continue. Educaţia şcolară a devenit în mod evident o 
prioritate, deoarece România trebuie să fie un partener credibil şi valabil în domeniul 
educaţiei şi formării profesionale la nivel european. Un spaţiu european deschis al sistemului 
de învăţământ constituie un generator de avantaje, în condiţiile respectării diversităţii 
regionale, etnice, culturale. Avem nevoie de un sistem educativ care să stimuleze 
interculturalitatea, mobilitatea trans-europeană şi cooperarea la toate nivelurile. Decalajele 
existente faţă de alte state din Uniunea Europeană pot dispărea doar printr-o abordare realistă 
a fenomenului educaţional  la nivel naţional şi la nivel local, în fiecare unitate şcolară. 

Avem de a face cu un nou tip de elevi care necesită un alt tip de abordare. Apetenţa 
pentru studiu nu mai poate fi dictată sau prescrisă precum o reţetă; ea poate emana numai din 
convingeri proprii şi prin motivaţii situaţionale. Elevul trebuie îndrumat cu blândeţe, răbdare 
şi profesionalism până când reuşeşte să-şi dezvolte o gândire creativă, până când se simte 
pregătit şi capătă curajul să-şi găsească propriile soluţii la problemele cu care se confruntă. 

Progresul înseamnă schimbare, iar cel mai important factor de schimbare este 
capacitatea de a inova. Acest factor merge ‘mână în mână’ cu disponibilitatea de a coopera, 
deoarece într-o societate europeană trebuie să ştii să lucrezi în echipă. Şcoala poate îndeplini 
această misiune dacă elevul care parcurge învăţământul obligatoriu, învaţă pentru a răspunde 
următoarelor tipuri de finalităţi: învaţă pentru a şti, învaţă pentru a face, învaţă pentru a fi, 
învaţă pentru a trai decent şi sigur în societate şi în orice tip de comunitate. 

CONTEXTUL  ECONOMIC 
 

Din punct de vedere economic, se constată că situaţia materială precară a părinţilor 
multor elevi are consecinţe negative asupra interesului acestora faţă de şcoală. Preţul, de 
multe ori ridicat, al materialelor didactice, precum şi al celorlalte mijloace necesare pentru 
parcurgerea anilor de şcoală (rechizite, caiete, ghiozdan etc.) poate reprezenta, de asemenea, o 
ameninţare.  

Aspectele economice constatate la nivel naţional: criza economică, creşterea ratei 
şomajului au efecte grave: dezinteres pentru educaţie, absenteism ridicat, chiar abandon şcolar 
(cu precădere în rândul copiilor de etnie rromă). Tocmai de aceea impactul programelor 
sociale este mare (manuale, rechizite gratuite, Programul „200 euro”,Proiectul „Scoală dupa 
şcoală”). 

CONTEXTUL SOCIAL 

Din punct de vedere social, implicarea multor părinţi în procesul instructiv-educativ 
este o problemă secundară,  grija principală fiind asigurarea hranei copiilor. Aproximativ 150 
elevi sunt de etnie rromă proveniţi din familii cu situaţie materială precară care trăiesc din 
ajutorul social. Efectele acestor probleme sociale se resimt asupra pregătirii elevilor. 

O altă problemă socială este tendinţa mass-mediei de a prezenta de  regulă aspectele 
negative, cu efecte negative pe termen lung, şcoala trebuie să facă eforturi pentru a înlătura 
sau atenua aceste efecte. 
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TEHNOLOGICUL 

În ceea ce priveşte tehnologicul, pe plan naţional şi mondial, se  constată un accent 
pus pe tehnologia informaţiei şi comunicării. Şcoala dispune de peste 60 de calculatoare , un 
cabinet de informatică, dotat cu 30 calculatoare, laboratoarele, corpul administrativ si unele 
clase fiind şi ele dotate cu calculatoare,elevii beneficiind de predare şi evaluare interactivă 
optimă. Accesul la internet este asiguratatat în PJ cât şi structuri. Profesorii şi elevii au acces 
la internet şi acasă, astfel informaţiile sunt mai uşor de recepţionat. Dintre elevi peste 70% au 
calculator. 

CONTEXTUL ECOLOGIC 
 
Preocupările în domeniul ecologic, din grija faţă de generaţiile viitoare, au în vedere 

reducerea poluării, folosirea unor materiale mai eficiente, reciclarea şi refolosirea lor. În acest 
sens se impune o strategie educaţională pentru conştientizarea copiilor şi tinerilor în vederea 
adoptării unei atitudini corecte faţă de mediul înconjurător prin educaţie ecologică. 

În  anul scolar 2015-2016, priorităţile au fost aplicarea noilor prevederi legislative în 
domeniul educaţional,aplicarea  noii Legi  a educaţiei naţionale, continuarea  descentralizării 
sistemice şi instituţionale, a formării  cadrelor didactice în domeniul curriculumului centrat pe 
competenţe şi a evaluării.  

Analiza stării învăţământului are la bază eficienţa internă a sistemului, rezultatele 
elevilor, rezultatele educaţiei, ca proces complex ce se reflectă în viaţa societăţii. 

Pornim de la premisa că, important din perspectiva deciziei şi a nevoii de ameliorare, 
este a identifica atât aspectele pozitive şi experienţele ce se impun a fi promovate, cât şi 
elementele la nivelul cărora există decalaje în raport cu performanţele scontate.  

b) ANALIZA SWOT 
 Anul scolar 2015-2016 
1. CURRICULUM 

                   Puncte tari           Puncte slabe 

ü Respectarea planului cadru; 
ü Existenţa unor scheme orare conform 

legislaţiei în vigoare;  
ü Programe CDS elaborate de cadrele 

didactice ale şcolii în acord cu cerinţele 
elevilor şi parinţilor;  

ü Pregătirea suplimentară a elevilor pentru 
Evaluarea naţională, olimpiade şi concursuri 
şcolare; 

ü    Pentru fiecare nivel de şcolarizare 
există material curricular (planuri de 
învăţământ şi programe şcolare, auxiliare 
curriculare - manuale, caiete de lucru, ghiduri 
de aplicare, culegeri de probleme, 
îndrumătoare, softuri educaţionale). 
O bună colaborare  între învăţători  şi  
profesori, mai ales pentru clasele ce termină 
ciclul primar şi integrarea cu uşurinţă a 

ü Oferta şcolii nu satisface nevoile tuturor 
elevilor, opţiunile se fac în funcţie de decizia 
majorităţii elevilor clasei sau în funcţie de 
încadrarea profesorilor titulari; 

Insuficienta      utilizare      a materialelor didactice, 
a tehnicii informaţionale şi a metodelor active în 
demersul didactic; 
 Suprapunerea           cerinţelor, testărilor,  ceea  ce  
conduce  la  o distribuire inegală a efortului 
elevilor; 

Lipsa     autonomiei    şcolii    în selectarea cadrelor 
didactice; 

Formarea deficitară a cadrelor didactice pentru 
lucrul cu elevi cu CES sau cu ADHD 
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elevilor în ciclul secundar; 

 Programe    CDŞ    elaborate    de     cadrele 
didactice ale şcolii; 

Proces   instructiv-educativ   de   calitate 
demonstrat prin rezultate şcolare bune, 
procent  de promovabilitate la evaluările 
naţionale  bun, premii la olimpiadele, 
concursurile şcolare la nivel local şi judeţean 

                 Oportunităţi              Ameninţări 

Ofertele privind cursurile de perfecţionare şi 
formare continuă, înscriere la grade didactice; 

 Bune    relaţii    cu    Inspectoratul     Şcolar, 
Consiliul Local, Casa Corpului Didactic; 

Existenţa site-urilor specializate în  oferirea de 
materiale şi soft-uri pentru cadre didactice. 

Creşterea gradului de autonomie a şcolii în 
alegerea CDŞ; 

 

Instabilitatea     legislativa     a curriculumului      în      
sistemul      de învăţământ; 

 Avalanşa     ofertelor     de manuale alternative şi 
de auxiliare şcolare din partea editurilor; 

Insuficienta diversificare şi adecvare a CDŞ-ului la 
cerinţele şi solicitările elevilor poate scădea 
motivaţia pentru învaţare precum şi interesul pentru 
şcoală; 

ü Baza materiala insuficientă nu permite 
realizarea tuturor solicitărilor - CDS; 

ü Disponibilitate scăzută a părinţilor pentru 
problemele propriilor copii, unii părinţi refuzând 
colaborarea cu profesorul diriginte, profesorul 
consilier, prof. itinerant. 

ü Aprximativ 30% dintre elevi provin dintr-un 
mediu defavorizat; 

 

2. RESURSE UMANE 

                       Puncte tari                     Puncte slabe 

Echipa manageriala preocupată de creşterea 
calităţii procesului didactic, a bazei materiale 
şi aspectului şcolii; 
Personal didactic calificat 100%; 

Cadre didactice bine pregătite, dedicate 
meseriei; 

Relaţii interpersonale bune, un climat de 
cooperare între cadrele didactice, relaţii 
deschise bazate pe respect reciproc; 
Proiecte diverse în care elevii şi profesorii se 
pot remarca; 

ü Participare la cursurile de 
perfecţionare şi formare  continuă  din  partea  
CCD  şi  înscriere  la grade didactice si 

ü Conservatorismul unor cadre didactice şi 
rezistenţa la schimbare; 

ü Management deficitar la nivelul unor 
responsabili de catedră. 

ü Slaba participare la cursuri de formare şi 
perfecţionare a unor  cadre didactice cu vechime; 

ü Insuficient personal nedidactic atât în PJ cât 
şi structuri. 

Implicarea unui număr mic de profesori în 
proiecte interne şi internaţionale; 

Cadre didactice suplinitoare cu norma 
didactică la mai multe şcoli; 

Elevi cu părinţi plecaţi în străinătate,   care 
sunt  lăsaţi  în  grija bunicilor sau altor rude 
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desfăşurarea de preinspecţii şi inspecţii 
curente finalizate cu calificativ Foarte bine; 
Ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul 
didactic I si II este de peste 70%; 
Relaţiile interpersonale, în mare parte, 
profesor - elev, conducere - subalterni, 
profesori - părinţi, profesori - profesori etc.) 
existente favorizează crearea unui climat 
educaţional deschis, stimulativ; 

Există o bună  delimitare a responsabilităţilor 
cadrelor didactice precum şi o bună 
coordonare a acestora; 
Existenţa unor cadre didactice care utilizează 
calculatorul în procesul instructiv-educativ; 
Existenţa unui consilier şcolar şi a doi 
profesori itineranţi pentru elevii diagnosticaţi 
cu CES, ADHD etc.; 

Existenţa unui mediator şcolar 
Personal didactic auxiliar calificat; 

care nu au un control eficient asupra lor; 
Elevi care revin din străinătate şi se 

acomodează mai greu deoarece au lipsuri în 
cunoştinţe. 

                         Oportunităţi                       Amenintari 

ü Varietatea cursurilor de formare si 
perfecţionare organizate de CCD, ONG,ISJ, 
Universităţi; 

ü Intâlniri frecvente cadre didactice – părinţi 
la nivelul învaţămantului preşcolar şi primar; 

 

Criza de timp apărută în urma actualei situaţii 
economice reduce participarea   unora   dintre   
părinţi   la viaţa   şcolară   şi   are   implicaţii   în 
relaţiile  cadru  didactic  - părinte, părinte - elev, cât 
şi în performanţa şcolară a elevilor; 

Creşterea numărului elevilor cu cerinţe 
educaţionale speciale; 

O depreciere a statutului profesorului în societate (  
încurajată   de mass-media), ceea ce determină 
dificultăţi în impunerea cadrului didactic,  ca  
principal  factor  al educaţiei, în faţa beneficiarilor 
direcţi şi indirecţi. 
Reducerea numărului de elevi şi a nr. de ore pe 
unele discipline determină existenţa unor catedre  
cu risc de restrângere 

Scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile 
profesionale(colaborarea cu părinţii, perfecţionarea, 
activităţi extracurriculare, confecţionarea de 
material didactic, pregătirea cu profesionalism a 
lecţiilor etc)datorită salariilor mici; 
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3. RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE 

                         Puncte tari                  Puncte slabe 

ü Starea fizica a spatiilor şcolare şi 
încadrarea în normele de igienă 
corespunzătoare, care permit un proces 
instructiv-educativ de calitate; 

ü Existenţa unor cabinete, laboratoare  
funcţionale pentru anumite discipline: fizica, 
chimie, biologie, precum şi a cabinetului de 
consiliere şcolară; 

ü Şcoala are bibliotecă cu peste 12.000 de 
volume de carte; 

ü Materiale didactice moderne pentru 
bibliotecă (cărti, albume, enciclopedii, atlase), 
cabinetul de consiliere psihopedagogică, 
laboratorul de informatică ,sala de sport, 
dotate  corespunzător; 

ü Achiziţionarea de materiale de 
curăţenie,consumabile în mod corespunzător;  

ü Fonduri băneşti extrabugetare 
(sponsorizări, donaţii, închiriere spaţiu); 

ü Cadrele didactice  au acces la internet; 

Echipa   managerială   este   preocupată   de 
îmbunătăţirea bazei materiale şi a aspectului 
şcolii; 
Siguranţă fizică şi protecţie pentru elevi şi 
personalul didactic şi nedidactic, încadrare în 
norme igienico-sanitare corespunzătoare; 

Centrală termică proprie; 
Servicii   de   secretariat   şi   administrativ- 
contabile eficiente; 
Accesul cadrelor didactice la calculatoarele, 
xerox-urile, imprimantele din şcoală; 
Antrenarea elevilor şi părinţilor în activităţi de 
întreţinere şi înfrumuseţare a claselor  şi 
holurilor şcolii; 

 

Numar insuficient de copiatoare, imprimante, 
videoproiectoare în cadrul structurilor. 

Nu toate cadrele didactice beneficiază de: xerox, 
calculator propriu,  echipat cu imprimantă şi 
consumabile. 
Spaţiul este insuficient pentru desfăşurarea tuturor 
activităţilor(clasele pregătitore îşi desfăşoară 
activitatea la Grădiniţa nr.1,iar laboratoarele sunt 
folosite ca săli de clasa 2 ore pe zi) ; 

Numărul insuficient de calculatoare  raportat  la  
numărul elevilor din şcoală şi performanţa scăzută 
a unora, conduce la idesfăşurarea  cu dificultate a 
orelor de TIC la clasele cu efective mari; 

Lipsa fondurilor pentru recompensarea activităţilor 
de performanţă ale elevilor şi cadrelor didactice; 

Slaba implicare a unor cadre didactice   în  
păstrarea  bunurilor materiale ale şcolii; 

Există situaţii când resursele umane  şi materiale  
ale  şcolii  nu sunt optim valorificate. 

 

                           Oportunităţi                       Ameninţări 

Descentralizarea şi autonomia instituţională; 
Existenţa unor spaţii (sală de sport la PJ, teren 
de fotbal sintetic) care pot fi inchiriate în 
vederea obtinerii unor fonduri baneşti; 

Stimularea  personalului didactic în scopul 

Ritmul  accelerat  al schimbărilor tehnologice 
conduce la uzura morală a echipamentelor 
existente; 
Reducerea finanţării şcolii în ceea   ce priveşte 
achiziţionarea de material  didactic,  consumabile, 
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elaborarii de proiecte cu finanţare externă; 

Posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în 
activităţi productive şi de întreţinere a şcolii;  

Posibilitatea   obţinerii   de   sponsorizări   şi 
donaţii; 

Existenta unor spaţii ce pot fi închiriate în 
vederea obţinerii unor fonduri băneşti; 

Posibilitatea accesării de fonduri   europene de   
către   personalul   didactic,   prin   proiecte   
cu finanţare externă; 

reparaţii capitale etc. 

Gradul scăzut de implicare al cadrelor didactice şi 
elevilor în păstrarea resurselor şcolii; 

 

 

4.RELAŢIILE CU COMUNITATEA  ŞI  ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

                    Puncte tari                    Puncte slabe 

Parteneriat cu comunitatea locală (Primarie, 
Asociaţia părinţilor, ONG-uri, Casa de 
cultură, Poliţie)  

Organizarea de activităţi extraşcolare şi 
extracurriculare atractive (excursii, vizionări, 
spectacole, serbări, acţiuni caritabile etc), 
introduce elevii în mediu  comunitar şi 
contribuie la socializarea lor; 
În şcoala se desfăşoară  programe 
educaţionale : 
“Scoala după scoală”; 

“Educaţia- un pas înainte pentru 
comunitate”; 

Participări la activităţile sportive: Cupe  – 
fotbal, baschet  

O bună implicare a elevilor în activităţile 
extraşcolare şi extracurriculare la nivel de 
şcoală (excursii,   serbări,   acţiuni   caritabile)    
Întâlniri        periodice        cu        Comitetul 
Reprezentativ  al Părinţilor; 
Buna  colaborare  între  director/director 
adjunct şi coordonatorul  de programe 
educative şi extraşcolare; 

Relaţii bune şi parteneriate, întemeiate pe 
conştientizarea rolului şi locului şcolii în 
comunitatea locală, cu reprezentanţii 
Consiliului  local şi Primăriei Asociaţia 
părinţilor, ONG-uri, Casa de cultură, Poliţie; 

Slabe legaturi de parteneriat cu ONG-uri, puţine 
activităţi desfaşurate în şcoală implică 
coparticiparea părinţilor; 

Slaba implicare a unor cadre didactice în proiecte si 
activităţi extraşcolare; 

Implicarea slabă a părinţilor; 
Lipsa unor fonduri de premiere a elevilor şi 
cadrelor didactice implicate în proiecte. 
Slaba implicare a Consiliului elevilor în 
problematica şcolii şi comunităţii. 
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                     Oportunităţi                Ameninţări 

 Disponibilitatea  şi responsabilitatea unor 
instituţii de a veni în sprijinul şcolii 
(Primarie,Biserică, Poliţie, instituţii culturale); 
Relaţii de parteneriat cu firme de consultanţă 
în organizarea activităţii unor comisii pe 
probleme 

Interesul unor şcoli pentru realizarea de 
schimburi de experienţă; 

Existenţa posibilităţii de a aplica pentru 
realizarea de proiecte educative, recunoscute 
la nivel naţional. 
Posibilitatea promovarii imaginii şcolii la 
nivelul  comunităţii   prin  site-ul şcolii, alte 
publicaţii. 

Timpul limitat pentru participarea la programe 
educative; 

Lipsa motivaţiei cadrelor didactice şi a elevilor; 
Bugetul de timp relativ scăzut al părinţilor; 

Consecinţele crizei economice, face ca şi interesul 
firmelor, agenţilor economici pentru susţinerea 
activităţilor educative prin sponsorizări să fie 
scăzut. 

 
III INDICATORI DE CALITATE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 
III.1 Situaţia la învăţătură la sfărşitul  anului şcolar 2015-2016 comparativ cu sfârşitul 
anului şcolar 2014-2015 
Învăţământul primar 

Perioada Număr 
de 
elevi 
înscrişi 

Nr. de 
elevi 
rămaşi la 
sfârşit 
sem 

Număr de 
elevi 

promov 

Nr. 
elevi 

Rep. 

Numă
r 
Elevi 
situaţi
a 
neînc
heiată 

Note 
la 
purtar
e de 
7(Bin
e) 

Note 
la 
purtar
e <7 

( 
Bine) 

Procent 

Prom 

Procent  

promov 

judet 

an scolar 
2014-2015 

394 394 377 14 3 22 0 95,36% 97,80% 

an scolar 
2015-2016 

399 392 353 17 16 8 0 90,05% 98,25% 

Învăţământul gimnazial 

Perioada Număr 
de elevi 

înscrişi 

Număr de 
elevi 

rămaşi 
înscrişi 
 

Număr 
de elevi 

promova
ţi 

Nr. 
elevi 
repe 

tenti 

Număr 
elevi 

Situaţia 
neînchei
ată 

Note 
la 
purtar
e de 7 

Note 
la 
purtar
e <7 

Procent 
prom 

 

Procent 
promov 

judet 

 
An şcolar 
2014-2015 

296 296 278 
 
10 8 8 13 

 
93,91% 95% 

 
An şcolar 
2015-2016 

293 293 268 
 
9 12 12 14 

 
91,46 % 94,60% 
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Rata de promovabilitate la sfârşitul anului scolar 2015-2016 

Nivel de 
invatamant 

Clasa Numar elevi Promovabilitate  
An scolar 
 2015-2016 

Pierderi scolare 

 Inscrisi la 
inceputul 
anului 
scolar 

Plecati 
la alte 
unitati 

 

Veniti 
de la 
alte 
unitati 

 

Ramasi 
la 
sfarsitul 
anului 
sc.2015-
2016 

Nr. 
elevi 

% 

Situa 

ţie neîn 

cheiata 

Repe- 

tenţi 

Pregătitoare  66 2 - 64 64 100 %  - 

Primar I 79 2 - 77 75 97,40% 2 - 

II 91 4 - 87 73 83,90%             
5 

9 

III 56 - - 56 53 94,64% 2 1 

IV 82 - 1 83 74 89,15 % 2 7 

Gimnazial V 74 1 - 73 66 90,41% 2       5 

VI 68 2 - 66 62 93,93% 4 2 

VII 73 1 - 72 66 91,66% 4 2 

VIII 78 - - 78 74 94,87% 1 3 

Preprimar  200 - - 200  100% - - 

 

Situaţia statistică pe clase la Scoala Gimnazială “Mihai Viteazul” Boldesti – Scăeni şi Şcoala 
Primară Seciu se prezintă astfel: 
La ciclul primar, cele mai mari procente de promovare s-au înregistrat  la clasele: clasele I- 
IV Seciu 100% , Preg A 96%,,III A 96,67%, I A 96,29%, IV B  94%,  I B 92 % . 
Cele mai mici procente de promovare s-au înregistrat la clasele:III B 80,76%, II B 81,48 % 
La ciclul gimnazial cele mai mari procente de promovare s-au înregistrat la clasele: V B şi 
VI C 100%, VII B 88 %, VA  86,36 %;  
Cele mai mici procente de promovare s-au înregistrat la clasele: V C  54,16 %,VII-C 64% VII 
B 64%. 
Din analiza datelor centralizate se desprind următoarele: 
Tendinţe la ciclul primar: 
 Procentul de promovare la sfârşitul acestui an şcolar a scăzut cu 5,3 % faţă de anul  școlar 
trecut. 
 Numărul elevilor  cu situația școlară  neîncheiată este mai mare decât în anul scolar trecut. 
 Tendinţe la ciclul gimnazial: 
Promovabilitatea a scazut cu 2,4 % faţă de  anul şcolar trecut . 
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Numărul elevilor cu situaţia şcolară neîncheiată  este mai mare decăt în anul şcolar trecut. 

IV.STAREA DISCIPLINARA ŞI ABSENTEISMUL 
a.Starea disciplinara a elevilor 
In anul şcolar 2015-2016  scăderea notei la purtare, conform Regulamentului  unităţii, s-a 
facut pentru următoarele abateri: 
 - absențe nemotivate de la ore;  
- limbaj indecent (cuvinte sau gesturi obscene, injurii etc.);  
 - săvârşirea unor acte de violență: bătăi, încăierări, lovituri, etc. 
 - agresivitate în limbaj și în comportament față de colegi și față de personalul unității de 
învățământ şi  distrugerea bazei materiale a şcolii 
In  anul şcolar 2015-2016  49 elevi au avut note intre 9 si 7 la purtare (29 elevi –nota 9, 8 
elevi nota 8, 10 elevi nota 7)8 elevi au avut note sub 7 la purtare ( 3 elevi nota 6, 5 elevi – 
nota 5, iar 5 elevi nota 4). 
La ciclul primar un număr de 14 elevi au avut calificativul „Bine” la purtare   pentru 
comportament necorespunzător faţă de colegi ,un număr mare de  absenţe nemotivate de la 
orele de curs. 
 Comparativ în  anul şcolar 2014-2015 : 8 elevi din ciclul gimnazial au avut note la purtare de 
7 şi 13 elevi au avut  note mai mici de 7, în timp ce la ciclul primar 22 de elevi au avut 
calificativul ”Bine” la purtare. 
Se remarcă  
A crescut numărul elevilor care au nota 7 şi sub 7  la purtare  
La ciclul primar a scăzut numărul elevilor cu calificative de „Bine” la purtare. 
Notele scazute la purtare se datoreaza atât absenţelor cât şi stării disciplinare a elevilor  
Aspecte pozitive     
    1)  Nu avem cazuri de abateri grave de la Regulamentul Școlar.     
   2) Implicarea consilierului şcolar din școală în detensioarea situațiilor conflictuale și în 
consilierea părinților și copiilor.       
  3) Monitorizarea atentă și periodică a frecvenței și stării de disciplină din școală.    
  4) Motivarea absențelor elevilor s-a făcut de către diriginți / învățători numai pe baza 
adeverințelor medicale eliberate de către medicul de familie / medicul specialist și a cererilor 
adresate directorului de către părinți.     
  5) Colaborarea foarte bună cu polițistul de proximitate.    
  6) A fost respectată procedura de sancționare disciplinară a elevilor, elaborată în 
conformitate cu prevederile ROFUIP și Rof 
Aspecte negative        

 1) Unii elevi nu sunt susținuți, supravegheați și controlați de către familie.   
 2) Învățătorii și diriginții nu informează întotdeauna, în scris, părinții ai căror copii încalcă 
Regulamentul Școlar și Regulamentul Intern.   
    
   3) Consiliul clasei nu se întrunește lunar pentru a analiza situația clasei(frecvență, disciplină 
etc.).       
  4) Sunt clase la care vin foarte puțini părinți la consultațiile săptămânale, deși graficul orelor 
de consiliere pentru părinți a fost afișat în toate spațiile de acces pentru părinți. 
 Măsuri propuse pentru îmbunătățirea stării disciplinare          

1) Consilul clasei se va întruni lunar, pentru a analiza situația clasei respective. Această 
propunere se referă la toate clasele I-VIII.     
 
 2) Se vor întocmi procese-verbale la toate ședințele Consiliului clasei.     
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 3) Fiecare diriginte și învățător va informa, în scris, părinții elevilor care au abateri 
disciplinare.   
     
  4)Implicarea cabinetului școlar de consiliere în realizarea unor acțiuni de prevenire și 
reducere a absenteismului elevilor.        

 5)Verificarea prezenței elevilor la fiecare oră de curs și consemnarea absențelor în catalog.      

   6)Orarul școlii se va respecta cu strictețe, schimbarea destinației orei de curs se va face doar 
cu informarea prealabilă a directorului și cu expunerea motivelor care justifică afectarea 
orelor de curs.       

  7)Crearea de proceduri specifice pentru identificarea și monitorizarea elevilor cu tendințe 
evidente spre absenteism/abandon, ce vor fi puse la dispoziția învățătorilor/ /profesorilor 
diriginți.  

  8)Realizarea unui dialog eficient între partenerii educaționali - școală/familie/ comunitate – 
vizând îmbunătățirea frecvenței elevilor la orele de curs, precum și a nivelului de participare 
și implicare a elevilor, prin determinarea unor schimbări atitudinale față de orele de curs.      

 9)Delegarea de competențe sporite și responsabilizarea comisiilor pe probleme (urmărirea 
frecvenței elevilor, notarea ritmică, monitorizarea acestora de către membrii C.A).        

 10)Prelucrarea prevederilor ROFUIP și Regulamentului unităţii  referitoare la frecvența și 
disciplina elevilor.       

  11)Realizarea serviciului pe școală de către cadrele didactice, respectând atribuțiile 
prevăzute în fișa de atribuții pentru profesorul de serviciu.    

 12)Completarea zilnică a registrului de procese-verbale a serviciului pe școală.      

13) Toate documentele referitoare la cazurile de indisciplină(informări scrise trimise 
părinților, declarații ale părinților din care reiese că au fost informați de către învățători / 
diriginți cu privire la abaterile copiilor lor, avertismente, sesizări etc.) vor fi predate 
directorului/directorului adjunct.        

 14) La sfârșitul fiecărui semestru, în cadrul Consiliului clasei, decizia de scăderea notei la 
purtare se va lua numai pe baza acestor documente. 

 În ceea ce priveşte situaţia disciplinară a elevilor: 

b.Absenteismul 



19	
	

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

C
la
sa
…

C
la
sa
…

C
la
sa
…

Cl
as
a	
I	A

Cl
as
a	
I	B

Cl
as
a	
I	C

Cl
as
a	
a	
II-
a	
A

Cl
as
a	
a	
II-
a	
B

Cl
as
a	
a	
II-
a	
C

Cl
as
a	
a	
III
-a
	A

Cl
as
a	
a	
III
-a
	B

Cl
as
a	
a	
IV
-a
	A

Cl
as
a	
a	
IV
-a
	B

Cl
as
a	
a	
IV
-a
	C

Cl
as
a	
a	
V-
a	
A

Cl
as
a	
a	
V-
a	
B

Cl
as
a	
a	
V-
a	
C

Cl
as
a	
a	
VI
-a
	A

Cl
as
a	
a	
VI
-a
	B

Cl
as
a	
a	
VI
-a
	C

Cl
as
a	
a	
VI
I-a

	A
Cl
as
a	
a	
VI
I-a

	B
Cl
as
a	
a	
VI
I-a

	C
Cl
as
a	
a	
VI
II-
a	
A

Cl
as
a	
a	
VI
II-
a	
B

Cl
as
a	
a	
VI
II-
a	
C

ABSENȚE	PE	CLASE	AN	ȘCOLAR	2015-2016	(%) 

TOTAL	 ABSENȚE	

ABSENȚE	 MOTIVATE	

ABSENTE	NEMOTIVATE

 



20	
	

 

PRIMAR 

An scolar TOTAL ABSENTE ABSENTE 
MOTIVATE 

ABSENTE 
NEMOTIVATE 

2014-2015 10309 1281 9028 
2015-2016 15835 4004 11831 
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GIMNAZIAL 

An scolar TOTAL ABSENTE ABSENTE 
MOTIVATE 

ABSENTE 
NEMOTIVATE 

2014-2015 18799 10193 8606 
2015-2016 16612 6909 9703 

 

 

TOTAL SCOALA 

An scolar TOTAL ABSENTE ABSENTE 
MOTIVATE 

ABSENTE 
NEMOTIVATE 

2014-2015 29108 11474 17634 
2015-2016 32447 10913 21534 
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TOTAL	ABSENTE ABSENTE	MOTIVATE ABSENTE	NEMOTIVATE

Absențe Școala Gimnazială „Mihai 
Viteazul”, orașul Boldești-Scăeni 

2014-2015

2015-2016

 

Tendinţe la ciclul primar 

A crescut  numarul total de absenţe cu 5526 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. 

A crescut numarul de absenţe nemotivate faţă de  anul scolar tecut cu 2803 

A crescut cu 2723  numarul absenţelor motivate,  

Tendinţe la ciclul gimnazial 

A scăzut  numarul total de absenţe cu 2187 faţă de  anul şcolar trecut ceea ce reprezinta  o 
monitorizare mai atenta a absenţelor. 

A crescut însă numărul absenţelor nemotivate cu 1097 faţă de aceeaşi perioadă a anului şcolar 
trecut şi a scăzut numărul absenţelor motivate cu 3284 faţă de anul şcolar 2014-2015 

Măsuri ce se impun pentru îmbunătăţirea rezultatelor şi reducerea absenteismului  

2. Stabilirea în cadrul Comisiilor metodice şi a comisiilor pe probleme  a  unui Plan de acţiune 
care să conducă la ameliorarea rezultatelor şcolare;  

3.Monitorizarea de către conducerea şcolii  şi  responsabilul de catedră a respectării planului 
de îmbunătăţire; 

4. Proiectarea Programelor de sprijin pentru elevii cu ritm lent de învăţare. Aceştia vor 
participa la programe de recuperare, atât în cadrul clasei( cu profesorul care predǎ disciplina 
respectivǎ), cât şi cu profesorul de sprijin sau profesorul consilier, conform graficului stabilit; 

5. Proiectarea Programelor de sprijin pentru elevii clasei a VIII-a care susţin examenul de 
Evaluare naţională.Elevii claselor a VIII -a vor desfǎşoara ore de pregǎtire suplimentarǎ la 
limba românǎ şi matematicǎ, în vederea admiterii în liceu, conform graficului stabilit. De 
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asemeni se vor desfǎşura ore de pregǎtire pentru olimpiadele şcolare, faza judeţeanǎ. 
(Graficele pregătirilor suplimentare vor fi afişate la loc vizibil şi vor fi cunoscute de elevi şi 
părinţi care vor semna de luare la cunoştinţă); 

7. Derularea Programului “Scoala dupa şcoala “ din cadrul Proiectului “Stop abandonului 
şcolar- promovează educaţia”- pentru 60 elevi din ciclul primar şi gimnazial, elevi cu 
rezultate slabe la învăţătură si care provin din familii defavorizate  

9.Conducerea şcolii va stabili un program de monitorizare a stadiului pregătirii elevilor pentru 
asigurarea succesului şcolar la Evaluarea Naţională. 

10.La nivelul Comisiilor metodice  se vor stabili măsuri concrete privind parcurgerea 
integrală a programelor, asigurarea unei bune frecvenţe a elevilor la cursuri, îmbunătăţirea 
metodelor de predare- învăţare- evaluare, volumul temelor pentru acasă, elaborării unui plan 
de îmbunătăţire în urma identificării cauzelor obţinerii rezultatelor slabe . 

12. În cadrul şedinţelor cu părinţii, la care vor fi invitaţi să participe şi profesorii disciplinelor 
la care elevii au obţinut rezultate slabe,vor fi  analizate rezultatele la testele sumative,teze 
,simulare evaluare naţională, identificându-se astfel dificultăţile pe care elevii le întâmpină în 
însuşirea cunoştinţelor.  

V.ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE PERFORMANŢĂ. 

În  anul şcolar 2015-2016   elevii noştri au obţinând rezultate bune la fazele judeţene ale 
olimpiadelor şi concursurilor şcolare.  

A)REZULTATE LA CICLUL PRIMAR 

Concursul  Naṭional de Competenṭa  ṣi Performanṭa  COMPER   
  ediṭia 2015-2016 /Etapa I    22.01.2016  

MATEMATICA 
CENTRALIZAREA REZULTATELOR 

CLASELE 
PARTICIPANTE 

PREMII OBTINUTE 

 

         CLS.PREG. A 

I 

17 

II 

5 

III 

- 

    MENTIUNE 

                  - 

 

            CLS. I A 

            CLS. I C 

13 

15 

28 

2 

2 

4 

1 

2 

3 

1 

1 

2 

CLS. a II- a A 

CLS. a II-a B 

CLS. a II-a C 

9 

8 

12 

29 

8 

3 

- 

11 

3 

3 

- 

6 

2 

1 

2 

5 

              CLS.a III - a     10 2       2 4 
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CLS. a IV-a A 

CLS. a IV-a C 

1 

3 

4 

1 

3 

4 

3 

4 

7 

1 

10 

11 

 

PREMIUL I-88                               PREMIUL II-26 

PREMIUL III-18                               MENTIUNE-22 

Concursul  Naṭional de Competenṭa  ṣi Performanṭa  COMPER   
  ediṭia 2015-2016 /Etapa I    15.01.2016  

COMUNICARE 
CENTRALIZAREA REZULTATELOR 

CLASELE 
PARTICIPANTE 

PREMII OBTINUTE 

 

Cls.pregatitoare A 

I 

13 

II 

6 

III 

2 

MENTIUNE 

1 

 

CLS. I A 

CLS. I  C  

 

15 

17 

32 

1 

- 

1 

1 

1 

2 

- 

- 

- 

CLS. a II-a A  

CLS.a II-a B 

CLS. a II-a C 

 

9 

1 

1 

11 

9 

8 

9 

26 

4 

4 

3 

11 

- 

- 

- 

- 

CLS. a III-a A 

 

3 

  

 14 

 

4 

 

4 

 

CLS. a IV-a A 

CLS. a IV-a C 

 

 - 

13 

13 

1 

2 

3 

7 

4 

11 

3 

1 

4 

 

                                                           PREMIUL I- 72 
PREMIUL II-50 

 PREMIUL III-30 
MENTIUNE- 9 
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CENTRALIZAREA REZULTATELOR 

la  Concursul judetean ,,Cuvant si culoare’’  
An scolar 2015-2016 

CLASELE 
PARTICIPANTE 

PREMII OBTINUTE 
CREATIE PLASTICA 

       Cls.pregatitoare A I 

1 

II 

- 

III 

1 

MENTIUNE 

- 

CLS.a II-a B 

 

1 - - - 

                                     
PREMIUL I-2 

PREMIUL III-1 
CLASELE 

PARTICIPANTE 
PREMII OBTINUTE 

CREATIE LITERARA 
 

CLS. a II-a A 

I 

- 

II 

- 

III 

1 

MENTIUNE 

1 

 

PREMIUL III – 1 
MENTIUNE - 1 

CENTRALIZAREA REZULTATELOR  la Olimpiada Nationala  
de EDUCATIE CIVICA  

An scolar 2015-2016 
CLASELE 

PARTICIPANTE 
PREMII OBTINUTE 

 

CLS. a III-a B 

I 

2 

II 

- 

III 

1 

MENTIUNE 

- 

PREMIUL I – 2 
PREMIUL III – 1 

CENTRALIZAREA REZULTATELOR  
                la Concursul Regional de Matematică  
                 ,, REGALUL  GENERATIEI  XXI ‘’ 
                   editia  a IX-a ,31 octombrie 2015 

CLASELE 
PARTICIPANTE 

PREMII OBTINUTE 

 

CLS. a III-a B 

I 

- 

II 

- 

III 

1 

MENTIUNE 

- 

 

                                                   PREMIUL III - 1 
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              CENTRALIZAREA REZULTATELOR  la   Concursul  Naṭional de 
Matematică    “  LUMINA MATH “ 

                 editia a XIX-a  2015  , 05.12.2015 

CLASELE 
PARTICIPANTE 

PREMII OBTINUTE 
CREATIE PLASTICA 

        CLS. a II-a A I 

- 

II 

1 

III 

3 

MENTIUNE 

3 

          CLS.a III-a A 1 1 1 2 

                                      

PREMIUL I - 1 
PREMIUL II - 2 
PREMIUL III - 4 
MENTIUNE - 5
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CONCURSUL COMPER-MATEMATICA 

CENTRALIZAREA REZULTATELOR 

Numar elevi 
participanti 

NUMAR PREMII OBTINUTE Procentaj 

170 153 90 % 

 

CONCURSUL COMPER-COMUNICARE 

CENTRALIZAREA REZULTATELOR 

Numar elevi participanti NUMAR PREMII OBTINUTE Procentaj 

174 161 92,5 % 

 

CONCURSUL “CUVANT SI CULOARE” 

CENTRALIZAREA REZULTATELOR 

Numar elevi 
participanti 

NUMAR PREMII OBTINUTE Procentaj 

21 5 23,8 % 

 

CONCURSUL “LUMINA MATH” 

CENTRALIZAREA REZULTATELOR 

Numar elevi 
participanti 

NUMAR PREMII OBTINUTE Procentaj 

23 12 52,1 % 

 

REZULTATE OBTINUTE LA CONCURSURI- la ciclul primar 

SEMESTRUL II 

Nr. 
crt. 

Numele si prenumele  
        elevului 

Clasa  Concursul Premiul Invatator  
indrumator 

1 Andronache Stefania Preg.A Comper Comunicare I Anton Cristina 
2 Anton Irina Preg.A Comper Comunicare I Anton Cristina 
3 Anton Iulia Preg.A Comper Comunicare I Anton Cristina 
4 Badisor Anda Preg.A Comper Comunicare I Anton Cristina 
5 Chicioreanu Alexandru Preg.A Comper Comunicare I Anton Cristina 
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6 Fieraru Luca Preg.A Comper Comunicare I Anton Cristina 
7 Ionescu Bianca Preg.A Comper Comunicare I Anton Cristina 
8 Ionita Teodor Preg.A Comper Comunicare I Anton Cristina 
9 Marinescu Ionut Preg.A Comper Comunicare I Anton Cristina 
10 Matei Carol Preg.A Comper Comunicare I Anton Cristina 
11 Munteanu Maria Preg.A Comper Comunicare I Anton Cristina 
12 Nita Alexia Preg.A Comper Comunicare I Anton Cristina 
13 Rosca Luca Preg.A Comper Comunicare I Anton Cristina 
14 Sandu Fabian Preg.A Comper Comunicare I Anton Cristina 
15 Sandu Giulia Preg.A Comper Comunicare I Anton Cristina 
16 State Stefan Preg.A Comper Comunicare I Anton Cristina 
17 Tudor Sophia Preg.A Comper Comunicare I Anton Cristina 
18 Vasile Herman Preg.A Comper Comunicare I Anton Cristina 
19 Dima  Amalia Preg.A Comper Comunicare II Anton Cristina 
20 Simion Mihnea Preg.A Comper Comunicare II Anton Cristina 
21 Stan Darius Preg.A Comper Comunicare Mentiune Anton Cristina 
22 Andronache Stefania Preg.A Comper Matematica II Anton Cristina 
23 Anton Irina Preg.A Comper Matematica I Anton Cristina 
24 Anton Iulia Preg.A Comper Matematica I Anton Cristina 
25 Badisor Anda Preg.A Comper Matematica I Anton Cristina 
26 Chicioreanu Alexandru Preg.A Comper Matematica I Anton Cristina 
27 Fieraru Luca Preg.A Comper Matematica II Anton Cristina 
28 Ionescu Bianca Preg.A Comper Matematica I Anton Cristina 
29 Ionita Teodor Preg.A Comper Matematica I Anton Cristina 
30 Marinescu Ionut Preg.A Comper Matematica I Anton Cristina 
31 Matei Carol Preg.A Comper Matematica II Anton Cristina 
32 Munteanu Maria Preg.A Comper Matematica I Anton Cristina 
33 Nita Alexia Preg.A Comper Matematica II Anton Cristina 
34 Rosca Luca Preg.A Comper Matematica I Anton Cristina 
35 Sandu Fabian Preg.A Comper Matematica I Anton Cristina 
36 Maceasa Denis Preg.A Comper Matematica I Anton Cristina 
37 State Stefan Preg.A Comper Matematica I Anton Cristina 
38 Tudor Sophia Preg.A Comper Matematica I Anton Cristina 
39 Vasile Herman Preg.A Comper Matematica I Anton Cristina 
40 Dima  Amalia Preg.A Comper Matematica I Anton Cristina 
41 Simion Mihnea Preg.A Comper Matematica II Anton Cristina 
42 Stan Darius Preg.A Comper Matematica I Anton Cristina 
43 Andronache Stefania Preg.A Performer I Anton Cristina 
44 Anton Irina Preg.A Performer I Anton Cristina 
45 Anton Iulia Preg.A Performer I Anton Cristina 
46 Badisor Anda Preg.A Performer III Anton Cristina 
47 Chicioreanu Alexandru Preg.A Performer I Anton Cristina 
48 Fieraru Luca Preg.A Performer II Anton Cristina 
49 Ionescu Bianca Preg.A Performer I Anton Cristina 
50 Ionita Teodor Preg.A Performer II Anton Cristina 
51 Marinescu Ionut Preg.A Performer II Anton Cristina 
52 Matei Carol Preg.A Performer I Anton Cristina 
53 Munteanu Maria Preg.A Performer II Anton Cristina 
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54 Nita Alexia Preg.A Performer I Anton Cristina 
55 Rosca Luca Preg.A Performer I Anton Cristina 
56 Sandu Fabian Preg.A Performer I Anton Cristina 
57 Maceasa Denis Preg.A Performer I Anton Cristina 
58 State Stefan Preg.A Performer I Anton Cristina 
59 Tudor Sophia Preg.A Performer II Anton Cristina 
60 Vasile Herman Preg.A Performer I Anton Cristina 
61 Dima  Amalia Preg.A Performer I Anton Cristina 
62 Simion Mihnea Preg.A Performer I Anton Cristina 
63 Stan Darius Preg.A Performer II Anton Cristina 
64 Sandu Giulia Preg.A Performer I Anton Cristina 
65 Dinu Augustin Preg.B Comper Comunicare I Stoica Elena 
66 David Stefan Preg.B Comper Comunicare I Stoica Elena 
67 Ilie Denis Preg.B Comper Comunicare II Stoica Elena 
68 Telearca Sebastian Preg.B Comper Comunicare III Stoica Elena 
69 Oncescu Florin Preg.B Comper Comunicare III Stoica Elena 
70 Teodorescu Enrique  Preg.B Comper Comunicare Mentiune Stoica Elena 
71 Gogu Tania Preg.B Comper Comunicare III Stoica Elena 
72 Costache Cristian Preg.B Comper Comunicare III Stoica Elena 
73 Dodan Ioana Preg.B Comper Comunicare Mentiune Stoica Elena 
74 Babaru Iulian Preg.B Comper Comunicare Mentiune Stoica Elena 
75 Dinu Augustin Preg.B Comper Matematica Mentiune Stoica Elena 
76 David Stefan Preg.B Comper Matematica I Stoica Elena 
77 Popescu Daria Preg.B Comper Matematica Mentiune Stoica Elena 
78 Dodan Ioana Preg.B Comper Matematica III Stoica Elena 
79 Oncescu Florin Preg.B Comper Matematica II Stoica Elena 
80 Teodorescu Enrique  Preg.B Comper Matematica III Stoica Elena 
81 Gogu Tania Preg.B Comper Matematica II Stoica Elena 
82 Costache Cristian Preg.B Comper Matematica II Stoica Elena 
83 Telearca Sebastian Preg.B Comper Matematica I Stoica Elena 
84 Stana Gabriel Preg.B Comper Matematica Mentiune  Stoica Elena 
85 Costache Cristian Preg.B Performer  I Stoica Elena 
86 David Stefan Preg.B Performer II Stoica Elena 
87 Dodan Ioana Preg.B Performer II Stoica Elena 
88 Gogu Tania Preg.B Performer II Stoica Elena 
89 Telearca Sebastian Preg.B Performer II Stoica Elena 
90 Stana Gabriel Preg.B Performer III Stoica Elena 
91 Dinu Augustin Preg.B Performer III Stoica Elena 
92 Oncescu Florin Preg.B Performer III Stoica Elena 
93 Balanescu Andrei 

Sebastian 
Preg.C Comper Comunicare I Preotesoiu 

Olga 
94 Soare Sabina Cristina Preg.C Comper Comunicare I Preotesoiu 

Olga 
95 Uncheasu Mihaela 

Andreea 
Preg.C Comper Comunicare I Preotesoiu 

Olga 
96 Pirvu Vasile Ciprian Preg.C Comper Comunicare I Preotesoiu 

Olga 
97 Bobeica Darius Gabriel Preg.C Comper Comunicare II Preotesoiu 
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Olga 
98 Ciobanu George Iustin Preg.C Comper Comunicare III Preotesoiu 

Olga 
99 Vasile Alexandra Nuria Preg.C Comper Comunicare Mentiune Preotesoiu 

Olga 
100 Balanescu Andrei 

Sebastian 
Preg.C Comper Matematica I Preotesoiu 

Olga 
101 Soare Sabina Cristina Preg.C Comper Matematica II Preotesoiu 

Olga 
102 Uncheasu Mihaela 

Andreea 
Preg.C Comper Matematica I Preotesoiu 

Olga 
103 Pirvu Vasile Ciprian Preg.C Comper Matematica II Preotesoiu 

Olga 
104 Bobeica Darius Gabriel Preg.C Comper Matematica II Preotesoiu 

Olga 
105 Ciobanu George Iustin Preg.C Comper Matematica II Preotesoiu 

Olga 
106 Constantin Florina Preg.C Comper Matematica III Preotesoiu 

Olga 
107 Opera Andrei Sebastian Preg.C Comper Matematica Mentiune Preotesoiu 

Olga 
108 Balanescu Andrei 

Sebastian 
Preg.C Performer  III Preotesoiu 

Olga 
109 Soare Sabina Cristina Preg.C Performer  III Preotesoiu 

Olga 
110 Uncheasu Mihaela 

Andreea 
Preg.C Performer  III Preotesoiu 

Olga 
111 Pirvu Vasile Ciprian Preg.C Performer  I Preotesoiu 

Olga 
112 Bobeica Darius Gabriel Preg.C Performer  III Preotesoiu 

Olga 
113 Vasile Alexandra Nuria Preg.C Performer  III Preotesoiu 

Olga 
114 CERNAT MALINA I A Comper Lb.romana I Voicu Roxana 
115 COCAN ALESIA I A Comper Lb.romana I Voicu Roxana 
116 GHINDESCU RARES 

PETRU 
I A Comper Lb.romana I Voicu Roxana 

117 IONITA ANDREI 
ANTONIO 

I A Comper Lb.romana I Voicu Roxana 

118 MANOLACHE 
ALEXANDRA 

I A Comper Lb.romana I Voicu Roxana 

119 MOTOIANU 
ROBERTA 

I A Comper Lb.romana I Voicu Roxana 

120 NICOLAE DAVID I A Comper Lb.romana I Voicu Roxana 
121 MARCU IOANA-

STEFANIA 
I A Comper Lb.romana I Voicu Roxana 

122 DITA CRISTIAN I A Comper Lb.romana I Voicu Roxana 
123 TARAU LARISA I A Comper Lb.romana I Voicu Roxana 
124 SCARLAT ELENA- I A Comper Lb.romana I Voicu Roxana 
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ALEXANDRA 
125 FEKETE DIANA I A Comper Lb.romana II Voicu Roxana 
126 PETRISOR CRISTIANA I A Comper Lb.romana II Voicu Roxana 
127 CORBEANU DARIA I A Comper Lb.romana II Voicu Roxana 
128 STROE ELENA 

ROMINA 
I A Comper Lb.romana II Voicu Roxana 

129 COJOCARU ANDREI 
VLAD 

I A Comper Lb.romana III Voicu Roxana 

130 CERNAT MALINA I A Comper Matematica I Voicu Roxana 
131 COCAN ALESIA I A Comper Matematica I Voicu Roxana 
132 DITA CRISTIAN I A Comper Matematica I Voicu Roxana 
133 FEKETE DIANA I A Comper Matematica I Voicu Roxana 
134 GHINDESCU RARES 

PETRU 
I A Comper Matematica I Voicu Roxana 

135 IONITA ANDREI 
ANTONIO 

I A Comper Matematica I Voicu Roxana 

136 MANOLACHE 
ALEXANDRA 

I A Comper Matematica I Voicu Roxana 

137 MOTOIANU 
ROBERTA 

I A Comper Matematica I Voicu Roxana 

138 NICOLAE DAVID I A Comper Matematica I Voicu Roxana 
139 MARCU IOANA-

STEFANIA 
I A Comper Matematica I Voicu Roxana 

140 SCARLAT ELENA-
ALEXANDRA 

I A Comper Matematica I Voicu Roxana 

141 CORBEANU DARIA I A Comper Matematica II Voicu Roxana 
142 PETRISOR CRISTIANA I A Comper Matematica II Voicu Roxana 
143 TARAU LARISA I A Comper Matematica II Voicu Roxana 
144 COJOCARU ANDREI 

VLAD 
I A Comper Matematica II Voicu Roxana 

145 STROE ELENA 
ROMINA 

I A Comper Matematica II Voicu Roxana 

146 CERNAT MALINA I A Performer I Voicu Roxana 
147 COCAN ALESIA I A Performer I Voicu Roxana 
148 GHINDESCU RARES 

PETRU 
I A Performer I Voicu Roxana 

149 IONITA ANDREI 
ANTONIO 

I A Performer I Voicu Roxana 

150 MANOLACHE 
ALEXANDRA 

I A Performer I Voicu Roxana 

151 MOTOIANU 
ROBERTA 

I A Performer I Voicu Roxana 

152 NICOLAE DAVID I A Performer I Voicu Roxana 
153 DITA CRISTIAN I A Performer II Voicu Roxana 
154 PETRISOR CRISTIANA I A Performer II Voicu Roxana 
155 MARCU IOANA I A Performer II Voicu Roxana 
156 SCARLAT 

ALEXANDRA 
I A Performer III Voicu Roxana 

157 TARAU LARISA I A Performer III Voicu Roxana 
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158 FEKETE DIANA I A Performer III Voicu Roxana 
159 NITA MARIA I B Comper Lb.romana I Stancescu 

Gheorghe 
160 PETREA MAIA I B Comper Lb.romana I Stancescu 

Gheorghe 
161 MATES BOGDAN I B Comper Lb.romana I Stancescu 

Gheorghe 
162 NANIA DARIUS I B Comper Lb.romana I Stancescu 

Gheorghe 
163 CIRSTEA ALICE I B Comper Lb.romana I Stancescu 

Gheorghe 
164 RADULESCU DARIA I B Comper Lb.romana I Stancescu 

Gheorghe 
165 PRISNEL TEODORA I B Comper Lb.romana I Stancescu 

Gheorghe 
166 ZIDARESCU MARIA I B Comper Lb.romana I Stancescu 

Gheorghe 
167 ONCESCU RALUCA I B Comper Lb.romana I Stancescu 

Gheorghe 
168 DRAGHICI 

SEBASTIAN 
I B Comper Lb.romana II Stancescu 

Gheorghe 
169 NITA MARIA I B Comper Matematica I Stancescu 

Gheorghe 
170 PETREA MAIA I B Comper Matematica I Stancescu 

Gheorghe 
171 MATES BOGDAN I B Comper Matematica I Stancescu 

Gheorghe 
172 NANIA DARIUS I B Comper Matematica I Stancescu 

Gheorghe 
173 CIRSTEA ALICE I B Comper Matematica I Stancescu 

Gheorghe 
174 ONCESCU RALUCA I B Comper Matematica I Stancescu 

Gheorghe 
175 PRISNEL TEODORA I B Comper Matematica I Stancescu 

Gheorghe 
176 ZIDARESCU MARIA I B Comper Matematica I Stancescu 

Gheorghe 
177 DRAGHICI 

SEBASTIAN 
I B Comper Matematica II Stancescu 

Gheorghe 
178 BORS ABIGAIL I C Comper Lb.romana I Dumitru 

Camelia 
179 BURULEA ADELINA I C Comper Lb.romana I Dumitru 

Camelia 
180 CIOC ALEXANDRA I C Comper Lb.romana I Dumitru 

Camelia 
181 DUMITRESCU VLAD I C Comper Lb.romana I Dumitru 

Camelia 
182 HARPA IRINA I C Comper Lb.romana I Dumitru 

Camelia 
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183 LUPU CRISTIAN I C Comper Lb.romana I Dumitru 
Camelia 

184 LUNCASU LORENA I C Comper Lb.romana I Dumitru 
Camelia 

185 POPESCU IRINA I C Comper Lb.romana I Dumitru 
Camelia 

186 PREPELITA BIANCA I C Comper Lb.romana I Dumitru 
Camelia 

187 ROMAN ALEXANDRA I C Comper Lb.romana I Dumitru 
Camelia 

188 TUICA LUCA I C Comper Lb.romana I Dumitru 
Camelia 

189 BAJENARU MIRUNA I C Comper Lb.romana I Dumitru 
Camelia 

190 CIOBANU LIDIA I C Comper Lb.romana I Dumitru 
Camelia 

191 IOSIF RARES I C Comper Lb.romana I Dumitru 
Camelia 

192 MIHALCEA LUCA I C Comper Lb.romana I Dumitru 
Camelia 

193 OLTEANU BOGDAN I C Comper Lb.romana II Dumitru 
Camelia 

194 SOIMAREANU 
MIRCEA 

I C Comper Lb.romana II Dumitru 
Camelia 

195 VASILESCU 
ALEXANDRU 

I C Comper Lb.romana II Dumitru 
Camelia 

196 DRAGAN VICTOR I C Comper Lb.romana III Dumitru 
Camelia 

197 BORS ABIGAIL I C Comper Matematica I Dumitru 
Camelia 

198 BAJENARU MIRUNA I C Comper Matematica I Dumitru 
Camelia 

199 CIOC ALEXANDRA I C Comper Matematica I Dumitru 
Camelia 

200 DUMITRESCU VLAD I C Comper Matematica I Dumitru 
Camelia 

201 HARPA IRINA I C Comper Matematica I Dumitru 
Camelia 

202 LUPU CRISTIAN I C Comper Matematica I Dumitru 
Camelia 

203 IOSIF RARES I C Comper Matematica I Dumitru 
Camelia 

204 MIHALCEA LUCA I C Comper Matematica I Dumitru 
Camelia 

205 CIOBANU LIDIA I C Comper Matematica I Dumitru 
Camelia 

206 LUNCASU LORENA I C Comper Matematica I Dumitru 
Camelia 

207 POPESCU IRINA I C Comper Matematica I Dumitru 
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Camelia 
208 PREPELITA BIANCA I C Comper Matematica I Dumitru 

Camelia 
209 ROMAN ALEXANDRA I C Comper Matematica I Dumitru 

Camelia 
210 OLTEANU BOGDAN I C Comper Matematica II Dumitru 

Camelia 
211 VASILESCU 

ALEXANDRU 
I C Comper Matematica II Dumitru 

Camelia 
212 TUICA LUCA I C Comper Matematica II Dumitru 

Camelia 
213 SOIMAREANU 

MIRCEA 
I C Comper Matematica III Dumitru 

Camelia 
214 BURULEA ADELINA I C Comper Matematica III Dumitru 

Camelia 
215 BORS ABIGAIL I C Performer I Dumitru 

Camelia 
216 CIOC ALEXANDRA I C Performer I Dumitru 

Camelia 
217 VASILESCU 

ALEXANDRU 
I C Performer III Dumitru 

Camelia 
218 OLTEANU BOGDAN I C Performer II Dumitru 

Camelia 
219 DUMITRESCU VLAD I C Performer III Dumitru 

Camelia 
220 HARPA IRINA I C Performer II Dumitru 

Camelia 
221 LUPU CRISTIAN I C Performer I Dumitru 

Camelia 
222 IOSIF RARES I C Performer II Dumitru 

Camelia 
223 MIHALCEA LUCA I C Performer III Dumitru 

Camelia 
224 CIOBANU LIDIA I C Performer II Dumitru 

Camelia 
225 LUNCASU LORENA I C Performer III Dumitru 

Camelia 
226 POPESCU IRINA I C Performer III Dumitru 

Camelia 
227 PREPELITA BIANCA I C Performer II Dumitru 

Camelia 
228 ROMAN ALEXANDRA I C Performer I Dumitru 

Camelia 
229 COSTACHE TUDOR-

CALIN 
a II-a A Comper Lb.romana I Bilciurescu 

Florina 
230 CRISAN MARIO-

ANDREI 
a II-a A Comper Lb.romana I Bilciurescu 

Florina 
231 DINCA RADU-

STEFAN 
a II-a A Comper Lb.romana I Bilciurescu 

Florina 
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232 DOMAN IUSTIN a II-a A Comper Lb.romana I Bilciurescu 
Florina 

233 FERARU DARIA-
ANDREEA 

a II-a A Comper Lb.romana I Bilciurescu 
Florina 

234 SOARE ALIN-
FLORENTIN 

a II-a A Comper Lb.romana I Bilciurescu 
Florina 

235 STOICA ANDU-
GEORGIAN 

a II-a A Comper Lb.romana I Bilciurescu 
Florina 

236 TARCAU ANDREI-
CALIN 

a II-a A Comper Lb.romana I Bilciurescu 
Florina 

237 TATU ANDREEA-
DIANA 

a II-a A Comper Lb.romana I Bilciurescu 
Florina 

238 VISANOIU MARIA a II-a A Comper Lb.romana I Bilciurescu 
Florina 

239 MIHAI ALIN-CASIAN a II-a A Comper Lb.romana I Bilciurescu 
Florina 

240 ION MIRUNA-IOANA a II-a A Comper Lb.romana I Bilciurescu 
Florina 

241 PANA DELIA-ELENA a II-a A Comper Lb.romana I Bilciurescu 
Florina 

242 VASILE 
ALEXANDRU-
NICOLAE 

a II-a A Comper Lb.romana I Bilciurescu 
Florina 

243 DRAGOMIR STEFAN-
MIHAI 

a II-a A Comper Lb.romana II Bilciurescu 
Florina 

244 MATESAN 
SEBASTIAN-PAVEL 

a II-a A Comper Lb.romana II Bilciurescu 
Florina 

245 BIRJOVANU RADU-
MIHAI 

a II-a A Comper Lb.romana II Bilciurescu 
Florina 

246 CAPITANESCU 
DENIS-ALEXANDRU 

a II-a A Comper Lb.romana II Bilciurescu 
Florina 

247 CIOBANU DENISA-
ELENA 

a II-a A Comper Lb.romana II Bilciurescu 
Florina 

248 COJOCARU MARIA-
DORIANA 

a II-a A Comper Lb.romana II Bilciurescu 
Florina 

249 ILIE COSMINA-
STEFANIA 

a II-a A Comper Lb.romana III Bilciurescu 
Florina 

250 ALEXANDRU 
ANDREEA-ROXANA 

a II-a A Comper Lb.romana Mentiune Bilciurescu 
Florina 

251 DOMAN IUSTIN a II-a A Comper Matematica I Bilciurescu 
Florina 

252 STOICA ANDU-
GEORGIAN 

a II-a A Comper Matematica I Bilciurescu 
Florina 

253 VISANOIU MARIA a II-a A Comper Matematica I Bilciurescu 
Florina 

254 DINCA RADU-
STEFAN 

a II-a A Comper Matematica II Bilciurescu 
Florina 

255 DRAGOMIR STEFAN-
MIHAI 

a II-a A Comper Matematica II Bilciurescu 
Florina 
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256 SOARE ALIN-
FLORENTIN 

a II-a A Comper Matematica II Bilciurescu 
Florina 

257 TARCAU ANDREI-
CALIN 

a II-a A Comper Matematica II Bilciurescu 
Florina 

258 TATU ANDREEA-
DIANA 

a II-a A Comper Matematica II Bilciurescu 
Florina 

259 MATESAN 
SEBASTIAN-PAVEL 

a II-a A Comper Matematica III Bilciurescu 
Florina 

260 FERARU DARIA-
ANDREEA 

a II-a A Comper Matematica III Bilciurescu 
Florina 

261 PANA DELIA-ELENA a II-a A Comper Matematica III Bilciurescu 
Florina 

262 BIRJOVANU RADU-
MIHAI 

a II-a A Comper Matematica III Bilciurescu 
Florina 

263 CAPITANESCU DENIS 
ALEXADRU 

a II-a A Comper Matematica III Bilciurescu 
Florina 

264 CIOBANU DENISA-
ELENA 

a II-a A Comper Matematica III Bilciurescu 
Florina 

265 COJOCARU MARIA-
DORIANA 

a II-a A Comper Matematica III Bilciurescu 
Florina 

266 CRISAN MARIO-
ANDREI 

a II-a A Comper Matematica III Bilciurescu 
Florina 

267 ION MIRUNA-IOANA a II-a A Comper Matematica III Bilciurescu 
Florina 

268 VASILE 
ALEXANDRU-
NICOLAE 

a II-a A Comper Matematica III Bilciurescu 
Florina 

269 ALEXANDRU 
ANDREEA-ROXANA 

a II-a A Comper Matematica Mentiune Bilciurescu 
Florina 

270 COSTACHE TUDOR-
CALIN 

a II-a A Comper Matematica Mentiune Bilciurescu 
Florina 

271 MIHAI ALIN-CASIAN a II-a A Comper Matematica Mentiune Bilciurescu 
Florina 

272 STOICA ANDU a II-a A Vorbiti,scrieti 
romaneste! 

I Bilciurescu 
Florina 

273 FERARU DARIA a II-a A Vorbiti,scrieti 
romaneste! 

II Bilciurescu 
Florina 

274 COJOCARU DORIANA a II-a A Vorbiti,scrieti 
romaneste! 

Mentiune Bilciurescu 
Florina 

275 ANDRONACHE IRINA 
ANDREEA 

a II-a B Comper Lb.romana I Jercan Florica 

276 COSTACHE DENISA 
OANA ANDREEA 

a II-a B Comper Lb.romana I Jercan Florica 

277 CERNAT ANDREEA 
COSMINA 

a II-a B Comper Lb.romana I Jercan Florica 

278 MIHAI ALEXANDRA 
ELENA 

a II-a B Comper Lb.romana I Jercan Florica 

279 BLIDEA NICOLETA 
DENISA 

a II-a B Comper Lb.romana II Jercan Florica 
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280 NEGUT SARAH 
ANDREEA 

a II-a B Comper Lb.romana II Jercan Florica 

281 IONESCU ANA 
MARIA 

a II-a B Comper Lb.romana II Jercan Florica 

282 TUDORACHE STEFAN 
CATALIN 

a II-a B Comper Lb.romana II Jercan Florica 

283 NEDELCU MIRUNA 
ELENA 

a II-a B Comper Lb.romana II Jercan Florica 

284 DRAGHICI MIRUNA 
MARIA 

a II-a B Comper Lb.romana III Jercan Florica 

285 BARSAN ADELIN 
STEFAN 

a II-a B Comper Lb.romana III Jercan Florica 

286 POPESCU MARA 
TEODORA 

a II-a B Comper Lb.romana Mentiune Jercan Florica 

287 IONESCU ANA 
MARIA 

a II-a B Comper Matematica I Jercan Florica 

288 ANDRONACHE IRINA 
ANDREEA 

a II-a B Comper Matematica I Jercan Florica 

289 NEDELCU MIRUNA 
ELENA 

a II-a B Comper Matematica II Jercan Florica 

290 NEGUT SARAH 
ANDREEA 

a II-a B Comper Matematica II Jercan Florica 

291 TUDORACHE STEFAN 
CATALIN 

a II-a B Comper Matematica II Jercan Florica 

292 CERNAT ANDREEA 
COSMINA 

a II-a B Comper Matematica III Jercan Florica 

293 COSTACHE DENISA 
OANA ANDREEA 

a II-a B Comper Matematica III Jercan Florica 

294 MIHAI ALEXANDRA 
ELENA 

a II-a B Comper Matematica III Jercan Florica 

295 TUDOR DARIUS 
CRISTIAN 

a II-a B Comper Matematica III Jercan Florica 

296 BARSAN ADELIN 
STEFAN 

a II-a B Comper Matematica III Jercan Florica 

297 DRAGHICI MIRUNA 
MARIA 

a II-a B Comper Matematica Mentiune Jercan Florica 

298 IONESCU ANA 
MARIA 

a II-a B Vorbiti,scrieti 
romaneste! 

III Jercan Florica 

299 COSTACHE OANA a II-a B Vorbiti,scrieti 
romaneste! 

Mentiune Jercan Florica 

300 NEDELCU MIRUNA a II-a B Vorbiti,scrieti 
romaneste! 

Mentiune Jercan Florica 

301 ION RALUCA 
MIHAELA 

a II-a C Comper Lb.romana I Nita Stefania 

302 GHITA ANDREEA 
MADALINA 

a II-a C Comper Lb.romana II Nita Stefania 

303 CIOBANU EMILIA 
DANIELA 

a II-a C Comper Lb.romana II Nita Stefania 

304 ISTRATE DAN IOAN a II-a C Comper Lb.romana III Nita Stefania 
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305 UNCHEASU ELENA 
RODICA 

a II-a C Comper Lb.romana III Nita Stefania 

306 GHITA ALEXANDRA 
SILVIANA 

a II-a C Comper Lb.romana III Nita Stefania 

307 NASTASE MARIAN 
IULIAN 

a II-a C Comper Lb.romana III Nita Stefania 

308 SECELEANU IOANA 
TABITA 

a II-a C Comper Lb.romana III Nita Stefania 

309 NITA LIVIA 
STEFANIA 

a II-a C Comper Lb.romana Mentiune Nita Stefania 

310 KARA HUSEYIN 
KADIR 

a II-a C Comper Lb.romana Mentiune Nita Stefania 

311 CIOBANU EMILIA 
DANIELA 

a II-a C Comper Matematica II Nita Stefania 

312 ION RALUCA 
MIHAELA 

a II-a C Comper Matematica II Nita Stefania 

313 NASTASE MARIAN 
IULIAN 

a II-a C Comper Matematica II Nita Stefania 

314 GHITA ANDREEA 
MADALINA 

a II-a C Comper Matematica II Nita Stefania 

315 ISTRATE DAN IOAN a II-a C Comper Matematica II Nita Stefania 
316 NITA LIVIA 

STEFANIA 
a II-a C Comper Matematica II Nita Stefania 

317 KARA HUSEYIN 
KADIR 

a II-a C Comper Matematica III Nita Stefania 

318 UNCHEASU ELENA 
RODICA 

a II-a C Comper Matematica III Nita Stefania 

319 CIOBANU EMILIA 
DANIELA 

a II-a C Performer I Nita Stefania 

320 NITA LIVIA 
STEFANIA 

a II-a C Performer I Nita Stefania 

321 SECELEANU IOANA 
TABITA 

a II-a C Performer I Nita Stefania 

322 GHITA ANDREEA 
MADALINA 

a II-a C Performer III Nita Stefania 

323 ION RALUCA 
MIHAELA 

a II-a C Performer III Nita Stefania 

324 KARA HUSEYIN 
KADIR 

a II-a C Performer III Nita Stefania 

325 CIOBANU EMILIA 
DANIELA 

a II-a C Vorbiti,scrieti 
romaneste! 

III Nita Stefania 

326 ILIE ANTONIA CORA a III-a 
A 

Comper Lb.romana I Dinu Daniela 
Elena 

327 ADET MIHNEA a III-a 
A 

Comper Lb.romana II Dinu Daniela 
Elena 

328 ANDRONACHE 
KARINA 

a III-a 
A 

Comper Lb.romana II Dinu Daniela 
Elena 

329 GEORGESCU ALEXIA a III-a 
A 

Comper Lb.romana II Dinu Daniela 
Elena 
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330 GRIGORE MARA a III-a 
A 

Comper Lb.romana II Dinu Daniela 
Elena 

331 LAZAR ALEXANDRA 
NICOLE 

a III-a 
A 

Comper Lb.romana II Dinu Daniela 
Elena 

332 FAN MAIA a III-a 
A 

Comper Lb.romana II Dinu Daniela 
Elena 

333 DIACONU CATALIN a III-a 
A 

Comper Lb.romana II Dinu Daniela 
Elena 

334 GAFTOI ALEXANDRU a III-a 
A 

Comper Lb.romana II Dinu Daniela 
Elena 

335 TAMAS CRISTINA a III-a 
A 

Comper Lb.romana II Dinu Daniela 
Elena 

336 BOGDAN ANASTASIA a III-a 
A 

Comper Lb.romana II Dinu Daniela 
Elena 

337 FLORESCU 
ALEXANDRA 

a III-a 
A 

Comper Lb.romana III Dinu Daniela 
Elena 

338 MANOLE 
ALEXANDRA 

a III-a 
A 

Comper Lb.romana III Dinu Daniela 
Elena 

339 PAPUSA ALISSIA a III-a 
A 

Comper Lb.romana III Dinu Daniela 
Elena 

340 DOBRE ALEXANDRA a III-a 
A 

Comper Lb.romana III Dinu Daniela 
Elena 

341 DUMITRU BIANCA a III-a 
A 

Comper Lb.romana III Dinu Daniela 
Elena 

 SUDITU ANTONIA a III-a 
A 

Comper Lb.romana III Dinu Daniela 
Elena 

342 VASILESCU ANDREI a III-a 
A 

Comper Lb.romana III Dinu Daniela 
Elena 

343 DUMITRU MARIO a III-a 
A 

Comper Lb.romana Mentiune Dinu Daniela 
Elena 

344 PREDELEANU 
TEODORA 

a III-a 
A 

Comper Lb.romana Mentiune Dinu Daniela 
Elena 

345 ONEATA ANDREEA 
CLEOPATRA 

a III-a 
A 

Comper Lb.romana Mentiune Dinu Daniela 
Elena 

346 DINESCU MIHAI a III-a 
A 

Comper Lb.romana Mentiune Dinu Daniela 
Elena 

347 ILIE ANTONIA MARIA a III-a 
A 

Comper Lb.romana Mentiune Dinu Daniela 
Elena 

348 ANDRONACHE 
KARINA 

a III-a 
A 

Comper Matematica I Dinu Daniela 
Elena 

349 GRIGORE MARA a III-a 
A 

Comper Matematica I Dinu Daniela 
Elena 

350 LAZAR 
ALEXANDRA NICOLE 

a III-a 
A 

Comper Matematica I Dinu Daniela 
Elena 

351 TAMAS CRISTINA a III-a 
A 

Comper Matematica I Dinu Daniela 
Elena 

352 DUMITRU BIANCA a III-a 
A 

Comper Matematica I Dinu Daniela 
Elena 

353 GAFTOI ALEXANDRU a III-a Comper Matematica I Dinu Daniela 
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A Elena 
354 GEORGESCU ALEXIA a III-a 

A 
Comper Matematica I Dinu Daniela 

Elena 
356 ILIE ANTONIA CORA a III-a 

A 
Comper Matematica I Dinu Daniela 

Elena 
357 BOGDAN ANASTASIA a III-a 

A 
Comper Matematica I Dinu Daniela 

Elena 
358 PAPUSA ALISSIA a III-a 

A 
Comper Matematica II Dinu Daniela 

Elena 
359 FLORESCU 

ALEXANDRA 
a III-a 
A 

Comper Matematica II Dinu Daniela 
Elena 

360 MANOLE 
ALEXANDRA 

a III-a 
A 

Comper Matematica II Dinu Daniela 
Elena 

361 ADET MIHNEA a III-a 
A 

Comper Matematica II Dinu Daniela 
Elena 

362 DIACONU CATALIN a III-a 
A 

Comper Matematica II Dinu Daniela 
Elena 

363 PREDELEANU 
TEODORA 

a III-a 
A 

Comper Matematica II Dinu Daniela 
Elena 

364 STEFAN MARIA 
ALEXANDRA 

a III-a 
A 

Comper Matematica II Dinu Daniela 
Elena 

365 ILIE ANTONIA MARIA a III-a 
A 

Comper Matematica III Dinu Daniela 
Elena 

366 STOICA BEATRICE a III-a 
A 

Comper Matematica III Dinu Daniela 
Elena 

367 ONEATA ANDREEA 
CLEOPATRA 

a III-a 
A 

Comper Matematica III Dinu Daniela 
Elena 

368 FAN MAIA a III-a 
A 

Comper Matematica III Dinu Daniela 
Elena 

369 DOBRE ALEXANDRA a III-a 
A 

Comper Matematica III Dinu Daniela 
Elena 

370 GHINDESCU IONUT a III-a 
A 

Comper Matematica Mentiune Dinu Daniela 
Elena 

371 ANDRONACHE 
KARINA MARIA 

a III-a 
A 

Vorbiti,scrieti 
romaneste! 

I Dinu Daniela 
Elena 

372 GEORGESCU ALEXIA 
ANGELINA 

a III-a 
A 

Vorbiti,scrieti 
romaneste! 

II Dinu Daniela 
Elena 

373 LAZAR ALEXANDRA 
NICOLE 

a III-a 
A 

Matematica “Grigore 
Moisil” 

III Dinu Daniela 
Elena 

374 TAMAS CRISTINA 
MARIA 

a III-a 
A 

Matematica “Grigore 
Moisil” 

Mentiune Dinu Daniela 
Elena 

375 GRIGORE MARA 
IOANA 

a III-a 
A 

Matematica “Grigore 
Moisil” 

Mentiune Dinu Daniela 
Elena 

376 CHICIOREANU 
ANDREEA BEATRICE 

aIII-a B Vorbiti,scrieti 
romaneste! 

III Toma Ana-
Petruta 

377 OPREA MARIA 
CATALINA 

a IV-a 
A 

Comper Lb.romana I Vasile Silvia 

378 BABARU ANCA 
MADALINA 

a IV-a 
A 

Comper Lb.romana I Vasile Silvia 
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379 MATEI ALEXANDRA 
CAMELIA 

a IV-a 
A 

Comper Lb.romana I Vasile Silvia 

380 MATEI LUCIAN 
ANDREI 

a IV-a 
A 

Comper Lb.romana I Vasile Silvia 

381 POPA PETRE 
NICOLAE 

a IV-a 
A 

Comper Lb.romana II Vasile Silvia 

382 NAE FABIAN ADRIAN a IV-a 
A 

Comper Lb.romana II Vasile Silvia 

383 PREDESCU 
MADALINA 
FLORENTINA 

a IV-a 
A 

Comper Lb.romana II Vasile Silvia 

384 UNGUREANU LAURA 
IOANA 

a IV-a 
A 

Comper Lb.romana II Vasile Silvia 

385 SECELEANU 
EMANUEL 

a IV-a 
A 

Comper Lb.romana II Vasile Silvia 

386 PAVEL ANDREEA 
VALENTINA 

a IV-a 
A 

Comper Lb.romana III Vasile Silvia 

387 SINCAN BIANCA 
MARIA 

a IV-a 
A 

Comper Lb.romana III Vasile Silvia 

388 MOISA ALEXANDRU 
SEBASTIAN 

a IV-a 
A 

Comper Lb.romana Mentiune Vasile Silvia 

389 UNGUREANU LAURA 
IOANA 

a IV-a 
A 

Comper Matematica I Vasile Silvia 

390 PAVEL ANDREEA 
VALENTINA 

a IV-a 
A 

Comper Matematica I Vasile Silvia 

391 MATEI LUCIAN 
ANDREI 

a IV-a 
A 

Comper Matematica II Vasile Silvia 

392 NAE FABIAN ADRIAN a IV-a 
A 

Comper Matematica II Vasile Silvia 

393 SECELEANU 
EMANUEL 

a IV-a 
A 

Comper Matematica II Vasile Silvia 

394 BABARU ANCA 
MADALINA 

a IV-a 
A 

Comper Matematica III Vasile Silvia 

395 OPREA MARIA 
CATALINA 

a IV-a 
A 

Comper Matematica III Vasile Silvia 

396 MATEI ALEXANDRA 
CAMELIA 

a IV-a 
A 

Comper Matematica Mentiune Vasile Silvia 

397 PREDESCU 
MADALINA 
FLORENTINA 

a IV-a 
A 

Comper Matematica Mentiune Vasile Silvia 

398 SINCAN BIANCA 
MARIA 

a IV-a 
A 

Comper Matematica Mentiune Vasile Silvia 

399 BOBARU ANCA a IV-a 
A 

Performer II Vasile Silvia 

400 MATEI LUCIAN a IV-a 
A 

Performer III Vasile Silvia 

401 MATEI ALEXANDRA a IV-a 
A 

Performer II Vasile Silvia 

402 NAE FABIAN a IV-a Performer III Vasile Silvia 
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A 
403 SINCAN BIANCA a IV-a 

A 
Performer III Vasile Silvia 

404 UNGUREANU LAURA a IV-a 
A 

Performer I Vasile Silvia 

405 TEODORESCU 
ISABEL 

a IV-a 
C 

Comper Lb.romana I Posescu 
Tatiana 

406 COLTEANU ANDREI a IV-a 
C 

Comper Lb.romana I Posescu 
Tatiana 

407 FIERARU ANA-
MARIA 

a IV-a 
C 

Comper Lb.romana I Posescu 
Tatiana 

408 PADURAN BIANCA a IV-a 
C 

Comper Lb.romana I Posescu 
Tatiana 

409 VOICU GABRIEL a IV-a 
C 

Comper Lb.romana I Posescu 
Tatiana 

410 TUDOR VIVIANA a IV-a 
C 

Comper Lb.romana I Posescu 
Tatiana 

411 BADICA ALIN a IV-a 
C 

Comper Lb.romana II Posescu 
Tatiana 

412 PETRICIOIU TEODOR a IV-a 
C 

Comper Lb.romana II Posescu 
Tatiana 

413 NICHIFOR MIHAI a IV-a 
C 

Comper Lb.romana II Posescu 
Tatiana 

414 PALAS ANTONIO a IV-a 
C 

Comper Lb.romana II Posescu 
Tatiana 

415 TEODORESCU 
MARIUS-FLORIN 

a IV-a 
C 

Comper Lb.romana II Posescu 
Tatiana 

416 STANCIUCU COSTIN a IV-a 
C 

Comper Lb.romana II Posescu 
Tatiana 

417 PAUN ANA MARIA a IV-a 
C 

Comper Lb.romana II Posescu 
Tatiana 

418 BARBIERU IUSTIN 
IUSTIN 

a IV-a 
C 

Comper Lb.romana II Posescu 
Tatiana 

419 CUCOANES ANDRA a IV-a 
C 

Comper Lb.romana II Posescu 
Tatiana 

420 CIULEA DRAGOS a IV-a 
C 

Comper Lb.romana III Posescu 
Tatiana 

421 CIOC ANDREEA a IV-a 
C 

Comper Lb.romana Mentiune Posescu 
Tatiana 

422 DUTA MIHAELA a IV-a 
C 

Comper Lb.romana Mentiune Posescu 
Tatiana 

423 IVANA GEORGIANA a IV-a 
C 

Comper Lb.romana Mentiune Posescu 
Tatiana 

424 IONITA ROXANA a IV-a 
C 

Comper Lb.romana Mentiune Posescu 
Tatiana 

425 TEODORESCU 
ISABEL 

a IV-a 
C 

Comper Matematica I Posescu 
Tatiana 

426 COLTEANU ANDREI a IV-a 
C 

Comper Matematica I Posescu 
Tatiana 
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427 PETRICIOIU TEODOR a IV-a 
C 

Comper Matematica I Posescu 
Tatiana 

428 FIERARU ANA-
MARIA 

a IV-a 
C 

Comper Matematica I Posescu 
Tatiana 

429 PADURAN BIANCA a IV-a 
C 

Comper Matematica I Posescu 
Tatiana 

430 TEODORESCU 
MARIUS-FLORIN 

a IV-a 
C 

Comper Matematica I Posescu 
Tatiana 

431 PAUN ANA MARIA a IV-a 
C 

Comper Matematica I Posescu 
Tatiana 

432 VOICU GABRIEL a IV-a 
C 

Comper Matematica I Posescu 
Tatiana 

433 TUDOR VIVIANA a IV-a 
C 

Comper Matematica I Posescu 
Tatiana 

434 BARBIERU IUSTIN 
IUSTIN 

a IV-a 
C 

Comper Matematica I Posescu 
Tatiana 

435 BADICA ALIN a IV-a 
C 

Comper Matematica II Posescu 
Tatiana 

436 CUCOANES ANDRA a IV-a 
C 

Comper Matematica II Posescu 
Tatiana 

437 STANCIUCU COSTIN a IV-a 
C 

Comper Matematica II Posescu 
Tatiana 

438 NICHIFOR MIHAI a IV-a 
C 

Comper Matematica II Posescu 
Tatiana 

439 PALAS ANTONIO a IV-a 
C 

Comper Matematica II Posescu 
Tatiana 

440 CIULEA DRAGOS a IV-a 
C 

Comper Matematica Mentiune Posescu 
Tatiana 

441 IONITA ROXANA a IV-a 
C 

Comper Matematica Mentiune Posescu 
Tatiana 

442 CIOC ANDREEA a IV-a 
C 

Comper Matematica Mentiune Posescu 
Tatiana 

443 IVANA GEORGIANA a IV-a 
C 

Comper Matematica Mentiune Posescu 
Tatiana 

444 DUTA MIHAELA a IV-a 
C 

Comper Matematica Mentiune Posescu 
Tatiana 

445 DANAILA RALUCA a IV-a 
C 

Comper Matematica Mentiune Posescu 
Tatiana 

446 COLTEANU ANDREI a IV-a 
C 

Performer  II Posescu 
Tatiana 

447 FIERARU ANA a IV-a 
C 

Performer  II Posescu 
Tatiana 

448 OPREA MARIA a IV-a 
C 

Performer  II Posescu 
Tatiana 

449 PETRICIOIU TEODOR a IV-a 
C 

Performer  III Posescu 
Tatiana 

450 PATURAN BIANCA a IV-a 
C 

Performer  II Posescu 
Tatiana 

451 TEODORESCU a IV-a Performer  II Posescu 
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ISABEL C Tatiana 
452 TUDOR VIVIANA a IV-a 

C 
Performer  II Posescu 

Tatiana 
453 VOICU GABRIEL a IV-a 

C 
Performer  II Posescu 

Tatiana 
454 TEODORESCU 

ISABEL 
a IV-a 
C 

Olimpiada de 
Educatie civica 

II Posescu 
Tatiana 

455 TUDOR VIVIANA a IV-a 
C 

Olimpiada de 
Educatie civica 

II Posescu 
Tatiana 

456 COLTEANU ANDREI a IV-a 
C 

Olimpiada de 
Educatie civica 

III Posescu 
Tatiana 

457 VOICU GABRIEL a IV-a 
C 

Olimpiada de 
Educatie civica 

III Posescu 
Tatiana 

458 FIERARU ANA a IV-a 
C 

Olimpiada de 
Educatie civica 

Mentiune Posescu 
Tatiana 

459 PAUN ANA a IV-a 
C 

Olimpiada de 
Educatie civica 

Mentiune Posescu 
Tatiana 

 

B).REZULTATE  LA  CICLUL  GIMNAZIAL 

Rezultate concursuri si olimpiade, semestrul I, an scolar 2015-2016 
1. Centrul judetean de excelenta Prahova, limba romana 
Numele şi prenumele 

elevului 
Clasa  Premiul Prof. îndrumător 

Dragoescu Ioana a VII-a A -Bursa de excelenta, 
categoria I 

-Tabara de pregatire 
oferita de Centrul 

Judetean de excelenta 
Prahova 

Albu Elena 

Anton Cosmina a VII-a A  Albu Elena 

Dobrescu Valentina a VII-a A  Albu Elena 

Popa Teodora a V-a A  Albu Elena 

 
2. Olimpiada de lingvistica, etapa judeteana, Ploiesti  

Numele şi prenumele 
elevului 

Clasa  Premiul Prof. îndrumător 

Popa Teodora a V-a A I Albu Elena 

Dragu Victor a V-a A mentiune Albu Elena 
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3. Olimpiada de lingvistica, etapa Naţională 
Numele şi prenumele 

elevului 
Clasa  Premiul Prof. îndrumător 

Popa Teodora a V-a A menţiune Albu Elena 

 
 
4. Olimpiada “Lectura ca abilitate de viata”, etapa judeteana, Ploiesti 

Numele şi prenumele 
elevului 

Clasa  Premiul Prof. îndrumător 

Dragoescu Ioana a VII-a A I Albu Elena 
Dobrescu Valentina a VII-a A I Albu Elena 

Anton Cosmina a VII-a A I Albu Elena 
Dinu Gabriel a V-a A mentiune Albu Elena 

 
5. Concursul judetean “15 pentru Eminescu”, Ploiesti 

Numele şi prenumele 
elevului 

Clasa Premiul Prof. îndrumător 

Dragoescu Ioana a VII-a A II Albu Elena 
Popa Teodora  a V-a A III Albu Elena 

Istrate Alexandra a V-a A menţiune Albu Elena 
Iorga Cristina a V-a A mentiune Albu Elena 

 
6. Concursul judetean “Lumea lui Caragiale”, Ploiesti 

Numele şi prenumele 
elevului 

Clasa Premiul Prof. îndrumător 

Dragoescu Ioana a VII-a A I Albu Elena 
 
7. Concursul national de creatie literara “Ars nova” 

Numele şi prenumele 
elevului 

Clasa Premiul Prof. îndrumător 

Popa Teodora a V-a A mentiune Albu Elena 
 
8. CONCURSUL INTERNATIONAL DE CREATIE”MUGURI SI FLORI”EDITIA I,”FLORI DE 

TOAMNA” 
 

Numele şi 
prenumele elevului 

Clasa Premiul Prof. îndrumător 

Alecu Andreea clasa a VIII-a C 

 

I MINZALA IULIANA 

Serban Ana Maria clasa a VIII-a C II MINZALA IULIANA 
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Tudose Adela  clasa a VIII-a C III MINZALA IULIANA 

 
9. Regalul Generatiei XXI 

Numele şi 
prenumele elevului 

Clasa Premiul Prof. îndrumător 

Anton Cosmina clasa a VII-a A mentiune Bilciurescu Ion 

 
10. Olimpiada Educatie Tehnologica Faza zonala 

Numele şi 
prenumele elevului 

Clasa Premiul Prof. îndrumător 

Ilie Rebeca Izabela clasa a V-a C promovat Dinu Luminita 

 
Rezultate concursuri si olimpiade 

Semestrul al-II lea 
An scolar 2015-2016 

 
Nr. 
Crt. 

Numele şi 
prenumele 

elevului 

Clasa  Concursul Premiul Prof. îndrumător 

1. Tudose Adela VIII C 

Concursul 
Naṭională 

“Octavian Goga sau 
Ecoul cântecului 
pătimirii noastre 

în mileniul III”, edi 
ia a VII-a, 2016 

II Mânzală Iuliana 

2. Șerban Ana Maria VIII C 

 
Olimpiada de 

limbă, comunicare 
și literatura română, 

etapa județeană 

III Mânzală Iuliana 

3. Seceleanu Emilia VI B 

Olimpiada de 
limbă, comunicare 
și literatura română, 

etapa județeană 
 

III Mânzală Iuliana 

4. Tudose Adela VIII C 

Olimpiada de 
limbă, comunicare 
și literatura română, 

etapa județeană 

mențiune Mânzală Iuliana 

5. Dumitru Andra VII B 

Olimpiada de limbă 
română ,, George 
Călinescu,, etapa 

județeană 

mențiune Necula Ofelia 

6. Dinu Cristiana VI C Concurs de creație premiu special Necula Ofelia 
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literară ,, Ziua 
dreptului 

internațional 
umanitar din 
România,, 

7.  Ion Alexia VI C 
Olimpiada de 

matematică, etapa 
județeană 

mențiune Moise Mădălina 

8. Dragu Victor V A 
Concurs 

matematică 
Generația XV 

mențiune Bilciurescu Ion 

9.  Stoicescu 
Alexandru VII A Generația XV mențiune Bilciurescu Ion 

10.  Dragu Victor V A Concurs ,,Grigore 
Moisil,, mențiune Bilciurescu Ion 

11. Stoicescu 
Alexandru VII A Concurs ,,Grigore 

Moisil,, mențiune Bilciurescu Ion 

12.  Bălănescu 
Gabriela VII A Concurs ,,Grigore 

Moisil,, mențiune Bilciurescu Ion 

13.  
Echipa de fotbal a 
Școlii gimnaziale 

,,M. Viteazul,, 
 Faza pe cerc 

pedagogic Locul II Tănăsescu Stelian 

14.  Dragu Ioana VII B 
Olimpiada de 
biologie, etapa 

județeană  
mențiune Dumitrică Lavinia 

15. Dumitru Andrada VII B 
Olimpiada de 
biologie, etapa 

județeană 
III Dumitrică Lavinia 

16. Voicu Mihail VII B 
Olimpiada de 
biologie, etapa 

județeană 
mențiune Dumitrică Lavinia 

17. Meiloiu Bianca VII A 
Olimpiada de 
biologie, etapa 

județeană 
III Dumitrică Lavinia 

18. Istrate Iuliana VI C Concurs ,, George 
Emil Palade,, premiu special Dumitrică Lavinia 

19. Ion Alexia VI C Concurs ,, George 
Emil Palade,, III Dumitrică Lavinia 

20. Rădulescu 
Andreea VI C Concurs ,, George 

Emil Palade,, III Dumitrică Lavinia 

21. Bogdan Filip V A Concurs ,, George 
Emil Palade,, III Dumitrică Lavinia 

22. Petre Bianca V B Concurs ,, George 
Emil Palade,, mențiune Dumitrică Lavinia 

23. Dincă Andrei V B Concurs ,, George 
Emil Palade,, mențiune Dumitrică Lavinia 

24 Stănescu Cecilia VII B 
Concurs naţional de 

Chimie”Raluca 
Ripan” 

mențiune Petcu Ioana 
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IV.EVALUARE NAŢIONALĂ 
 

Evaluarea Naţională pentru elevii clasei  a VIII-a a fost organizată şi s-a desfăşurat în baza  
Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale, în vigoare conform O.M.E.C.T.S nr. 5606 din 
31.08.2013. la disciplinele limba si literatura română şi matematică. 
  
Organizare şi desfăşurare   
S-au asigurat condiţii optime de desfăşurare a Evaluării Naţionale prin eforturile conjugate ale comisiei 
judeţene, ale cadrelor didactice din comisiile  de la nivelul şcolii. Nu s-au înregistrat abateri disciplinare la 
niciun nivel al desfăşurării Evaluării, apreciind că, în toate momentele, Evaluarea Naţională   s-a desfăşurat în 
depline condiţii de normalitate.  
  La probele evaluării au fost înscriși  63 elevi, toţi prezentându-se atat  la proba de limba şi literatura română  
cat  şi la la proba de matematică, ceea ce reprezintă o prezenţă de 100%.   
          Subiectele elaborate în cadrul Centrului Naţional de Evaluare  şi Examinare, au fost formulate clar şi în 
strictă concordanţă cu programele pentru Evaluarea Naţională. Ca şi modelele  postate pe site-ul ministerului  
în toamnă, subiectele au permis rezolvarea în 120 de minute şi au avut  itemi ce au urmărit verificarea atingerii  
standardelor de performanţă pentru nivelul minim şi mediu. Numărul itemilor cu grad sporit de dificultate a 
fost mic, mai ales la matematică, fapt ce a permis obţinerea unui număr mare de note peste 8 la această 
disciplină. 
- Rezultate la Evaluarea natională 2015-2016 

Absolventi Elevi inscrisi la 

evaluare 

Elevi cu medii 
peste 5,ambele 

probe 

Procent 

promovare 

 

74 

 

63 
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77,77% 

 

 

Disciplina Procent promov. scoala Procent promov. judet 

matematica 77,77% 85,28% 

Limba română 90,47% 94,27% 

Medii finale 77,77% 86,10 % 

 

Note peste 5 : matematica 49 elevi – 77,77 %  

                        Limba română 57 elevi 90,47 % 

                       La ambele probe 49 elevi – 77,77% 

  < 5 5 - 5,99 6 - 6,99 7 - 7,99 8 - 8,99 9 - 10 
NOTA LA LIMBA 

ROMÂNĂ 2 4 5 12 17 19 
NOTA LA 

MATEMATICĂ 10 11 7 10 15 6 
MEDIA EVALUARE 

NATIONALĂ 5 5 10 12 19 8 
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CONCLUZII:Sintetizând cele menţionate , putem aprecia că există numeroase aspecte pozitive : 
procentul mare de promovabilitate, rezultatele obţinute la concursurile scolare; numărul mare de proiecte 
educative . Au existat totodată şi deficienţe care  au  dus  la  :  creşterea  numărului  de  absenţe  
nemotivate,    numărul  mai  mare  de  elevi  corigenti,comparativ cu anul şcolar anterior.  
Având în vedere aspectele negative s-a stabilit planul de măsuri pentru anul scolar 2016-2017 

 

PLANUL DE MĂSURI 

Planul de măsuri pentru anul şcolar 2016-2017 a fost întocmit având în vedere aspectele care reies din 
analizele SWOT și PESTE. Au fost stabilite măsuri pentru eliminarea aspectelor negative menţionate. 

Nr 
crt 

Obiectiv Măsuri Răspunde Temen 

1 

 
 

 
 

 
 

 

Pregătirea 
elevilor la nivelul 
standardelor de 
calitate 

 

 
 

 
 

 
 

Adaptarea strategiilor didactice la 
nevoile educaţionale ale elevilor 

Cadre didactice permanent 

Întocmirea graficului de pregătire 
suplimentar a elevilor şi urmărirea 
modului de realizare 

Responsabili 
comisii metodice 

anual 

Implicarea mai activă a familiei în 
viaţa şcolii 

Comitetul de 
părinţi 

permanent 

Efectuarea de evaluări curente 
periodice, chiar dacă aceste evaluări 
nu sunt finalizate cu consemnarea 
în cataloage a unor note 

Consiliile 
profesorale ale 
claselor I-VIII 

periodic 

Îndrumarea şi controlul activităţii 
didactice 

Conducere, 
Responsabilii de 
catedră 

Conform 
graficului 

 
2 
 

 
 

 
 

 
 

Înbunătăţirea 
stării disciplinare 
a elevilor 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Plan de măsuri al comisiei de 
disciplină şi cea de prevenirea şi 
combaterea violenţei în mediul 
şcolar. 

Consiliul de 
Administrație 

01.02.2015 

Colaborarea cu poliţia de 
proximitate şi cu alte instituţii 
abilitate. 

Responsabil cu 
activitatea 
educativă 

permanent 

Colaborarea cu cabinetul de 
consiliere psihopedagogică  

Consilierul şcolar 

 

permanent 

Respectarea metodologiei 
privind motivarea absenţelor 
elevilor 

Învăţători/ 
diriginţi/  

permanent 

Informarea şi implicarea 
mai activă a familiei în prevenirea 
abaterilor disciplinare a elevilor 

Diriginţii  permanent 

Monitorizarea şi controlul 
activităţii pentru creşterea calităţii 

Comisia de Când este 
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procesului instructiv-educativ disciplina cazul 

3 Diversificarea 
strategiilor 
didactice 

Perfecţionarea cadrelor 
didactice prin cursuri pentru 
utilizarea tehnologiilor didactice 
moderne şi a învăţării centrate pe 
elev 

Responsabilul cu 
perfecţionarea 

Conform 
ofertei CCD 
etc. 

Activităţi metodice la nivel de 
catedre  precum lecţii deschise, 
interasistenţe etc. 

Responsabili de 
catedre 

Conform pla-
nului de acti-
vitate. 

4  Monitorizarea şi 
controlul 
activităţii pentru 
creşterea caltăţii 
procesului 
instructiv-
educativ 

Îndrumarea şi controlul calităţii 
instructiv -educative 

conducerea permanent 

Monitorizarea şi evaluarea 
activităţii personalului în concor-
danţă cu rezultatele obţinute. 

conducerea permanent 

Elaborarea procedurilor pentru 
asigurarea calităţii 

Comisia de eva-
luare și asigurare 
a calităţii 

Raportări 
interne la 
sfârsitul sem. 
I 

 
VI.APRECIEREA ACTIVITATII REIEŞITĂ  DIN  ASISTENŢELE  LA ORE   

Asistenţele la clase s-au realizat, conform unui grafic stabilit la începutul fiecărui semestru de ce 
doi directori şi şefii de catedră.Directorul a efectuat 53 de asistente la clasa, director adjunct 25, iar 
responsabilii comisiilor metodice câte 5 asistenţe pe an. 
Obiectivele urmarite au fost: 
• Calitatea actului didactic: 
- proiectarea activităţilor didactice,  
-existenta documentelor de planificare si proiectare didactica, 
-respectarea programelor şcolare, desfasurarea activitatăţilor,  
-evaluarea randamentului scolar, 
-nivelul pregatirii elevilor, 
-strategiile si metodele folosite, mijloacele didactice utilizate în lecţie 
• Cunoasterea elevilor 
• Competentele psihorelaţionale 
• Competenţele dobandite de elevi 
• Mediul educaţional 

 
În urma asistenţelor realizate au fost stabilite urmatoarele concluzii: 

 
Puncte tari : 
 

- materia a fost predată conform planificărilor întocmite la fiecare început de semestru 
- proiectarea activităţii didactice pentru lecţie demonstrează o foarte bună documentare 

stiintifică şi metodică; este în conformitate cu planificarea semestrială a activităţii didactice; 
-obiectivele operaţionale proiectate au fost cu finalităţi cognitive si formativ-aplicative; 

-strategiile didactice proiectate au fost adecvate capacităţilor de învăţare ale elevilor; se apreciază că ele sunt 
folosite cu pricepere;  
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    -   majoritatea cadrelor didactice au întocmit planificările în concordanţă cu programele şcolare în vigoare; 
- lecţiile au o densitate şi o acoperire corespunzătoare a conţinuturilor,prin sarcini de învăţare corect 

dimensionate; 
- majoritatea cadrelor didactice asistate ştiu sǎ aleagǎ strategii optime pentru parcurgerea  programei 
şcolare şi pentru atingerea obiectivelor lecţiei, ştiu sǎ adapteze strategiile şi tehnicile de instruire la 
particularitǎţile colectivului de elevi; 

- ştiu sǎ coreleze secvenţele de învǎţare cu obiectivele operaţionale, pentru finalizarea dezvoltǎrii şi 
formǎrii personalitǎţii elevului; 

- utilizeazǎ eficient materialul didactic în lecţie şi  folosesc procedee ,tehnici şi metode de predare în 
funcţie de nivelul de pregătire al elevilor; 

- -metodele didactice utilizate au urmărit realizarea unor activităţi de învăţare eficiente, cu posibilităţi de 
dezvoltare ulterioara ; 

- -a existat o evaluare permanentă, de la verificarea cunostinţelor din lecţia anterioară, la cea din demersul 
instructiv-educativ şi la cea finală, de fixare şi feed-back, prin fişe de evaluare; 

- - elevii au fost antrenaţi în întreg procesul didactic ; 
- - există o bună comunicare între cadru didactic şi elev . 
- ştiu sǎ evalueze nivelul de pregǎtire al elevilor folosind strategii didactice moderne; 

Se remarcă interesul cadrelor didactice tinere pentru perfecţionarea stilului didactic şi a metodelor de 
predare:Niţă Stefania, Cristea Alexandra 

Multe lecţii asistate au scos în evidenţǎ accentuarea funcţiilor educative ale lecţiei prin prezentarea în forme 
mai sugestive a conţinutului de idei şi amplificarea aspectelor emoţional – educative. 

   În alte lecţii s-a pus accent deosebit pe caracterul practic aplicativ al procesului instructiv–educativ, 
prin utilizarea în lecţie a experimentului integrat, a lucrului în echipă. S-au folosit metode şi procedee activ- 
participative, s-au folosit cu ingeniozitate  şi maximǎ eficienţa  mijloacele audio-vizuale şi IT, instrumente şi 
tehnici moderne de proiectare didacticǎ. 
 Pregatirea diferențiată a elevilor s-a făcut în funcție de capacitățile lor intelectuale.   
     Interasistentele în cadrul comisiilor mtodice s-au realizat   având ca scop : îndrumarea şi monitorizarea 
activităţii cadrelor didactice debutante şi schimb de experienţă. 

- În cadrul ariei curriculare limba si comunicare s-au realizat interasistenţe având ca scop perfecţionarea 
cadrelor didactice în ceea ce priveşte dezvoltarea metodelor de comunicare în cadrul orelor de limba engleză 
şi franceză. 

Puncte slabe : 

Din asistenţele la orǎ se desprind şi unele puncte slabe ale activitǎţii didactice. 

Există cadre didactice care întâmpină dificultǎţi în comunicarea cu elevii, în adaptarea strategiilor 
didactice la particularitǎţile colectivelor de elevi, nu folosesc întotdeauna cele mai potrivite procedee şi metode 
de predare şi nu au încǎ un sistem de evaluare a cunoştinţelor elevilor bine structurat( Dinu Luminiţa- educaţie 
tehnologică, Tronaru Leontin- geografie) 
Alte aspecte negative: 
- utilizarea limitată a mijloacelor de învăţământ în organizarea activităţilor de învăţare. 
- lipsa evaluării permanente- formative a  elevilor şi a notării ritmice  
- conţinutul manualelor nu este întotdeauna pus în valoare 
- temele pentru acasă sunt de multe ori supradimensionate în raport cu bugetul de timp al elevilor,sau nu sunt 
verificate, rămânând neutilizate în secvenţele următoare de învăţare.   
  - încurajarea si motivarea elevilor care provin din medii sociale defavorizate. 
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VII. FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ- Responsabil, Comisie formare 
continuă:Prof. Albu Elena 

Activitatea de formare continuă este centrată pe obiective specifice dezvoltarii competenţelor 
psihopedagogice si metodice în specialitate si psihorelaţionale, teoretico-metodologice, practic- acţionale si 
constructiv- creatoare.  

 Formele de  realizare a formării continue  sunt urmatoarele : 

• Perfecţionarea curentă prin activităţi metodico-stiintifice si psihopedagogice realizate la nivelul 
unitatii de invatamant sau pe grupe de unitati, în catedre si/sau comisii metodice si in activitati ale cercului 
pedagogic. 

• Perfectionare curenta prin participare la : simpozioane, sesiuni de comunicari, stagii periodice de 
informare stiintifica de specialitate si in domeniul stiintelor educatiei, forme de perfectionare prin 
corespondenta, cursuri fara frecventa organizate de institutii de invatamant superior sau cursuri organizate de 
societati stiintifice si de alte organizatii profesionale ale personalului didactic. 

• Perfectionarea prin definitivare in invatamant si acordarea gradelor didactice. 

• Perfectionarea periodica (organizata o data la cinci ani ). 

• Perfectionarea prin burse si stagii in tara si/ sau strainatate, prin cursuri postuniversitare  sau prin 
proiecte internationale,  in cadrul Erasmus Plus. 

• Programe de conversie profesionala. 

 In anul scolar 2015-2016, activitatea de formare continuǎ în şcoala noastrǎ s-a desfǎşurat pe mai 
multe  planuri : la nivelul catedrelor, colectivelor didactice de specialitate, la nivelul comisiei de formare 
continuă şi în colaborare cu ISJ, CCD, CJAP Prahova, participarea la activităţile organizate la C.C.D, cercurile 
pedagogice şi la cursuri de formare propuse în oferta CCD pentru anul şcolar 2015-2016 sau de catre alţi 
furnizori de formare continua. 

 Prin activitatea sa, « Comisia de formare continuă » din şcoală a urmarit informarea corectă privind condiţiile 
şi graficele de înscriere şi desfăşurare a probelor de obţinere a gradelor didactice (definitiv, gradul I şi gradul 
II), având ca obiectiv permanent încurajarea cadrelor didactice de a se preocupa continuu de propria formare – 
atât în planul disciplinei de specialitate, cât şi din punct de vedere al cunoştinţelor psihopedagogice –, aceasta 
fiind premisa unui învăţământ de calitate. Acest obiectiv a fost atins, având în vedere că, toţi învăţătorii şi 
profesorii din şcoală se înscriu în timp optim pentru obţinerea gradelor didactice, iar în perioada de pregătire 
depun un efort susţinut în desfăşurarea unor lecţii de calitate (lucru observat şi în inspecţiile periodice efectuate 
de conducerea şcolii), preocupându-se în acelaşi timp şi de pregătirea examenelor de obţinere a gradelor, ori 
realizând cercetări în vederea întocmirii lucrării de gradul I.  

In acelaşi timp, s-au promovat activităţile de formare continuă desfăşurate anual, semestrial sau periodic în 
cadrul ISJ, CCD, UPG, CJAP Prahova, prin care s-au avut  în vedere atât formarea tinerelor cadre didactice, cât 
şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice cu vechime în învăţământ, în conformitate cu noile orientări din 
reforma învăţământului.  
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Un alt obiectiv important urmărit a fost informarea permanentă privind noi apariţii editoriale, atât pentru 
cadrele didactice, cât şi pentru elevii de toate vârstele (cărţi, reviste, hărţi, materiale audio-vizuale). 

Alături de conducerea şcolii şi de consilierul şcolar, responsabilul « Comisiei de formare continuă » s-a 
preocupat de realizarea unui fond documentar deschis spre consultare tuturor cadrelor didactice, acestea având 
datoria de a-l consulta, dar şi de a contribui la sporirea lui. 

Un alt obiectiv important a fost menţinerea în permanenţă a unui climat deschis, de cooperare, 
comunicare, de susţinere, de participare în realizarea diverselor sarcini comune ce ţin de activitatea didactică 
sau de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară. 

Activitatea  şi  acţiunile  desfăsurate  în  cadrul Comisiilor metodice ,  au  raspuns  unor obiective  ca:  

- stabilirea cadrului organizatoric, 
- perfectionarea metodelor  de predare-învăţare, 
-  ridicarea  nivelului  de  pregatire  al  elevilor  si  evaluarea acestora,   
  - activitatea de formare şi perfectionare a cadrelor didactice.  
 Activitatea  desfasurata  a  ţinut  cont  de  îndrumarile  primite  la consfatuirile cadrelor didactice defasurate pe 
specialitati la fiecare început de an scolar de la Ministerul Educatiei si de la I.S.J Prahova. 
În cadrul tuturor comisiilor metodice de specialitate s-au desfășurat în semestrul I următoarele activități: 

-  In luna septembrie, în  cadrul  colectivelor de catedră  s-au  analizat  atent  programele  scolare,  întocmindu-
se  apoi  macroproiectarea  activităţii  didactice,  proiectarea  activitatilor  semestriale  a  sistemului  de  lectii,  a  
continuturilor  de  recapitulare, consolidare,  evaluare,  tinandu-se  cont  de  asocierea  între  obiectivele  de  
referinta  sau  competente  specifice  si  continuturi. 

 La toate disciplinele s-au întocmit mai multe proiecte ale unor unităţi de învatare care  exista  în  mapa  de  
documente  ale  comisiilor metodice ,  sau  în  portofoliul  profesorului. S-a  tinut cont  de  identificarea  
obiectivelor,  selectarea  conţinuturilor,  analiza resurselor, determinarea activitatilor de învătare, stabilirea 
instrumentelor de  evaluare. 

 - s-au realizat dezbateri privind întocmirea planificărilor, alegerea manualelor, evaluarea elevilor 

- s-au elaborat subiectele pentru testele inițiale  

- s-au analizat rezultatele elevilor la aceste testări  şi s-au adoptat măsuri de ameliorare a performanţelor 
acestora 

- s-au realizat dezbateri privind modul de parcurgere a materiei, succesele şi eşecurile precum şi cauzele 
acestora şi s-au făcut propuneri pentru optimizarea activităţii 

- s-au susţinut activităţi metodice la nivelul catedrelor( lecţii demonstrative, referate).  

Analiza SWOT 

Puncte tari ale activitǎţii :  
- profesori cu experienţǎ dispuşi sǎ colaboreze şi sǎ împǎrtǎşeascǎ din experienţa lor celor mai 

tineri; 
- disponibilitatea colegilor mai tineri de a se instrui şi autoperfecţiona permanent ; 
- organizarea unor comisii metodice de specialitate cu elemente noi în ceea ce priveşte  metodica 

de specialitate; 
- colaborarea cu conducerea şcolii;  
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- dotarea cu mijloace tehnice moderne; 
Puncte slabe :       
- lipsa de deschidere a unor colegi faţǎ de inovaţie şi noutate în domeniul psihopedagogic; 
- participarea redusa a colegilor la cursuri de formare continuă 
Oportunitǎţi   
- implicarea şcolii în diverse proiecte educaţionale; 
-           colaborarea cu CJAP, ISJ, CCD  si derularea unor activitǎţi în colaborare; 
-           evidenţa clară a activităţilor metodice desfăşurate la nivelul şcolii;  
Ameninţǎri 
- transformarea activităţilor metodice desfăşurate la nivelul Comisiilor pe arii curriculare într-o 

formalitate; 
Opţiuni  strategice :  
- informarea eficientǎ a profesorilor cu privire la activitǎţile de formare continuǎ realizate la CCD, 

ISJ sau CJAP Prahova; 
- realizarea unui fond documentar deschis spre consultare tuturor profesorilor; 
- comunicarea/informarea eficientǎ; 
- implicarea a cât mai multe cadre didactice în organizarea şi desfăşurarea activităţilor din 

proiecte; 
- motivarea cadrelor didactice pentru a participa la diverse activitǎţi care asigură dezvoltarea 

personalǎ şi profesionalǎ:  
- perfecţionarea o dată la 5 ani, prin acumularea de 90 credite profesionale, acreditate CNFPIP; 
-  alte programe de formare continuă a personalului didactic ;  
- alte activităţi ce pot fi echivalate conform OM 5720/20.10.2009; 
- derularea unui program special de îndrumare pentru debutanţi. 
 

Au participat la cursuri de formare în  2015-2016 cadrele didactice: 

2. Cristea Alexandra si Brinzea Madalina- "Invata primul pas spre meseria ta"- 7 decembrie 2015-4 ore- curs 
POSDRU 

3. Tanasescu Stelian-Instructaj in domeniul situatiilor de urgenta-Furnizor: Academia Ta-S.C. WNR 
International S.R.L.-47 de credite, noiembrie-decembrie 2015 

4.  Nica Raluca, Toma Mirela- Leadership in organizatiile scolare-Furnizor: S.C. EMAFIL PROD S.R.L. 
Bucuresti-30 de credite, ianuarie-februarie 2016 

5. Petcu Ioana-curs”Creşterea calităţii sistemului educaţional preuniversitar din România prin implementarea 
de instrumente moderne de management şi monitorizare”19-20 .10.2015 Asocierea S&T SRL şi Everlight 
Solution SRL 

6. Petcu Ioana-„Comunicare în limbi straine”(18.11.2015-07.12.2015) CCD Prahova 
7. Petcu Ioana- Seminar naţional eTwinning”-Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei(22-24 octombrie 2015 
8.  Tarcau Adina- "Prelucrarea colectiilor de documente din biblioteci si CDI-uri : legislatie,norme,operatiuni 

si proceduri specifice"- CCD Ph.( 08.12.2015- 14.01.2016)-24 ore durata fara credite. 
9. Dinu Luminiţa- „Educaţia de calitate pentru toţi”- Furnizor CCD – dec. 2015- aprilie 2016- 25 credite (89 

ore) 
10. Voicilă Georgian-Cursul  ,,Dezvoltarea competentelor in domeniul educatiei  parintilor''; Furnizorul  

CNDRU  EUROSTUDY;  perioada  31.10 -  10.11.2015;  Nr.ore 68; Nr  credite  15. 
11. Voicilă Georgian- Cursul  ,,Tehnologia  moderna  in procesul  de  predare-invatare'' ,  Furnizorul  CNDRU  

EUROSTUDY;  perioada  03.10 -  02.11.2015;  Nr.ore 100; Nr credite  25. “   
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12. Voicilă Georgian- Cursul  « CONSILIERE, INFORMARE SI ORIENTARE PRIVIND CARIERA, 100 
ORE,  EUROSTUDY, luna iunie  2016 

13. Albu Elena- « Probleme ale evaluarii in gimnaziu si liceu la limba si literatura romana », 24 de ore, CCD 
PH.« Pregatirea, organizarea si desfasurarea demersului didactic in cadrul lectiilor de limba latina in clasa a 
VIII-a », 24 de ore, CCD PH  

14. Cursul de formator, EUROSTUDY Baia-Mare, iunie 2016- Albu Elena, Petcu Ioana, Necula Ofelia, 
Alexandrescu Medeea, Cristea Alexandra, Alecu Anca, Petrescu Rozalia, Toma Mirela, Petcu Paul, 
Stancescu Gheorghe, Dumitru Victor ;   

- Şi-a echivalat creditele obtinute în urma promovării cu succes a gradului al II-lea prof. Tatu Dumitru şi 
Posescu Tatiana. 

- A susţinut colocviul  pentru înscrierea la gradul didactic I d-l prof. Tanasescu Stelian 
- Au susţinut inspecţii pentru obţinerea gradelor didactice obţinând calificative maxime cadrele didactice:  

• Dumitrica Lavinia – prof.biologie- Inspecţia speciala  grad didactic II-(29.10.2015), 
•  Necula Ofelia- prof. limba romana- inspecţia curenta 2 pentru gradul I ( 13.11.2015), 
•  Brînzea Mădălina – prof.lb. franceză- inspecţia curentă 1 pentru gradul didactic II (03.12.2015) 
• Niţa Ştefania- prof. înv. Primar- inspecţie specială pentru gradul II ( 17.12.2015) 
• Moise Mădălina prof. matematică- inspectie curenta2 pentru gradul I( mai 2016) 
• Barbu Alina prof. matematică inspecţie inapecţie speciala definitivat( mai 2016) 
• Marin Raluca prof. înv. Preşcolar inspecţie curentă grd. II (iunie 2016) 

Cadrele didactice care au obtinut grade didactice în anul scolar 2015-2016 au fost : 
 
1. Brinzea Madalina-gradul II, lb. franceza ; 
2. Dumitrica Lavinia- gradul II, biologie 
3. Smarandoiu Ana-Maria -invatatori, gradul II 
4. Nita Stefania-invatatori, gradul II 
5. Tanasescu Stelian-gradul I, ed. fizica ; 

 In cadrul perfectionarii la disciplina de studiu, mentionam ca profesorii Albu Elena si Bilciurescu Ion 
predau in cadrul Centrului de Excelenta Prahova si, tot in anul scolar precedent, prof. Albu Elena a fost cadrul 
didactic insotitor al lotului judetului Prahova la Olimpiada de Lingvistica, etapa nationala.    
  

VIII ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE LA NIVELUL COMISIILOR METODICE: 

COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR 
 

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE  ÎN   anul scolar 2015-2016 
 

                  RESPONSABIL COMISIE METODICĂ:  
PROF.  inv primar POSESCU TATIANA  

                                             
În anul scolar 2015-2016, la nivelul comisiei metodice a învăţătorilor, conţinuturile demersului didactic   

au fost structurate în deplin acord cu parametrii corespunzători asigurării calităţii în învăţământ. 
  Întreaga activitate s-a desfăşurat în concordanţă cu documentele programatice pe toate compartimentele 
lor la care s-au adăugat priorităţile etapei şi noutăţile survenite în plan organizaţional sau din punct de vedere al 
conţinuturilor. 

Fiecare  cadru didactic a respectat şi s-a bazat ( atât la nivelul muncii individuale cât şi colective ) pe 
unităţile de competenţă, urmărind indicatorii de performanţă, respectându-şi responsabilităţile la nivelul 
colectivului, dar şi al comisiei metodice. 
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O atenţie deosebită s-a acordat continuării  monitorizării elevilor cu probleme în învăţare din fiecare 
colectiv, implicându-i în activităţi didactice diverse în vederea participării active şi conştiente  la propria 
formare, atât pe plan intelectual, dar şi afectiv şi psihic. 

Pentru a demara acţiunile de formare şi instruire la nivelul corespunzător, o atenţie deosebită s-a acordat   
probelor de evaluare iniţială la toate  clasele. Evaluările sumative dar şi formative au fost concepute, aplicate, şi 
analizate cu mare responsabilitate la nivelul fiecărui grup şi la nivelul comisiei. Analiza comparativă, dar şi 
concluziile ne-au ajutat în stabilirea unui set de acţiuni  privind demersul didactic ulterior la nivel de colectiv şi 
individual, stabilindu-se programe şi conţinuturi pentru dezvoltare, ameliorare şi recuperare.  
  Fiecare membru al comisiei metodice s-a străduit individual şi în colectiv să realizeze la parametri cât 
mai ridicat, cât mai mulţi dintre indicatorii de performanţă din cadrul fiecărui compartiment.  

În vederea realizării unei comunicări interpersonale elevi - învăţător, fiecare dintre noi a selectat 
modalităţi de comunicare adecvate diverselor situaţii.  În activitatea de formare şi educare au fost stabilite 
obiective foarte clare, care au fost operaţionalizate, concretizându-le în: 
                - activităţi de formare 
                - de informare  
                - experimentare  
                - interpretare 
                - aplicare în diverse situaţii… 

Totodată elevii claselor au fost implicaţi în activităţi de evaluare, folosindu-se modalităţi alternative. 
     În contextul facilitării comunicării elev-elev, munca în perechi, în grup restrâns sau lărgit, a dat 
rezultate deosebite, aceştia dovedind că ştiu să respecte în mare parte regulile grupului de învăţare. 
Concretizarea acestor acţiuni s-a făcut prin conceperea, realizarea şi prezentarea unor acţiuni cu caracter 
formativ şi educativ la nivelul şcolii cu diverse ocazii. 
     De un real folos ne-a fost comunicarea între noi, colegii, colaborând pentru o mai largă şi temeinică 
formare a elevilor noştri, în acţiunile claselor completându-ne reciproc. Eficientizarea demersului didactic s-a 
realizat mai ales printr-o abordare inter şi transdisciplinară, limbajul utilizat fiind specific unor domenii conexe.   
     Pentru a menţine relaţia familie - şcoală , am oferit în cadrul şedinţelor cu părinţii dar şi a celor de 
consiliere informaţii periodice şi chiar zilnice până la acest moment semnalându-se orice neregulă de ambele 
părţi. În multe activităţi formativ - educative  a fost implicată familia, ţinându-se cont de unele opinii formulate: 
serbări şcolare ,excursii si  dotarea spaţiului de lucru .    
 
        CURRICULUM 
     Problematica specifica claselor I - IV ne-a preocupat în mod deosebit pe învăţătorii de la aceste clase. 
Împreună am conceput, aplicat şi analizat o serie de probe de evaluare a  elevilor din diverse puncte de vedere. 
Pe baza concluziilor stabilite s-a conturat demersul didactic cel mai eficient la nivelul fiecărui colectiv. 
     Învăţarea centrată pe elev a făcut ca fiecare dintre noi să concepem şi să desfăşurăm activităţi de 
învăţare în concordanţă cu particularităţile individuale, dar şi cu cerinţele standard; s-a respectat curba de efort 
a elevilor, dar şi nevoia de reînvăţare, ameliorare, dezvoltare. 
     Pentru că obiectivele învăţării au fost definite clar, periodic s-a realizat compararea conţinuturilor 
proiectate cu cele realizate şi replanificarea unora dintre ele, conform unor situaţii concrete, astfel încât fiecare 
elev să înveţe în ritmul său propriu de învăţare. 
 În LUNA APRILIE , 2016   s-a desfăşurat activitatea cu tema,,SARBATORILE PASCALE ,, activitate 
coordonată de doamnele Bilciurescu Florina si Dinu Daniela , activitate in care au fost imbinate metode 
traditionale cu metode moderne cu ajutorul carora a fost promovata interdisciplinaritatea.    
  Fiecare invatator a sustinut cate un referat, conform graficului stabilit la ineput de an scolar cate un 
referat. 
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 Dezvoltarea de Curriculum opţional, am realizat-o prin conceperea şi desfăşurarea unor programe  care 
să corespundă opţiunilor elevilor şi părinţilor. 
     Conceperea programelor pentru opţionale ne-au creat oportunitatea punerii în valoare a abilităţilor şi 
creativităţii individuale, alături de nevoile elevilor şi oferta şcolii. 
         Formarea  deprinderilor practice s-a realizat prin folosirea de metode şi procedee care să contribuie 
la creşterea gradului de originalitate şi independenţă în rezolvarea sarcinilor de lucru, accentuându-se metoda 
experimentului cu precădere la clasa a IV a . 
 

FORMAREA ELEVILOR 
    Pentru ca motivaţia să existe din toate punctele de vedere, fiecare învăţătoare a amenajat spaţiul de lucru, 

respectând ambientul corespunzător: condiţiile de igienă, aspect informativ, formativ, estetic, toate acestea 
facilitând diversificarea formelor de organizare, a instruirii conform particularităţilor de vârstă şi individuale . 

În vederea formării instrumentelor fundamentale şi a aptitudinilor de comunicare, am consolidat 
deprinderi de citit-scris, socotit, explorare / investigare, interpretare pe baza observaţiilor directe sau a 
experienţei de viaţă personală . 
   Dezvoltarea capacităţii de învăţare s-a realizat prin abordarea unei diversităţi de forme de învăţare: 
învăţarea reciprocă, metoda cubului, ciorchinelui, chestionarului, observaţiei directe, fonetico analitico-
sintetică, susţinerea şi explicarea unei noţiuni pe baza studiului individual. 
   În acest fel, elevii claselor I-IV au dovedit în urma aplicării probelor de evaluare formative însuşirea 
competenţelor corespunzătoare perioadei de studiu. 
     

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

strategii de evaluare alternativă. 
Aprecierea rezultatelor şcolare s-a făcut prin elaborarea descriptorilor de performanţă pentru unităţi de 

conţinut grupate în diverse moduri, încât să corespundă standardelor de performanţă, stabilirea probelor de 
evaluare conform obiectivelor, stabilirea ulterior  ( ca urmare a concluziilor  în urma analizei acestora ) a 
modalităţilor de ameliorare şi dezvoltare, însoţirea evaluărilor de observaţii şi aprecieri, folositoare elevilor, dar 
şi părinţilor în ideea sprijinirii actului de învăţare.  
 

FORMAREA PROFESIONALĂ/PERFECŢIONAREA 
Formarea noastră continuă s-a realizat pornind de la identificarea propriilor nevoi, în urma autoevaluării 

obiective , dar şi subiective . 
Concret, fiecare membru al comisiei şi-a întocmit portofoliul la nivelul standardelor, urmărind eficienţa 

acestuia în demersul didactic la nivelul fiecărui colectiv. 
Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficientă de formare continuă cu aplicarea în 

demersul didactic a noutăţilor metodologice. 
    Participarea la simpozioane, mese rotunde, conceperea şi desfăşurarea unor parteneriate educaţionale, au 
constituit mijloace eficiente de formare continuă. 
 Clasa pregătitoare   a presupus participarea la cursuri de perfecţionare pentru doamnele  Anton 
Cristina Preotesoiu Olga si Stoica Elena.  
 

ACTIVITĂŢI  EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE 
 

Pe parcursul anului  scolar 2015-2016 cadrele didactice din înv. primar au desfăşurat şi s-au implicat în 
numeroase activităţi extraşcolare şi extracurriculare. 
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Parteneriate educative 
• ASOCIATIA RESPIRO  

 Axioma  
Gazeta matematica 
  
Concursuri şcolare: 

• C. Comper 
• Olimpiada de educatie civica  
• Concursul Gazeta Matematica 

Programe artistice, serbări şcolare, activităţi : 
 

• Festivalul toamnei- toate cadrele didactice  
• 1 decembrie-toate cadrele didactice( programe artistice, montaje literar artistice, tombolă, expoziţie, 

colaje)  
• Serbare de Crăciun- toate cadrele didactice 
• 15 ianuarie toate cadrele didactice( programe artistice, montaje literar artistice,   expoziţie, colaje)  
• Sarbatorile Pascale expoziţie toate cadrele didactice 
• Serbare la sfarsit de an scolar 

                                                 
Comisia metodică a profesorilor diriginţi. Responsabil prof. Toma Mirela 

In urma activitatii dirigintilor din Şcoala Gimnaziala Mihai Viteazul, se pot constata urmatoarele: 
Ca puncte tari: majoritatea profesorilor diriginti au experienta la catedra si în activitatea de îndrumare a 

unei clase; majoritatea dirigintilor au continuitate la clasa în aceasta activitate, iar dirigintii de la clasele a V-a 
au reusit sa-si cunoasca elevii si sa cunoasca si familiile acestora într-un timp scurt; dirigintii sunt disponibili 
faţă de elevii lor si raspund la nevoile lor. 

Ca puncte slabe: abordarea  destul de rigida uneori a activitatii de diriginte, care accentueaza mai mult 
consecintele formale ale comportarii deficiente, ex. scaderea notei la purtare ; de asemenea mai exista practica 
folosirii orei de dirigentie pentru pregatirea suplimentara la materia predata de profesorul diriginte; tot un punct 
slab este interesul scazut al multor elevi fata de învăţătura, manifestat printr-o atitudine de sfidare pasivă sau 
prin indiferenta totala; valorile elevilor sunt, în cele mai multe cazuri, superficiale, tinand de bani si telefoane 
mobile sau tablete costisitoare. 

O oportunitate este, desigur, prezenta în scoala si implicarea consilierului scolar, care ajuta cu sfaturi si 
lectii model; de asemenea, posibilitatea de a lua masuri la nivelul scolii, cu sprijinul direcţiunii. 

Ca amenintari, trebuie mentionate în primul rand conflictele între elevi în care se împlica parintii 
acestora, fara sa apeleze la diriginte. In unele cazuri, aceste conflicte au escaladat, ajungandu-se la lovirea unor 
elevi de catre parintii altora, la iesirea din scoala, ba chiar la agresiune fizica între părinti si la reclamatii la 
politie. La polul opus sunt alti parinti care se distanteaza de scoală din indiferentă sau din orgoliu personal. 

Rezultă că principalele probleme sunt: 
Lipsa de motivaţie , manifestată mai ales, surprinzator, la clasele a VIII-a. 
Conflicte  între elevi, pe care ei nu le pot rezolva singuri(si nici parintii lor) 
Soluţii:  

Cu sprijinul d-nei consilier, s-au desfăşurat cursuri/module despre conflicte si moduri de rezolvare. Pe 
semestrul I, acest modul de consiliere s-a desfasurat la clasa a VI-a B, diriginte  prof. Toma Mirela. 
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Sunt necesare ore de dirigentie mai putin conventionale, pentru autocunoastere si pentru orientare 
scolara si profesionala, pentru a-i face pe elevi sa constientizeze necesitatea însusirii de cunoştinţe, de valori 
reale şi importanţa şi consecinţele alegerilor pe care le fac. 

Activităţi demonstrative: 
• Ora deschisă la clasa a VII-a B, propusa de prof. Mirela Toma, pe tema ‚Clasa ca grup – valori si 

rolul fiecaruia in cadrul grupului. .(aprilie 2016) 

• Ora deschisă  la clasa a VI-a B, propusa de prof. Raluca Nica, pe tema ‚Relatii in cadrul 
grupului(mai 2016) 

• Ora festivă de dirigenţie  la clasa a VIII-a A, propusa de prof. Georgian Voicila si Elena 
Albu.(iunie 2016) 

• Ora festivă de dirigenţie  la clasa a VIII-a C, propusa de prof. Stelian Tanasescu, Mirela Toma, 
Iuliana Manzala, Madalina Moise, Raluca Nica. .(iunie 2016) 

 Tot la clasele a VIII-a, d-na consilier Nica Raluca a sustinut , in  semestrul II, sedinte individuale de 
consiliere si orientare in cariera, in vederea inscrierii in clasa a IX-a. 

Activitatea desfăşurată de  comisia metodică a profesorilor de matematică şi informatică- 
Responsabil Prof. Bilciurescu Ion 
 
La începutul anului școlar 2015-2016 toate cadrele didactice din comisie și-au întocmit planificările anuale și 
calendaristice conform programelor școlare în vigoare . Printre activitățile desfășurate amintesc : 

- Testarea inițială a elevilor  
- Stabilirea procedurii de evaluare și comunicare a rezultatelor 
- Elaborarea măsurilor de remediere 
- Stabilirea conținuturilor , matricelor de  specificații , competențelor 
- Pregătirea suplimentară a elevilor de clasa a VIII-a  
- Pregătirea elevilor pentru faza locală a olimpiadei  , pentru alte concursuri 
- Sprijinirea elevilor interesați să rezolve probleme din revista Axioma  
- Elaborarea subiectelor pentru teze  
- O activitate importantă a fost   participarea membrilor Comisiei 

la Cercul Pedagogic nr.5 al profesorilor de matematică ținut la Liceul tehnologic  Bălțești în data de 
9.11.2015 ;  o altă activitate la care am participat a fost aceea organizată de filiala Vălenii de Munte a CCD 
–Prahova  cu  tema fiind „ Șiruri de numere reale și Grupuri , aspecte metodice „. 

- Elevii școlii au avut o bună participare la concursul „ Regalul Generației XXI „ 
rganizat  la Scoala „ Sf. Vineri „ Ploiești , aici remarcându-se Anton Cosmina de la clasa VII-a A ,  locul  4 
la nivel județean . 

Activitatea desfăşurată de membrii comisiei metodice a profesorilor de ştiinţe și tehnologii - 
Responsabil Prof. Petcu Paul Dorian 

In   anul scolar 2015-2016 comisia metodica “Stiinte si tehnologii” este compusă din urmatorii membrii :  
- Petcu Paul-Dorian – profesor fizica- responsabil 
- Petcu Ioana – profesor chimie 
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- Dumitrica Lavinia – profesor biologie 
- Condrea Ingrid – profesor fizica 
- Dinu Luminiţa – profesor educatie tehnologica 

La inceputul semestrului I, profesorii din aceasta catedra au participat la Consfatuirile Judetene ale 
profesorilor de fizica, chimie, biologie si educatie tehnologica; in timpul sem.I al anului scolar 2015-2016, 
profesorii din aceasta comisie metodica au participat la activitatile desfasurate in cadrul Cercurilor Pedagogice 
la nivel de judet  şi activităţile susţinute la CCD Prahova. 

Toti membrii Comisiei au intocmit si predat la timp planificarile calendaristice anuale si semestriale, 
acestea fiind realizate în conformitate cu programele scolare în vigoare, reactualizand în permanenţă 
portofoliile personale. 

Sedintele de catedra s-au tinut lunar, la ele participand toti membrii catedrei.   
Activitatea desfăşurată de membrii comisiei în   anul şcolar 2015-2016, a vizat următoarele aspecte: 

- elaborarea planificarilor calendaristice  conform programelor scolare si planurilor cadru in vigoare; 
- elaborarea planificarilor unitatilor de invatare corespunzatoare programelor scolare 
- analiza documentelor individuale de proiectare a activitatii didactice pe forme de invatamant; 
- realizarea testelor initiale, aplicarea lor colectivelor de elevi, interpretarea rezultatelor, elaborarea 

planului de masuri in scopul optimizarii invatarii-masuri ameliorative, comunicarea rezultatelor 
testelor parintilor elevilor 

- individualizarea pregatirii scolare 
-  organizarea eficientă a demersului didactic; 
- prezentarea noutatilor din domeniul didacticii generale si a didacticii de specialitate, probleme 

interdisciplinare matematica-fizica-chimie- biologie.  
- Stabilirea unui program de pregatire suplimentara cu elevii cu ritm lent de învatare 
- participarea la programe de formare continua  
- lectii demonstrative, interasistente 
- aplicarea unor metode de evaluare variate; 
- utilizarea unor aplicaţii multimedia în realizarea lecţiilor; 
- abordarea interdisciplinară a unor probleme; 
- aplicarea strategiilor didactice centrate pe elev 
- sustineri de referate 
- dotarea cu material didactic si de amenajarea laboratoarelor 

Pe tot parcursul anului şcolar , profesorii Comisiei metodice , au urmarit în cadrul activitatilor 
desfasurate, captarea atentiei elevilor catre disciplinele fizica, chimie, biologie  prin realizarea la clasa a 
experimentelor de laborator desfasurate în laboratorul de fizica, în laboratorul de chimie, biologie, dar si a 
experimentelor virtuale sustinute în laboratoarele de informatica, prin diversificarea metodelor de invatamant 
folosite in procesul educational.  

Dintre activităţile desfăşurate în cadrul comisiei pot fi amintite: 
• Lecţia demonstrativa la chimie la clasa a VII-a B  cu tema”Soluţii”- şi referat metodic”Strategii 

de evaluare  în cadrul orelor de ştiinţe” ( 26.10.2015) profesor Petcu Ioana 
• Lecţie demonstrativă “Mecanisme simple”- recapitulare clasa a VII-aC-profesor Condrea Ingrid- 

(08.12.2015) 
• Referat metodic”Mecanisme simple prezente în corpul uman- parghiile”- prof. Dumitrică 

Lavinia 
• Dezbatere Planuri cadru  propuse MENCS ( 19.01.2016) 

Puncte tari: 
• buna colaborare între membrii comisiei metodice în organizarea diverselor 

activităţi în comisia metodică, Olimpiada  de Chimie,  Fizica , Biologie 
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• selectarea şi participarea profesorilor din comisia metodică Fizică-Chimie-Biologie, Ed. 
tehnologică în comisiile de supraveghere şi evaluare a diverselor olimpiade şi concursuri; 

• participarea la diverse cursuri de perfecţionare; 
• participarea elevilor la centrul de excelenţă la biologie( 7 elevi) ; 
• abordarea interdisciplinară a unor probleme în referatele şi lucrările prezentate; 
• folosirea mijloacelor didactice existente şi a metodelor variate de evaluare; 
• reînoirea bazei materiale din laboratoare prin achiziţionarea unor truse de fizica mecanica, 

electricitate, caldura, videoproiectoare in toate laboratoarele,table interactive- lab fizica, mobilier 
–laborator biologie; 

• atragerea elevilor în studiul celor patru discipline;în general elevii ştiu  să analizeze o situaţie 
problemă, să descrie un fenomen, să formuleze o concluzie, să realizeze fişe pentru portofoliu, să 
lucreze în echipă la lucrările de laborator, la realizarea referatelor şi proiectelor; 

• introducerea experimentelor virtuale şi a aplicaţiilor multimedia in lecţii; 
 
Puncte slabe: 

• unele mijloace de învăţământ sunt învechite; 
• puţini elevi sunt dispuşi să participe la ore de pregătire în vederea participarii la concursuri şi olimpiade  
• unii  elevi  manifestă dezinteres pentru studiu. 

 
Măsuri pentru eficientizarea activităţii comisiei: 

• schimb de experienţă la nivelul comisiei metodice realizat prin abordarea unor 
activităţi şi teme care să faciliteze acest lucru;  

• demers didactic atractiv în vederea atragerii elevilor în studiul celor 4 discipline; 
• utilizarea calculatorului în lecţii acolo unde este cazul în vederea stimulării interesului elevilor pentru 

studiul disciplinelor Fizică, Chimie, Biologie, Ed tehnologică;  
• propunerea unor teme interdisciplinare Fizică- Chimie- Biologie, Ed tehnologică;- metode 

complementare de evaluare, concursuri şcolare ,simpozioane;  
• adaptarea programelor la nivelul claselor prin esenţializare, propuneri de itemi cu 

grad diferit de dificultate, evidenţierea aplicaţiilor practice ale compuşilor studiaţi;  
• utilizarea sarcinilor diferenţiate de lucru la clasă în vederea prevenirii eşecului 

şcolar; 
• elaborarea şi implicarea în proiecte educaţionale interdisciplinare ; 
• mai buna colaborare cu diriginţii, cu părinţii pentru a limita absenteismul şi pentru ameliorarea 

rezultatelor şcolare. 
 

Activitatea comisiei metodice –Aria curriculara Limba şi comunicare– responsabil 
prof. Limba română Manzala Iuliana  

In  anul scolar 2015– 2016  Comisia Metodica Limba si comunicare a urmarit, cu prioritate, ameliorarea 
calitatii procesului de predare-învatare, dezvoltarea nivelului profesional al cadrelor didactice, analizarea si 
evaluarea diferitelor stagii de pregatire ale elevilor, utilizarea metodelor, procedeelor si mijloacelor de 
invatamant moderne, dezvoltarea competentelor functionale, prevenirea esecului scolar; obtinerea de 
performante la olimpiade si concursuri scolare. Aceste obiective au stat la baza intocmirii Planului managerial 
si  a programului de activitati.  

Masurile întreprinse pentru atingerea acestor obiective s-au materializat în diverse activitati la nivelul 
comisiei. Dintre temele desfasurate în cadrul activitatilor metodice mentionam : 
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-in lunile septembrie si octombrie 2015 membrii comisiei s-au intalnit pentru a dezbate rezultatele din 
anul scolar trecut,pentru a discuta intocmirea planificarilor anuale si semestriale,a unitatilor de invatare.Au 
elaborat subiectele pentru testarea initiala ,discutand apoi rezultatele si modalitatile de remediere a rezultatelor 
slabe.S-au propus,de asemenea,activitatile metodice din cadrul comisiei. 
         -  realizarea unor ore de lectura”Scriitorul lunii”(lunar) cu elevi de gimnaziu de catre doamnele profesoare 
Albu Elena si Minzala Iuliana; 
            -Cu ocazia Zilei Limbilor Europene doamnele profesoare Albu Elena si Branzea Madalina au coordonat 
activitatea dedicata acestei zile(dezbatere,referat,ppt)-septembrie 2015; 
        - realizarea concursului de creatie”Florile toamnei” doamnele  profesoare Minzala Iuliana si Albu Elena-
octombrie 2015; 

     -cu ocazia zilei scriitorului Mihail Sadoveanu ,pe 5 noiembrie ,doamna prof.Necula Ofelia a realizat 
activitatea “Calatorie sadoveniana-Baltagul” la care au participat elevii claselor a VIII-a. 

        -cu ocazia sarbatorii de Halloween doamnele profesoare Cristea Alexandra,Toma Mirela au coordonat un 
program artistic” Halloween fun”la care au participat elevi din ciclul gimnazial-31octombrie ; 

          - cu ocazia sarbatorilor de Craciun s-a realizat un program artistic in colaborare cu profesorul de educatie 
muzicala Cirstea Mihaita ”E vremea colindelor”( poezii despre iarna si colinde in romana,engleza si franceza )-
decembrie 2015; 
      -in luna ianuarie a avut loc activitatea cu titlul”Sub teiul lui Eminescu ”in cadrul careia doamna profesoara 
Minzala Iuliana a coordonat un concurs de recitare de poezii de Mihai Eminescu la care au participat elevi ai 
claselor aVII-a si aVIII-a.(15 ian 2016); 
 - analiza situatiei scolare si a activitatii metodice; 
 - pregatirea suplimentara e elevilor de clasa a VIII-a in vederea sustinerii Evaluarii Nationale ; 
 - membrii comisiei au participat in calitate de profesori asistenti si evaluatori(Minzala Iuliana ,Albu 
Elena, , Necula Ofelia,) la Olimpiada de  Limba, Comunicare si Literatura « George Calinescu », Concursul 
National de Limba, Comunicare si Literatura « Ionel Teodoreanu » la etapa pe scoala si locala;  
-s-au realizat diverse concursuri la nivelul scolii si activitati care sa stimuleze dorinta de lectura a 
elevilor,realizate  de catre toti membrii catedrei de limba romana; “ Cel mai istet cititor.”, “Literatura si 
fictiune.“; 

-în mai 2016 ,în scoala noastra au fost sustinute activitati demonstrative in cadrul Cercului pedagogic nr.4 al 
profesorilor de romana,coordonate  de doamnele  profesoare Minzala Iuliana si Albu Elena,referatul fiind 
sustinut de doamna profesoara Necula Ofelia; 
-in luna mai in cadrul comisiei a avut loc o  dezbatere in legatura cu modalitatile de pregatire pentru examenul 
de Evaluare Nationala; 
-pe 1 iunie au avut loc activitati dedicate Zilei Copilului - Zambet de copil  

 - analiza situatiei scolare si a activitatii metodice; 
- organizarea  simularii examenului  de Evaluare Nationala. Aceasta simulare a fost aplicata elevilor din clasele  
aVIII-a si a scos în evidenta nivelul de pregatire a acestora; 
- pregatirea suplimentara e elevilor de clasa a VIII-a in vederea sustinerii Evaluarii Nationale ; 
- membrii comisiei au participat in calitate de profesori asistenti(Toma Mirela, ,Cristea Alexandra,Brinzea 
Madalina) si evaluatori(Minzala Iuliana,Albu Elena si Necula Ofelia)la examenul de Evaluare Nationala. 
Membrii catedrei de romana  au participat ca profesori asistenti si evaluatori   la Olimpiada de  Limba, 
Comunicare si Literatura « George Calinescu », Concursul National de Limba, Comunicare si Literatura « Ionel 
Teodoreanu »  -fazele pe scoala si localitate. 

Activitatile mentionate mai sus au fost însotite de dezbateri în cadrul comisiei si materiale întocmite în 
sprijinul discutiilor .  
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Analizand gradul atingerii obiectivelor propuse se desprind urmatoarele:  
 
ASPECTE POZITIVE:  
- Cunoasterea prevederilor programelor scolare, continuturilor manualelor scolare si a precizarilor 

transmise de inspectorii de specialitate de catre toti membrii comisiei;  
            - Toate cadrele didactice si-au intocmit planificarile anuale, calendaristice si proiectele unitatilor de 
învatare in conformitate cu programele in vigoare, ghidurile metodologice si recomandarile inspectorilor de 
specialitate;  

- Au fost intocmite si aplicate, de catre fiecare profesor, la disciplinele: româna, limbi straine, teste de 
evaluare initiala. Aceasta activitate a fost urmata de masuri concrete ( pregatire suplimentara, activitate 
diferentiata, selectarea temelor pentru acasa) care au contribuit la realizarea progresului scolar;  

-Realizarea lectiilor centrate pe elevi, folosind munca diferentiata; a fost utilizata munca in echipa si 
introduse metode noi, activ-participative in scopul insusirii active si constiente a cunostintelor de catre elevi in 
clasa;  

- Pentru fiecare nivel de scolarizare, scoala dispune de întregul material curricular (planuri de 
învatamânt si programe scolare, auxiliare curriculare – manuale, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, 
îndrumatoare etc.);  

- Relatiile interpersonale (profesor-elev, conducere-subalterni, profesori-parinti, profesori-profesori etc.) 
existente favorizeaza crearea unui climat educational deschis, stimulativ;  
Disponibilitate din partea elevilor la activitatile si concursurile organizate; 
              ASPECTE NEGATIVE  

- Nu toti elevii acorda importanta manualului 
- Caietele unor elevi sunt pentru mai multe discipline;   
- Interesul tot mai scazut al elevilor pentru participarea cât mai activa la orele de curs sau la 

manifestarile organizate în scoala din cauza situatiei materiale sau a lipsei unei motivatii personale; 
              AMENINTARI:  

- Interesul tot mai scazut al elevilor pentru lectura si de aici un vocabular sarac;  
- Lipsa motivatiei pentru o anumita disciplina sau fata de învatamânt în general;  
- Multi elevi prezinta deficiente în citirea si scrierea corecta în limba româna si, bineînteles, si în limba 

franceza si engleza;  
- Abandonul scolar din cauza situatiei materiale deosebit de precare a unor elevi.  

                   OPORTUNITATI:  
- Folosirea eficienta a mijloacelor de învatamânt;  
- Folosirea metodelor activ-participative care sa favorizeze întelegerea ideilor si conceptelor 

,valorificarea experientei proprii a elevilor;  
- Dezvoltarea competentei de comunicare, de formulare a propriei opinii;  
- Dezvoltarea interesului pentru lectura, pentru cunoasterea si aprecierea valorilor literare românesti;  
- Valorificarea initiativei elevilor. 

 
Activitatea comisiei  metodice  Aria curriculară „Om și societate”- Responsabil  Tatu 
Dumitru 

Aria curriculară „Om si societate” , În semestrul I, si-a centrat activitatea pe problemele de 
conţinut ale învăţământului în general si ale actului didactic în special, acordând atenţie ansamblului de 
cunostinţe , abilităţi intelectuale si modelelor atitudinale si comportamentale în scopul formării unor 
personalităţi armonioase în concordaţă cu cerinţele actuale si viitoare ale dezvoltării societăţii. 
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Astfel, toţi colegii au avut permanent în vedere strategii de instruire, moduri si forme de organizare a 
procesului de învăţământ, proiectarea activităţii de predare-învăţare, evaluarea rezultatelor învăţării, ca si 
relaţiile profesor-elev privite ca un factor de stimulare a activităţii didactice. 
 

Activitatea si acţiunile desfăsurate în cadrul ariei curriculare au răspuns unor obiective precum : 
stabilirea cadrului organizatoric ; perfecţionarea metodelor de predare-învăţare; ridicarea nivelului de 
pregătire a elevilor si evaluarea acestora. Activitatea desfăsurată a ţinut cont de precizările primite la 
consfătuirile cadrelor didactice desfăsurate pe specialităţi la fiecare început de an scolar. 
 
În luna septembrie 2015 fiecare membru al comisiei a analizat programele scolare, apoi a întocmit 
macroproiectarea activităţii didactice, proiectarea activităţii semestriale a sistemului de lecţii, a conţinuturilor 
de recapitulare, consolidare, evaluare. 
 
Eevii au fost antrenaţi în realizarea diferitelor proiecte şi portofolii cerute de profesorii de istorie , geografie si 
religie.      
                  
S-a ţinut cont de identificarea obiectivelor, selectarea conţinuturilor, analiza resurselor, determinarea activităţii 
de învăţare, stabilirea instrumentelor de evaluare  
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ACTIVITATEA DESFĂSURATĂ:    

A) De perfectionare    
    

Denumirea activitătii 
Responsabil/Particip
anti Perioada  

    
Întocmirea documentelor specifice Membrii Sept. 2015  

    
    
Elaborarea pachetului Membrii Sept-oct 2015  

„test initial” 
comisiei   

   
    
Interpretare teste, măsuri Membrii Oct 2015  

de îmbunătătire 
comisiei   

   
    

Participarea la cercurile pedagogice Toti membrii comisiei 
Septembrie-
ianuarie  

    
Intocmirea planului managerial al comisiei Tatu Dumitru Septembrie 2015  

    
Planificarea,pregatirea si sustinerea tezelor la 
disciplinele istorie si geografie 

Tatu 
Dumitru,Alexandres
cu Medeea,Stroescu 
Adina 

Octombrie-
Decembrie 2015 

Participarea la consfatuirile cadrelor didactice 
 

Toti membrii 
comisiei 

Septembrie 
2015 

Preinspectie pentru inscrierea la gradul didactic  I  Tatu Dumitru Martie 2016 
Preinspectie pentru inscrierea la gradul didactic  II Voicilă Georgian Martie 2016 
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B) EXTRACURRICULARA    
    

Denumirea activitătii Responsabil PERIOADA  

    
 
Dezbaterea noilor planuri cadru 
propuse 
 Toti membrii comisiei Octombrie 2015  

Semnificatia zilei de 24 
Ianuarie 

 
 
Stroescu Adina 
 24 ianuarie 2015  

Referat 
 

  
   
    
Depunere coroane de flori Alexandrescu Medeea 1 decembrie  
la Monumentul Eroilor    

    
Semnificatia zilei de 1 Stroescu Adina 1 decembrie Casa de  
Decembrie.Program artistic  Cultura Scaeni  

 
Ziua Nationala prezentare ppt 
 Alexandrescu Medeea   
Participare la serbarea de 
Craciun a scolii 

Dobre Florentina 
Voicila Georgian Decembrie 2015  

    
    

Participare la slujbele 
Dobre Florentina 
Voicila Georgian Decembrie 2015  

religioase    

    
Cuvant de Invatatura-Ziua 
Romaniei 
 

Voicila Georgian 
 

1 decembrie Casa de Cultura 
Scaeni 
  

Activitate filantropica Caminul 
de batrani Boldesti 
 Dobre Florentina 18 decembrie 2015  

Concert de colinde Voicila Georgian   
Postul si folosul acestuiain 
viata crestinului-REFERAT-cls 
VI B 

 
 
Voicila Georgian 17 NOIEMBRIE 2015  

„Iata,vin colindatori”-colinde Voicila Georgian       Decembrie 2015  
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Alexandru Ioan Cuza si Unirea-
cls VI A Alexandresscu Medeea 24.01.2016 

Semestrul II    

 
 Activitati incadrul programului 
national ’’Saptamana altfel’' 
           Toti membrii comisiei 18-22 aprilie 2016  

 Referat cu titlul ’’Semnificatia 
zilei de 9 mai’’ 

 
 
Stroescu Adina 
  Mai 2016  

 
 

  
   
    
   Mai 2016  
1 Mai –Ziua Muncii-referat   Stroescu Adina   

    
    
  5 Iunie-Ziua mediului-
prezentare ppt  Tatu Dumitru   Iunie 2016  
 
    
Participare la serbarea de 
Craciun a scolii 

Dobre Florentina 
Voicila Georgian Decembrie 2015  

    
    
Participare la slujbele Toti membrii comisiei 1-2 mai 2016  

Religioase de Paste    

    

Participarea la Targul de licee de 
la Palatul Copiilor din Ploiesti 

 
 Voicila Georgian  17 mai 2016  

 
Ultimul clopotel-activitate cu 
elevii clasei a VIII a A  Voicila Georgian  Iunie 2016  
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ANALIZA SWOT A ACTIVITATII COMISIEI 
 

Puncte tari Puncte slabe  
   
-planificarea eficienta a materiei Utilizarea sporadică a TIC ca instrument de invatare  
-formare profesionala de foarte buna calitate 
a membrilor comisiei   
-nu întotdeauna s-a reuşit trezirea 
interesului pentru disciplinele istorie, 
geografie şi religie 
-nerealizarea unei comunicări între unii 
profesori şi elevi, ceea ce duce  la iscarea 
unor conflicte 
Implicarea membrilor comisiei în 
activitatile scolii   

 Lipsa cabinetelor de specialitate.  

   

   
   
Oportunităţi Ameninţări  

   
-folosirea eficientă a mijloacelor de 
învăţământ 
         - dezvoltarea competenţei de 
comunicare, de formare a propriei opinii 
         -folosirea metodelor activ-
participative care să favorizeze înţelegerea 
ideilor şi conceptelor, valorificarea 
experienţei proprii a elevilor 
 
-toţi membrii comisiei au fost preocupaţi de 
perfecţionarea şi formarea continuă, 
participând la  
activităţile de perfecţionare organizate în 
cadrul catedrei - aplicarea în activitatea 
didactică a  
rezultatelor participării la activităţile 
metodice, ştiinţifice şi de dezvoltare 
profesională 
 

- elevii nu sunt preocupaţi de studiul  
individual 
- dezinteresul anumitor părinţi faţă de  
situaţia şcolară a elevilor 
-numărul mare de elevi cu probleme de 
comportament 
 
-lipsa motivaţiei pentru o anumită disciplină 
sau faţă de învăţământ în general 
-număr redus de ore la disciplinele de invatamant 
din cadrul catedrei 
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Soluţii posibile :    

-Consecvenţă în activitate ;  
 
-Realizarea unor proiecte mai ample la nivelul orasului care să-i capteze pe elevi 

 
    - Evitarea evaluarilor indulgente 
 
    -Comunicarea cu familiile elevilor cu rezultate slabe pentru ameliorarea acestora 
 
   -Stabilirea unor masuri de realizare a progresului scolar la elevi 
 
  -Implementarea unui program de pregatire a elevilor in vederea participarii la 
olimpiade(concursuri) 
 
Activitatea comisiei Aria curriculară Arte şi sport-   în anul şcolar 
2015/2016- responsabil Prof. Cristea Mihăiţă 

Componenta comisiei: 
Responsabil: Cirstea Mihaita Petre 
Membrii: Tanasescu Stelian Horatiu 
     Dumitru Andreea 
      Jercan Luminita 

Pentru  anul şcolar 2015 – 2016 membrii comisiei au realizat planificǎrile 
calendaristice in conformitate cu reglementǎrile legale în vigoare, au adaptat conţinutul 
acestora la specificul claselor şi la rezultatele din anii şcolari trecuţi. De asemenea au 
predat planificarile în termenul stabilit.  

In activitatea de predare-învatare-evaluare au folosit permanent metode active şi 
au adaptat conţinuturile la nivelul achiziţiilor anterioare ale elevilor . Au utilizat 
mijloace şi materiale didactice suplimentare ( planşe, videoproiector, fişe de lucru   
partituri şi instrumentul „nai” etc.). Consemnarea rezultatelor şcolare in documentele 
oficiale a fost o preocupare constantǎ tocmai pentru cǎ eficienţa învǎţǎrii este maximǎ . 
Elevii şi pǎrinţii sunt informaţi la timp despre participarea la ore şi  nivelul achiziţiilor. 
Mai mult decât atât, au ţinut cont de elevii cu cerinţe educative speciale (CEOS) şi au 
colaborat cu profesorul itinerant atât la adaptarea planificǎrilor cât şi la elaborarea 
fişelor de lucru /  testelor individualizate. Au fost întotdeauna echidistanti şi obiectivi 
acordând un respect egal tuturor educabililor.  

In procesul de evaluare a rezultatelor au monitorizat permanent progresele 
elevilor, le-au oferit acestora feed-back informându-i atât  pe ei cât şi pe parinţii lor cu 
privire la ritmul si eficienţa procesului de invatare. Elevii au fost evaluaţi şi notaţi 
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respectând ritmicitatea notǎrii, iar rezultatele au stat la baza proiectǎrii şi adaptǎrii 
demersului didactic viitor. Un alt obiectiv al activitǎţii de evaluare a fost si acela de a 
dezvolta la elevi capacitatea de autoevaluare şi interevaluare. 

În ceea ce priveşte activitatea sportivă în  anul scolar 2015-2016 au avut loc 
urmatoarele activitati 

- Noiembrie 2015 – ONS fotbal faza pe cerc pedagogic 
- 09-02-2016 vizionare film la CINEMA TWINS cu elevii claselor: VIC, VIII 

A, VIII C 
- Activitati distractive in Parcul Tineretului 
- Participare la 01-12-2015 Ziua Nationala a Romaniei activitate cultural 

sportiva  
În ceea ce priveşte activitatea artelor în semestrul precedent au avut loc 

urmatoarele activitati 
- Pavoazarea scolii cu tablouri realizate de elevi 
- Realizarea de expozitii cu lucrarile elevilor pe diferite teme,, Toamna in 

orasul meu, Sarbatori de iarna 
- Participarea  la concursul national POVESTILE DE CRACIUN SE SPUN 

LA CARREFOUR avand ca rezultat obtinerea premiului I eleva Tamas 
Denisa- o excursie la Disnei Land. 

La educaţie muzicală elevii au fost îndrumaţi de domnul profesor să organizeze 
programe artistice cu ocazia diferitelor evenimente: 

- Festivalul toamnei 
- Colinde de Craciun 
- 1 Decembrie. Cu ocazia zilei de I Decembrie elevii au mers la monument unde 

au desfăşurat un program de cântece patriotice în cinstea eroilor căzuţi pe 
câmpul de luptă.  

- 24 ianuarie ZIUA UNIRII 
 
IX Activitatea  Comisiilor pe probleme 

Comisia de şcolarizare, disciplină şi frecvenţă responsabil prof. Petcu 
Ioana 

Pe parcursul anului şcolar 2015-2016, comisia de scolarizare, disciplină  si 
frecvenţă a încercat să identifice principalele cauze ce determina o frecvenţă scăzută în 
rândul elevilor ,  a adoptat măsuri pentru îmbunăţăţirea frecvenţei şi reducerea 
abandonului şcolar şi a monitorizat abandonul şcolar la nivelul fiecărei clase de elevi. 

Dintre cauzele ce determină o slabă frecvenţă, o rată mare de abandon şcolar şi procente 
scăzute de promovare au fost identificate: 

- deficienţe de adaptare şcolarǎ mai ales la elevii mici care nu au fost la 
grǎdiniţǎ; 
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- atitudinea familiei faţǎ de scoalǎ( dezinters, neglijenţǎ –în special în 
rândul elevilor de etnie rromă,  mulţi copii rromi sunt reţinuţi de 
pǎrinţi pentru munci agricole sau în gospodărie sau pentru a avea grijǎ 
de fraţii mai mici) 

- rǎmânerile în urmǎ la învǎţǎturǎ ( majore în unele dintre cazuri- 
deficienţe de scris, citit, memorat, calcule matematice); 

- situaţie materialǎ precarǎ, chiar la limita sǎrǎciei pentru elevii aflaţi în 
abandon sau risc de abandon(foarte mulţi copii  provin din familii a 
căror singură sursǎ de venit este ajutorul social şi alocaţia de stat 
pentru copii, şi numărul părinţilor şomeri este în creştere) 

- copii proveniţi din familii dezmembrate sau plecate la muncă în 
străinătate 

- climatul necorespunzǎtor din familie 

- slaba comunicare între şcoală şi familie ( în general părinţii elevilor cu 
frecvenţă redusă sunt greu de contactat, nu participă la şedinţele cu 
părinţii,  sau  la activităţile de consiliere ) 

Aspecte pozitive  

2) Nu avem cazuri de abateri grave de la Regulamentul Școlar.  

3) Implicarea consilierului școlar în detensioarea situațiilor conflictuale și în consilierea 
părinților și copiilor.  

4) Monitorizarea atentă și periodică a frecvenței și stării de disciplină din școală.  

5) Motivarea absențelor elevilor s-a făcut de către diriginți / învățători numai pe baza 
adeverințelor medicale eliberate de către medicul de familie / medicul specialist și a 
cererilor adresate directorului de către părinți.  

6) Colaborarea  bună cu polițistul de proximitate şi derularea  programului  de prevenire 
a abandonului scolar la nivel de şcoală în colaborare cu Politia de proximitate şi 
consilierul şcolar.Realizarea unor lecţii la dirigenţie în parteneriat cu poliţistul de 
proximitate si consilierul şcolar; 

 7)  Graficul orelor de consiliere pentru părinți a fost întocmit la începutul anului școlar 
de către diriginți/învățători și afișat în școală, în spații în care părinții au acces. 

 8) A fost respectată procedura de sancționare disciplinară a elevilor, elaborată în 
conformitate cu prevederile ROFUIP și ROI  

Aspecte negative 

 1) Unii elevi nu sunt susținuți, supravegheați și controlați de către familie. 
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 2) Învățătorii și diriginții nu informează întotdeauna, în scris, părinții ai căror copii 
încalcă Regulamentul Școlar și Regulamentul Intern. 

 3) Consiliul clasei nu se întrunește lunar pentru a analiza situația clasei(frecvență, 
disciplină etc.).  

4) Sunt clase la care vin foarte puțini părinți la consultațiile săptămânale, deși graficul 
orelor de consiliere pentru părinți a fost afișat în  spațiile de acces pentru părinți. 

5) În semestrul I din acest an școlar, numărul total de absențe/numărul absențelor 
nemotivate și numărul elevilor sancționați a fost mai mare decât în semestrul I al anului 
școlar trecut. 

Măsurile propuse pentru îmbunătățirea frecvenţei şi a stării disciplinare au fost 
prezentate la capitolul IV. 

 1) Consilul clasei se va întruni lunar, în ultima zi de marți a fiecărei luni, pentru a 
analiza situația clasei respective. Această propunere se referă la toate clasele I-VIII.  

2) Se vor întocmi procese-verbale la toate ședințele Consiliului clasei.  

3) Fiecare diriginte și învățător va informa, în scris, părinții elevilor la un număr de 10 
absenţe nemotivitate şi pe cei care au abateri disciplinare. 

 4)Implicarea cabinetului școlar de consiliere în realizarea unor acțiuni de prevenire și 
reducere a absenteismului elevilor. Continuarea  Programului  de consiliere de către d-
na conslier Raluca Nica  la clasele cu cele mai multe absenţe.  

 5)Verificarea prezenței elevilor la fiecare oră de curs și consemnarea absențelor în 
catalog. 6)Orarul școlii şi programul de funcţionare se va respecta cu strictețe, orice  
schimbare  de oră de curs se va face doar cu informarea prealabilă a directorului și cu 
expunerea motivelor care justifică afectarea orelor de curs.  

7)Crearea de proceduri specifice pentru identificarea și monitorizarea elevilor cu 
tendințe evidente spre absenteism/abandon, ce vor fi puse la dispoziția învățătorilor/ 
/profesorilor diriginți.  

8)Realizarea unui dialog eficient între partenerii educaționali - școală/familie/ 
comunitate – vizând îmbunătățirea frecvenței elevilor la orele de curs, precum și a 
nivelului de participare și implicare a elevilor, prin determinarea unor schimbări 
atitudinale față de orele de curs. 9)Delegarea de competențe sporite și responsabilizarea 
comisiilor pe probleme (urmărirea frecvenței, notarea ritmică), CEAC prin 
monitorizarea acestora de către membrii C.A.  

10)Prelucrarea prevederilor ROFUIP  referitoare la frecvența și disciplina elevilor. 
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 11)Realizarea serviciului pe școală de către cadrele didactice, respectând atribuțiile 
prevăzute în fișa de atribuții pentru profesorul de serviciu.  

12)Completarea zilnică a registrului de procese-verbale a serviciului pe școală.  

13) Toate documentele referitoare la cazurile de indisciplină(informări scrise trimise 
părinților, declarații ale părinților din care reiese că au fost informați de către învățători / 
diriginți cu privire la abaterile copiilor lor, avertismente, sesizări etc.) vor fi predate 
directorului/directorului adjunct. 

 14) La sfârșitul fiecărui semestru, în cadrul Consiliului clasei, decizia de scăderea notei 
la purtare se va lua numai pe baza acestor documente. 

15)Derularea Programului „Şcoala după scoala” din cadrul Proiectului „Educaţia- un pas 
înainte pentru comunitate” finantat de PETROM la care participa 85 elevi cu situaţie 
materială precara şi cu risc de abandon 

16)  Continuarea  Programului  de prevenire a abandonului scolar la nivel de şcoală în 
colaborare cu Politia de proximitate şi consilierul şcolar.Realizarea unor lecţii la 
dirigenţie în parteneriat cu poliţistul de proximitate si consilierul şcolar; 

17)Vizite la domiciliul elevilor cu frecvenţă  redusă realizate de învăţători, 
diriginţi,mediatorul şcolar , membrii Comisiei  de şcolarizare şi frecvenţă   împreuna cu 
poliţistul de proximitate 

18) Realizarea unei baze de date  privind monitorizarea lunară a absenţelor la nivel de 
şcoală  

19) Efectuarea unei statistici la nivel de clasă şi de şcoală –lunar-a cazurilor de 
absenteism; 

Comisia privind ritmicitatea notării şi parcurgerii integrale a materiei-  
An şcolar 2015-2016- responsabil Alexandrescu Medeea 
 
 La începutul anului şcolar 2015-2016, a fost constituită Comisia privind 
ritmicitatea notării şi parcurgerii integrale a materiei prin Decizia directorului în 
următoarea componenţă: 
 Responsabil al Comisiei  

•    prof. Alexandrescu Medeea 
 Membrii  

•    prof. Petcu Ioana 
•    prof Moise Mădălina 
•    prof. Necula Ofelia 
•    prof. Brânzea Mădălina 
•    prof. pentru învăţământ primar  Dinu Daniela 
•    învăţător Preotesoiu Olga 
•    secretar Stroe Manuela 
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Responsabilul Comisiei a elaborat, la începutul semestrului I,  următoarele documente:  

ü Planul managerial anual al Comisiei privind ritmicitatea notării şi 
parcurgerii integrale a materiei; 

ü Graficul de activitatea al Comisiei privind ritmicitatea notării şi 
parcurgerii integrale a materiei. 
Activitatea Comisia privind ritmicitatea notării şi parcurgerii integrale a materiei, înanul 
şcolar 2016-2017, a avut în vedere următoarele aspecte: 
 - respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la evaluarea şcolară (art. 
71, art. 72, art. 73 din Legea nr. 1/2011 şi art. 54-57 din Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionarea a Unităţilor de Ȋnvătământ Preuniversitar cu privire la Evaluarea 
rezultatelor învăţării şi încheierea situaţiei şcolare); 
 - verificarea modului de completare a catalogului de către fiecare profesor 
diriginte; 
 - verificarea ritmicităţii notării elevilor de către cadrele didactice; 
 - parcurgerea integrală a materiei cuprinsă în programa şcolară şi corelarea 
conţinuturilor predate cu cele din planificările anuale şi semestriale ale cadrelor 
didactice. 
Conform Graficului de activitatea al Comisiei, în perioada 23. XI. - 26. XI. 2015 au fost 
verificate cataloagelor şcolare de la ciclul primar şi ciclul gimnazial. Verificarea 
acestora a avut în vedere următoarele: 

- respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la evaluarea şcolară 
(art. 71, art. 72, art. 73 din Legea nr. 1/2011 şi Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionarea a Unităţilor de Ȋnvătământ Preuniversitar); 

- verificarea sistematică a corectitudinii cu care au fost completate 
cataloagele de către profesorii diriginţi; 

- monitorizarea numărului de note acordat fiecărui elev în concordanţă cu 
numărul de ore alocat disciplinei respective; 

- monitorizarea diversificării metodelor şi a instrumentelor de evaluare; 
- parcurgerea integrală a materiei cuprinsă în programa şcolară şi corelarea 

conţinuturilor predate cu cele din planificările anuale şi semestriale ale cadrelor 
didactice. 
 Verificarea a fost realizată de de următorii membrii ai Comisiei privind 
ritmicitatea notării şi parcurgerii integrale a materiei: 
 

- învăţământ primar: 
prof. pentru învăţământul primar Dinu Daniele-Elena – cataloagele claselor III-a A, III-a 
B, a IV-a A, a IV-a B, a IV-a C 
 învăţător Preotesoiu Olga – cataloagele claselor a I-a A, a I-a B, a I-a C, a II-a A, a II-a 
B, a II-a C. 
 

- învăţământ gimnazial:  
prof. Alexandrescu Medeea - cataloagele claselor a V-a A, a VI-a A, VII-a A, a VIII-a 
A; 
prof. Necula Ofelia  – cataloagele claselor a V-a B, a VI-a B, V- a VII-a B, a VIII-a B; 
prof. Brânzea Mădălina - cataloagele claselor a V-a c, VI-a C, a VII-a C, a VIII-a C. 
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S-au fãcut urmãtoarele constatãri referitoare la evaluarea elevilor: 
- majoritatea profesorilor diriginţi au completat cataloagele şcolare cu datele personale 
ale elevilor înscrişi; 
 - majoritatea cadrelor didactice au completat corect în catolog calificativele şi 
notele acordate elevilor; 
            - la ciclul primar s-a constatat că s-a realizat notarea ritmică a elevilor la toate 
disciplinele de învăţământ; 
 - din discuţiile cu elevii şi cu cadrele didactice, s-a constat cã s-au folosit în  
evaluare şi notarea elevilor atât metode tradiţionale (verificarea oralã, verificarea scrisã 
şi verificarea practicã), dar şi metode complementare de evaluare (referat, proiect, 
portofoliu, observarea sistematicã a elevilor sau autoevaluarea) pentru a asigura un grad 
ridicat de obiectivitate în procesul de evaluare; 
- prin utilizarea unor metode variate de evaluare, cadrele didactice urmãresc sã înlãture 
subiectivismul şi efectele perturbatoare în aprecierea şi notarea elevilor; 
- la începutul anului şcolar s-au aplicat instrumente de evaluare iniţialã pentru a stabili 
nivelul clasei şi demersul pedagogic optim de urmat, rezultatele au fost transmise atât 
elevilor cât şi părinţilor ; 
- în funcţie de rezultatele evaluãrilor iniţiale se constatã pe parcursul procesului 
instructiv-educativ, progresele sau rãmânerile în urmã ale elevilor în însuşirea 
cunoştinţelor şi formarea deprinderilor; 
- evaluarea şi notarea elevilor este continuã şi este parte integrantã în procesul 
instructiv-educativ desfãşurat de cadrele didactice; 
 - rezultatele evaluãrii obţinute pânã la acest moment permit orientarea cadrelor 
didactice în privinţa deciziilor pedagogice care trebuie întreprinse pânã la sfârşitul 
semestrului I, în vederea asigurãrii unui progres armonios şi continuu, prin stabilirea 
cãilor optime de însuşire a noilor cunoştinţe şi deprinderi sau pentru recuperarea 
rãmânerilor în urmã; 
 - în cadrul şedinţelor cu pãrinţii şi a orelor de consiliere, pãrinţii au fost informaţi 
în legătură cu rezultatele obţinute la evaluările iniţiale, asupra stadiului formãrii şi a 
progreselor actuale sau posibile ale elevilor; 
 - cadrele didactice, de comun acord cu elevii, au întocmit programul de susţinere 
a evaluărilor semestriale, respectând recomandările din Art. 5(1) din Ordinul nr. 4 
496/2015 privind structura anului şcolar 2015-2016, astfel încât sa se evite 
suprasolicitarea elevilor; acest program va fi  afişat la loc vizibil în fiecare clasă şi în 
cancelarie; 
- majoritatea cadrelor didactice au respectat regula ritmicitãţii în notarea şi evaluarea 
elevilor, astfel încât existã, în general, numãrul corespunzãtor de note, raportat la 
numãrul de ore pentru fiecare disciplinã şi momentul pânã la care s-a fãcut verificare 
documentelor şcolare. 
 Ȋn urma verificării ritmicităţii notarii elevilor, s-au evidenţiat şi unele aspecte 
negative, şi anume: 
 
CLASELE I-IV (11 cataloage): 
 
1. lipsa notării :  
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- clasa I-a B – înv. Stăncescu Gheorghe – Educaţie fizică. 
 
2. notarea parţială a elevilor :  

- clasa I-a B – înv. Stăncescu Gheorghe – Arte vizuale şi abilităti practice; 
- clasa a II-a A – înv. Bilciurescu Florina – AVAP, MM, Ed. fizică; 
- clasa a II-a C – înv. Niţă Ştefania - AVAP, MM, Ed. fizică. 

Elevii Dobrică Elena şi Dobrică Gabriel de la clasa I-a C şi nu au fost consemnate în 
catalog nici calificative, nici absenţe. 
 
 
CLASELE V-VIII (12 cataloage): 
 
1. număr de note insuficient, corelat la numărul de ore :  

- Matematică – prof. Diaconescu Steliana – clasa a V-a B 
 
2. lipsa notării :  

- Educaţie tehnologică – prof. Dinu Luminiţa – clasa a VI-a B; 
- Lb. engleză – prof. Toma Mirela – clasa a VII-a B; 
- Cultură civică – prof. Nica Raluca – clasa a VII-a B; 
- Matematică – prof. Moise Mădălina – clasa a VII-a C. 

 
3. notarea parţială a elevilor :  

- Educaţie tehnologică – prof. Dinu Luminiţa, clasa a V-a B; a VI-a A, a VI-a C, a 
VIII-a A; 

- Religie – prof. Dobre Florentina – clasa a V-a C, clasa a VI-a C; 
- Educaţie plastică – prof. Jercan Luminiţa – clasa a V-a C, a VIII-a A; 
- Geografie – prof. Tronaru Leontin – clasa a V-a A, a V-a C, a VI-a A; 
- Limba latină – prof. Mânzală Iuliana – clasa a VIII-a C. 

 
 Această situaţie implică existenţa unor deficienţe în procesul de evaluare, 
rezultate slabe şi scăderea interesul elevilor pentru disciplina respectivă. După discuţiile 
cu cadrele didactice respective s-a constatat următoarele situaţii: 

-  nu au transcris încă notele din catalogul personal în catalogul oficial al clasei; 
-  au administrat instrumente de evaluare scrisă, iar rezultatele obţinute urmau să 

fie trecute în catalog în perioada imediat următoare; 
- numărul mare de absenţe al unor elevi, ceea ce a împiedicat realizarea unei 

evaluări corespunzătoare. 
 Planificarea evaluărilor semestriale s-a realizat ţinând cont de Lista disciplinelor 
la care se susţin lucrări de evaluare semestrială în anul şcolar 2015-2016 şi art.5 (1) din 
Ordinului nr. 4 496/2015  privind structura anului şcolar 2015-2016 privind planificarea 
tezelor. 
 În urma verificãrii condicilor de prezenţã a cadrelor didactice s-au constatat 
urmãtoarele: 

- întârzieri în consemnarea în condica de prezenţã a activitãţilor instructiv-
educative; 
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- neconcordanţã între temele consemnate în condicã şi cele din planificãrile 
calendaristice; 

- rãmâneri în urmã în activitatea la clasa faţã de planificãrile întocmite la începutul 
anului şcolar. 

  
 Ȋn perioada 25-26. XI. 2015, s-a administrat unui număr de 70 de elevi, un 
chestionar privind evaluarea şcolară din perspectiva beneficiarilor direcţi. Ȋntrebărilor au 
vizat următoarele aspecte : 

- nivelul în care notele reflectă cunoştinţele elevilor; 
- transparenţa evaluării şcolare; 
- instrumentele folosite de cadrele didactice în procesul de evaluare şcolară; 
- nivelul de satisfacţie al elevilor faţă de notele pe care le-au obţinut; 
- înştiinţarea familiei în legătură cu notele pe care le au elevii. 

 
 Ȋn urma contabilizării şi interpretării rezultatelor, s-a ajuns la următoarele 
concluzii:  

- jumătate dintre elevii cărora li s-a aplicat chestionarul au răspuns că notele 
reflectă doar într-o oarecare măsură cunoştinţele pe care le au; 

- 67% dintre elevi au apreciat că evaluarea este transparentă într-o măsură foarte 
mare; 

- majoritatea elevilor  (69%) au răspuns că instrumentul de evaluare cel mai 
utilizat de cadrele didactice este evaluarea scrisă, în timp ce instrumentele 
alternative (portofolii, referate, etc) sunt utilizate într-o foarte mică măsură (5%); 

-  70% dintre elevii chestionaţi sunt mulţumiţi într-o oarecare măsură de notele pe 
carte le au; 

- majoritatea elevilor (63%) îşi înştiinţează familia în legătură cu notele, în timp ce 
11% dintre părinţi află situaţia şcolară la întâlnirile cu părinţii. 

 
INTERPRETARE TEST 

Ȋntrebare 
Nr. răspunsuri 

a) b) c) 

1 22  (31%) 60 (50%) 6  (8,5%) 
2 47  (67%) 19 (27%) 3  (4%) 
3 20 (29%) 48 (69%) 2  (3%) 
4 8   (11%) 56 (80%) 6  (9%) 
5 18 (26%) 8   (11%) 44 (63%) 

                                 
 

                  CHESTIONAR 
 

1. Ȋn ce măsură reflectă notele nivelul tău de cunoştinţe: 
a) într-o foarte mare măsură; b) într-o oarecare măsură; c) în mică măsură 
 
2. Evaluarea s-a făcut în mod transparent şi obiectiv de către cadrele didactice: 
a) într-o foarte mare măsură; b) într-o oarecare măsură; c) în mică măsură 
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Dacă ai ales variantele b) sau c) eşti rugat să exemplifici cu situaţii în care evaluarea ta 
nu a fost făcută corect 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________ 
 
3. Ce instrumente au fost  folosite de cadrele didactice în evaluare cel mai frecvent: 
a) evaluarea orală; b) evaluarea scrisă; c) portofolii, teme practice, referate 
 
4. Ȋn ce măsură eşti mulţumit de rezultatele învăţării: 
a) într-o foarte mare măsură; b) într-o oarecare măsură; c) în mică măsură 
 
5. Părinţii află notele tale: 
a) din carnetul de note; b) la şedinţele cu părinţii; c) îl informezi ori de câte ori iei o notă 
   
   
1. Ȋn ce măsură reflectă notele nivelul tău de cunoştinţe: 
 
a) b) c) 
22 42 6 
   
2. Evaluarea s-a făcut în mod transparent şi obiectiv de către cadrele didactice: 
 
a) b) c) 
47 19 3 
   
3. Ce instrumente au fost  folosite de cadrele didactice în evaluare cel mai frecvent: 
 
a) b) c) 
20 48 2 
   
4. Ȋn ce măsură eşti mulţumit de rezultatele învăţării: 
   
a) b) c) 
8 56 6 
   
5. Părinţii află notele tale: 
   
a) b) c) 
18 8 44 
      

                                    
 La sfârşitul fiecărui semestru, după încheierea situaţiei şcolare care a fost 
validată în Consiliul profesoral, profesorii pentru învăţământul primar şi profesorii 
diriginţi au descărcat în carnetele elevilor calificativele/mediile şi au fost înştiinţaţi în 
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scris părinţii elevilor corigenţi sau cu situaţie neîncheiată în legătură cu disciplinele la 
care aceştia nu au promovat şi numărul de absenţe nemotivate. De asemenea, elevilor cu 
situaţia şcolară neîncheiată pe semestrul I, li s-a adus la cunoştinţa posibilitatea 
încheierii situaţiei şcolare, conform art. 200, aliniatele (1) şi (2) din Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Ȋnvăţământ Preuniversitar. 
 Ȋn urma validării situaţiei şcolare, s-a constatat că la ciclul gimnazial din 289 
elevi rămaşi înscrişi la sfârşitul semetrului I, un număr de 72 de elevi sunt în stare de 
corigenţă sau cu situaţia şcolară neîncheiată, după cum urmează: 
 

Clasa Nr. elevi 
corigenţi 

Numele şi prenumele 
elevului 

Disciplinele la care este corigent 

a V-a A 3 Dragomir Iosif Lb. română, Matematică 
Ganea Iulică Lb. română 
Ioniţă Bogdan Matematică 

a V-a B - - - 
a V-a C 12 Dobrică Adelina Istorie 

Dobrică Florentina Istorie 
Goia Florin Lb. română, Lb. franceză, Matematică, 

Istorie, Geografie, Ed. plastică, Ed. 
muzicală 

Gurău Lucian Lb. română, Lb. engleză, Lb. franceză, 
Matematică, Biologie, Istorie, 
Geografie, Ed. muzicală 

Ionescu Ştefania Istorie 
Iorga David Lb. română, Istorie, Geografie  
Marin Marian Lb. română, Lb. franceză, Matematică, 

Geografie, Ed. plastică 
Nicolescu Mihai Matematică, Geografie 
Stan Cornelia Istorie 
State Ana-Maria Lb. română, Istorie 
Ştefan Andrei Lb. română, Lb. franceză, Matematică, 

Biologie, Istorie, Geografie, Ed. 
plastică, Ed. muzicală 

Ţâncă Antonio Lb. română, Matematică, Geografie 
a VI-a A 7 Enache Robert Matematică 

Fieraru Ştefan Lb. română, Matematică, Biologie, 
Istorie 

Ilie Marian Lb. română, Matematică, Istorie 
Ilie Estera Matematică 
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Prică Sidonia Lb. română, Matematică, Istorie, 
Geografie 

Tănase Soledad Matematică 
Ungureanu Mihai Lb. română, Matematică 

a VI-a B 6 Alexandru Mihai Lb. română, Lb. engleză, Geografie 
Anghel Robert Matematică 
Gheorghe Somna Matematică, Istorie 
Ioniţă Iulian Matematică, Istorie, Geografie 
Manea Ilie Lb. română, Matematică, Biologie, 

Istorie, Geografie 
Olteanu Aurel Lb. română, Lb. engleză, Biologie, 

Geografie 
a VI-a C 4 Gurău Robert Matematică 

Simion Florin Matematică 
Simion Marin Matematică 
Tănase Georgiana Matematică, Istorie 

a VII-a A 1 Floroiu Bogdan Lb. română, Matematică, Chimie 
a VII-a B 7 Bratu George Matematică 

Ilie Mădălin Lb. română, Matematică 
Iorga Ionatan Lb. română, Matematică 
Niculescu Giulia Matematică 
Radu Cătălin Lb. română, Matematică 
Sandu Andrei Lb. română, Matematică 
Trican Valentin Geografie 

a VII-a C 8 Balinschi Alexandru Chimie 
Chiorcioiu Andrei Lb. română, Matematică 
Dobre Andreea Lb. română, Matematică, Chimie 
Fieraru Teodor Lb. română, Matematică 
Mihăilescu Stelian Lb. română, Matematică, Chimie, 

Geografie 
Nae Gabriel Matematică 
Petre Ionela Chimie 
Smaranda Georgian Matematică 

a VIII-a A 6 Dumitru Denisa Lb. română, Chimie, Istorie, Geografie 
Ilie Valentin Lb. română, Matematică 
Luntraru Irina Lb. română, Chimie, Istorie 
Simion Mihaela Lb. română, Matematică 
Stan Andrei Lb. română 
Tănase Ştefania Lb. română, Istorie 
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a VIII-a B 3 Berchi Melinda Matematică, Istorie 
Ioniţă Diana Ioana Matematică, Chimie, Istorie, Geografie 
Puşcaşu Alex Georgian Matematică, Chimie, Geografie 

a VIII-a C 6 Eremia Mădălin Matematică 
Gheorghe Secunda Matematică 
Onofrei Loredana Matematică 
Petre Marius Matematică 
Sandu Vasiana Lb. română, Matematică, Chimie 
State Iuliana Matematică 

  
Numărul de elevi corigenţi, pe clase, la sfârşitul semestrul I: 
 

Clasa Nr. elevi la 
sfârşitul 

semestrului 

Nr. elevi 
promovaţi 

Nr. elevi corigenţi 
şi cu situaţia 

şcolară neîncheiată 

Rata de 
promovare 

a V-a A 22 19 3 86,36% 
a V-a B 26 26 - 100% 
a V-a C 24 10 14 41,66% 
a VI-a A 21 14 7 66,66% 
a VI-a B 23 17 6 73,91% 
a VI-a C 22 18 4 81,81% 
a VII-a A 22 20 2 90,90% 
a VII-a B 25 16 9 64% 
a VII-a C 26 17 9 65,38% 
a VIII-a A 24 17 7 70,83% 
a VIII-a B 31 28 3 90,32% 
a VIII-a C 23 15 8 65,21% 

Total 289 217 72 75,08% 
 
 La clasele V-VIII există un număr de 9 elevi cu situaţia şcolară neîncheiată la 
sfârşitul semestrului I, după cum urmează: 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele elevului Clasa Motivul neîncheierii 
situaţiei şcolare 

1 Burulea Maria a V-a C abandon şcolar 
2 Ceapă Ionel a V-a C  abandon şcolar 
3 Petre Vasile a VII-a A  abandon şcolar 
4 Mărgoiu Florina a VII-a B  abandon şcolar 
5 Stan Marian a VII-a B  nr. de absenţe 
6 Iordache Alina a VII-a C  nr. de absenţe 
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7 Tălmaciu Antonia Mihaela a VIII-a A abandon şcolar 
8 Mateche Valentin a VIII-a C  nr. de absenţe 
9 Oprişan Armando a VIII-a C  nr. de absenţe 

 
 Situaţia şcolară a elevilor corigenţi sau amânaţi va fi adusă la cunoştinţa în scris 
părintilor, tutorilor sau reprezentanţilor legali de către profesorul diriginte al fiecărei 
clase, în termen de 10 zile de la încheierea semestrul I , conform art. 209 din ROFUIP. 
De asemenea, elevii a căror situaţie şcolară nu a putut fi definitivată la sfârşitul 
semestrului I, părinţii, tutorii sau reprezentanţii legali au fost informaţi de posibilitatea 
încheierii acesteia în primele 4 săptămâni de la revenirea la şcoală, cofrorm art. 200 din 
ROFUIP. 
 La sfârșitul semestrului I, profesorii pentru învățământul primar şi profesorii 
diriginţi au consultat consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin care au fost 
evaluate frecvența și comportarea elevilor, respectarea de către aceştia a reglementărilor 
adoptate de unitatea de învățământ. Ȋn urma validării situaţiei şcolare, există un număr 
de 51 de elevi cu medii scăzute la purtare dintre care 39 de elevi cu medii  între 7 şi 9 şi 
un număr de 11 elevi cu medii la purtare sub 7. Scăderea mediei la purtare s-a făcut în 
conformitate cu prevederile R.O.F.U.Ȋ.P şi ale R.O.I., motivele fiind acumularea unui 
număr mare de absenţe nemotivate şi încălcarea de către elevi a reglementărilor din 
unitatea de învăţământ.  Situaţia, pe clase, a numărului de elvi cu medii scăzute la 
purtare la sfârşitul semestrului I, este următoarea: 
 

Clasa  Nr. elevi la 
sfârşitul 
semestrului 

Nr. elevi cu medii la purtare 
între 7 şi 9 

Nr. elevi cu medii la 
purtare sub 7 

a V-a A 22 1 Dragomir Iosif - - 
a V-a B 26 - - - - 
a V-a C 24 4 Constantin Mădălin 

David Bogdan 
Gheorghe Constantin 
State Ana-Maria 

7 Gurău Lucian 
Goia Florin 
Iorga David 
Marin Marian 
Nicolescu Mihai 
Ştefan Andrei 
Ţâncă Antonio 

a VI-a A 21 7 Fieraru Luis 
Ilie Marian 
Oprişan Ionatan 
Marcu Ionuţ 
Petre Corina 
Prică Sidonia 

- - 
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Ungureanu Mihai 
a VI-a B 23 5 Ioniţă Iulică 

Gheorghe Somna 
Luca-Ganea Ionuţ 
Olteanu Aurel 
Tănase Elena 

1 Manea Ilie 

a VI-a C 22 5 Gurău Robert 
Marin Andrei 
Simion Florin  
Simion Marin 
Tănase Georgiana 

-  

a VII-a A 22 6 Ciobanu Daniel 
Furdui Georgian 
Ilie Octavian 
Tudoran Ciprian 
Turis Gavriil 
Zăbet Laurenţiu 

-  

a VII-a B 25 6 Bratu George 
Iorga Ionatan 
Radu Constantin 
Sandu Andrei 
Stan Marian 
Trican Valentin 

1 Margoiu Florina 

a VII-a C 26 5 Balinschi Alexandru 
Chiorcioiu Andrei 
Dobre Andreea 
Mihăilescu Stelian 
Smaranda George 

2 Fieraru Teodor 
Iordache Alina 

a VIII-a A 24 3 Constantin Cosmin 
Dumitru Denisa 
Luntraru Irina 

- - 

a VIII-a B 31 5 Berchi melinda 
Iancu Alin 
Ioniţă Diana 
Nicolae Denis 
Puşcaşu Alex 

- - 

a VIII-a C 23 2 Gheorghe Secunda 
Sandu Vasiana 

2 Matache Valentin 
Oprişan Armando 

Total 289 49 13 
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 Având în vedere că motivul principal al scăderii mediei la purtare a fost 
acumularea unui număr mare de absenţe nemotivate de către elevi, Comisia de 
şcolarizare şi frecvenţă a elaborat un plan de măsuri pentru îmbunătăţirea frecvenţei şi 
scăderea riscului abandonului şcolar în semestrul al II-lea al anului şcolar 2015-2016 
 

RAPORT CU PRIVIRE LA PREVENIREA ŞI COMBATERE A ACTELOR 
DE CORUPŢIE ȊN ANUL 2015- Responsabil comisie Prof. Petcu Ioana,                                                           

Secretar comisie, Prof. Alexandrescu Medeea   
 La nivelul Şcolii Gimnaziale “Mihai Viteazul” Boldeşti-Scăeni, în anul 2015 
Comisia de Prevenire şi Combatere a Actelor de Corupţie a avut în vedere următoarele 
aspecte: 

- Prelucrarea OMEN Nr.5144/2013 privind aprobarea Strategiei anticorupţie în 
educaţie în cadrul Consiliilor Profesorale din unitatea de învăţământ; 

- Prelucrarea OMEN Nr.5144/2013 privind aprobarea Strategiei anticorupţie în 
educaţie si a legislaţiei aplicabile cu părinţii, la nivelul fiecărei clase/grupe; 

- Identificarea riscurilor de corupţie şi adoptarea unor măsuri pentru prevenirea 
acestora; 

- Discutarea în cadrul orelor de dirigenţie a aspectelor legate de fenomenul 
corupţiei, cauze, consecinţe (notiuni generale); 

- Revizuirea regulamentelor interne prin introducerea unor clauze referitoare la 
prevenirea faptelor de corupţie în unitatea de învăţământ; 

- Revizuirea Fişei cadru de autoevaluare/evaluare în vederea acordării 
calificativului annual pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar în 
conformitate cu prevederile Strategiei Naţionale Anticorupţie în Educaţie şi a Codului 
Etic al profesorilor; 

-  Activităţi educative, campanii de informare a elevilor si părintilor privind 
cauzele şi consecinţele faptelor de corupţie; 

- Creşterea transparenţei instituţionale, îmbunătăţirea strategiilor de comunicare cu 
comunitatea, elevii, părinţii, mass – media în conformitate cu Legea 544/2001 privind 
liberul acces la informaţii de interes public. 

Ȋn anul 2015, Comisia a urmărit îndeplinirea următoarelor obiective specifice: 
1.1 Remedeirea vulnerabilităţilor specifice instituţiilor publice prin implementarea 
sistematică a măsurilor preventive 
 Au fost identificate şase riscuri de corupţie: achiziții, evaluare curentă a  elevilor 
şi la examenele de corigenţe, transferul elevilor, supravegherea examenelor naţionale, 
evaluarea cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliar şi nedidactic, înscrirea 
copiilor în clasa pregătitoare 
 Măsuri: aprobarea în Consiliul de Administraţie şi afişarea pe site-ul unităţii de 
învăţământ a următoarelor proceduri: Procedura de achiziţii, Procedura de evaluare şi 
notare a elevilor, Procedura de transfer a elevilor la şi de la Şcoala Gimnazială “Mihai 
Viteazul” Boldeşti-Scăeni, Procedura de supravegehre a examenelor naţionale, 
revizuirea Procedurii de  evaluarea cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliar şi 
nedidactic şi Procedura de înscrierea în clasa pregătitoare. 
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1.2 Creşterea transparenţei instituţionale prin sporirea gradului de disponibilitate a 
datelor publice deschise, puse la dispoziţie de către instituţiile din sistemul educaţional 
 Măsuri: au fost publicate pe site-ul unităţii de învăţământ informaţiile de interes 
public prevăzute de Legea 544/2001 la articolu 5, alin. 1. Ȋn urma solicitării MENCS nr. 
402/16.12.2015 a fost transmisă o raportare anuală cu privire implementarea Strategiei 
Anticorupţie în Educaţie în anul 2015. 
1.3 Consolidarea integrităţii personalului din sectorul educaţional prin promovarea 
standardelor etice profesionale şi prin stimularea comportamentului etic, a 
profesionalismului şi a rezultatelor obţinute 
 Măsuri: a fost realizat un număr de două informări periodice a cadrelor didactice 
asupra prevederilor codului de etică, a fost realizat un număr de două informări 
periodice asupra aspectelor de încălcare a prevederilor Codului etic şi au fost desfăşurate 
două acţiuni de promovare, de prezentare şi dezbatere a codului. De asemenea, au fost 
elaborate cinci proceduri de prevenire şi combatere a corupţiei.   
1.4. Creșterea eficienței mecanismelor de prevenire a corupției în materia achizițiilor 
publice și a utilizării fondurilor publice în general, la nivelul sectorului educational. 
 Măsuri: a fost elaborată de către serviciul contabilitate a unui proceduri privind 
achiziţiile din resurse bugetare. Au fost realizate patru consultări în procesul de 
elaborare a planului de achiziţii al unităţii de învăţământ şi au fost publicate la avizierul 
şcolii trei informări cu privire la achiziţiile publice.   
2.1. Creșterea gradului de educație anticorupție a personalului instituțiilor educaționale 
și a personalului din administrația publică cu roluri în educația publică. 
 Măsuri: un cadru didactic a luat parte la cursuri privind anticorupţia şi 
managementul educaţional. 
2.2. Creșterea gradului de educație anticorupție la nivelul beneficiarilor educației  
 Măsuri: s-au desfăşurat două activităţi extraşcolare care au avut ca tematică 
anticorupţia la care au participat 48 de elevi.  
Examenele de Evaluarea Naţională a elevilor din clasă a VIII-a desfăşurate în iunie 
2015, au fost monitorizate cu 11 camere video şi 9 sisteme audio şi nu au existat 
reclamaţii cu privire la modul de desfăşurare a probelor de examen. 
3.1. Întărirea rolului structurilor de control, audit și de promovare a integrității din 
cadrul MECS și monitorizarea activității acestora. 
 Măsuri: în anul 2015 şi-a continuat activitatea Comisia de Control Managerial 
Intern, care a elaborat 38 de proceduri şi două raportări anuale   
   
3.2. Intensificarea cooperării în domeniul combaterii corupției cu instituțiile competente 
 Măsuri: au fost încheiate două protocoale de colaborare şi a fost organizată o 
întâlnirepe tema combaterii traficului de persoane şi a cerşătoriei.   
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Comisia pentru educaţie sanitară-  responsabil înv.Vasile Silvia 

Activităţile desfăşurate în cadrul comisiei în anul şcolar 2015-2016 au fost:  

• Luna septembrie  2015 – “Curăţenia este mama sănătăţii”-
responsabil:invaţătoarele si educatoarele 

• Luna octombrie 2015- “ Ce este hepatita A?”- Referat Petrescu Rozalia 

• Luna octombrie 2015 “Rolul alimentelor în menţinerea sănătăţii copiilor 
preşcolari”- Referat Brujban Valentina 

• Luna noiembrie 2015”Ce sunt microbii?”Cum ne ferim de ei?- Referat Niţă  
Ştefania 

•  Luna noiembrie 2015”E curat şi frumos în jurul meu”- Activitate practică”-
responsabil:invaţătoarele si educatoarele 

• Luna decembrie 2015 “Cum ne ferim de boli?”Referat Săvulescu Luminiţa 

• Luna decembrie 2015 „Bunele maniere în viaţa de zi cu zi”Parteneriat 
educaţional în cadrul Proiectului „Întoarcerea la etichetă” în colaborare cu 
A.S.E.F Bucureşti şi Asociaţia Respiro.- Responsabil Vasile Silvia, Braşov 
Teofil şi înv. Dinu Daniela, Posescu Tatiana 

• Luna ianuarie 2016” Cel mai sănătos meniu” Referat Voicu Roxana 

Comisia de combatere a violenţei în mediul şcolar- responsabil 
Prof. Nica Raluca 

Diagnoza problematicii violentei in scoala 

in  anul şcolar 2015 - 2016 

Puncte tari: 

- prevederi legislative care pot contribui la monitorizarea / reducerea fenomenului 

violentei in scoala; 

- existenta procedurilor privind accesul persoanelor straine in scoala; 

- existenta protocoalelor si parteneriatelor cu Politia Locala, Politia de 

proximitate; 

- existenta procedurilor privind serviciul pe scoala al elevilor si cadrelor didactice; 

- existenta sistemului de monitorizare video  

- abordarea tematicii violentei la orele de consiliere si dirigentie; 

- organizarea accesului in scoala al elevilor si cadrelor didactice; 
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-    existenta mediatorului scolar 

Puncte slabe: 

- subdimensionarea cu personal a Politiei Locale, fapt care impiedica respectarea 

Protocolului cu scoala; 

- exista brese in ceea ce priveste siguranta elevilor in scoala in anumite intervale 

orare si chiar zile; 

- situatii, destul de frecvente de inconsecventa in efectuarea serviciului pe scoala 

atat in cazul elevilor cat si in cazul cadrelor didactice; 

- nu se respecta procedurile privind accesul in scoala (parinti si persoane straine); 

- nu se respecta in totalitate prevederile regulamentului scolar in legatura cu 

uniforma 

Manifestari care au implicat violenta în anul şcolar 2015 – 2016 

  In  anul scolar 2015 – 2016 s-au inregistrat urmatoarele tipuri de incidente care 

au implicat violenţa: 

a) conflicte intre elevi (agresiuni verbale, fizice, intimidari) 

b) conflicte in relatia profesor – elev (violenta verbala); 

c) conflicte intre profesori (violenta verbala, intimidare, amenintari); 

d) violenta asupra bunurilor scolii; 

Masuri aplicate 

In majoritatea situatiilor enumerate mai sus s-a respectat Procedura de lucru privind 

prevenirea si combaterea violentei in scoala. Profesorii diriginti/invatatorii au completat 

Registrele de consemnare a cazurilor de violenta, in situatiile deosebite au fost informate 

familiile elevilor, unele dintre situatiile consemnate au fost directionate catre consilierul 

scolar. 

Profesorii diriginti au aplicat la sfarsitul semestrului intai sanctiuni cu scaderea notei 

la purtare cu 1,2,3, 4 puncte in urma consultarii cu Consiliul profesoral al clasei (vezi 

Registrul de procese verbale al Consiliului profesoral). 

Au fost situatii in care s-a colaborat cu Politia de proximitate pentru stingerea sau 

prevenirea conflictelor care au implicat violenta intre elevi, elevi-parinti. 

Recomandari: 

- Programe de consiliere de grup pentru prevenirea violentei; 
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- Formari profesionale in domeniul prevenirii si combaterii violente; 

- Monitorizarea respectarii procedurilor de acces in scoala / serviciu pe scoala; 

- Gasirea unor alternative pentru a asigura in permanenta paza unitatii scolare; 

- Sanctiuni consecvente pentru toate situatiile de incalcare a regulamentului 

scolar;  

- Ore de dirigentie demonstrative pe tematica prevenirii violentei; 

- Medierea/arbitrajul conflictelor profesor-profesor 

- Realizarea unui proiect extrascolar in Saptamana “Scoala altfel” cu tematica 

legata de prevenirea violentei 

Comisia de imagine si comunicare –responsabil prof. Necula Ofelia 

Obiectivul primordial al comisiei a fost crearea și promovarea unei imagini 
instituționale pozitive în comunitate. În timpul semestrului I, s-a reconsiderat strategia 
privind imaginea instituțională în rândul elevilor, părinților și comunității, astfel că în 
activitățile la care au participat elevii școlii au luat parte și părinți. Au avut loc întâlniri, 
ședințe cu caracter informativ, lucrativ, de analiză și de  consultare, în urma cărora s-au 
stabilit modalitățile prin care activitatea școlii să fie în concordanță cu necesitățile 
elevilor, rezultatele ulterioare ale acestora având un rol definitoriu în promovarea 
imaginii școlii.  

Un element important care a avut același scop este participarea elevilor la 
concursuri și olimpiade, atât la nivel local cât și județean, obținând numeroase premii. 
La acestea a contribuit și baza materială a școlii: bibliotecă, laboratoare, cabinete, sala 
de sport.  

Oferta educațională la nivel instituțional a fost diversificată și flexibilizată în 
funcție de nevoile și interesele partenerilor și beneficiarilor procesului educațional. 

Imaginea școlii a fost promovată și prin: 

•  derularea unor activităţi educative la nivelul scolii la care participă 
membri ai comunităţii( au avut loc festivități cu ocazia zilelor de 1 
Decembrie și 24 Ianuarie, precum și activități cultural artistice cu 
ocazia Crăciunului), 

•  derularea unor proiecte educaţionale: Proiectul  „Let`s Do It, Romania!”, 
în luna octombrie 2014- participarea elevilor la acţiuni de ecologizare a 
oraşului, Proiectul”Educaţia – un pas înainte pentru comunitate derulat 
în parteneriat cu OMV PETROM şi Amarre Romentza 
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•  Reactualizarea panourilor si avizierelor din scoala de către învatatori si 
profesori: 

• Reactualizarea datelor si informatiilor de pe blogul şcolii – analist 
programator Olteanu Valentin 

Comisia pentru educaţie rutiera-responsabil prof.Dumitrică Lavinia 

• Toti învaţători şi dirigintii au prelucrat la clase teme de educaţie rutiera; 

• Agenţii de poliţie de la circulaţie rutiră au prezentat materiale pe teme educativ-
preventive elevilor de la majoritatea claselor din ciclul primar şi gimnazial. 

Comisia de securitate şi protective în domeniul situaţiilor de urgenţă-
responsabil Tanasescu Stelian Horatiu 

In cursul anului şcolar  2015-2016,  membrii comisiei si-au desfasurat activitatea 
conform graficului intocmit si au incercat atingerea obiectivelor propuse si indeplinirea 
cerintelor din legislatia in vigoare referitoare la acest domeniu. 

Lista activitatilor desfasurate în  anul scolar 2015-2016 

Nr.crt. Denumirea activitatii Responsabil Colaboratori Grup tinta 

1. Intocmirea unui plan 
de activitati pentru 
semestrul I 

Membri 
comisiei 

Cadrele 
didactice 

Personalul scolii, 
elevii 

2 Efectuarea 
instructajului referitor 
la prevenirea si 
stingerea incendiilor 
pentru personalul 
scolii în 09.09.2015 si 
in data de 09.12.2015 

Resp. 
comisie 

Cadrele 
didactice 

Personalul angajat 
S-
aprelucrat:Legea 
307/2006 si 
OMAI 718/2005 
modificata si 
completata cu 
OMAI 785/2005  

3. Verificarea 
mijloacelor de 
stingere a incendiilor 
din dotarea scolii 

Resp.comisie Personalul scolii Personalul scolii, 
elevii 

4. Prezentarea unor 
materiale informative 
referitoare la anumite 
situatii de urgenta 

Resp.comisie invatatori 
dirigintii 

Elevii claselor I-
VIII 

5. Organizarea unui 
exercitiu de alarmare-

Resp.comisie Cadrele 
didactice 

Elevii claselor V-
VIII 
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simularea unui 
incendiu-03.11.2015 

Personal 
nedidactic 

6  Actualizarea 
panourilor specifice 

Resp.comisie Cadrele 
didactice 

 

7 Reactualizarea 
planului de evacuare 
în caz de incendiu 

Resp.comisie Cadrele 
didactice 

Personalul scolii, 
 

Analiza SWOT a activităţii comisiei 
PUNCTE TARI 
-asigurarea cu dotarea necesară prevenirii si stingerii incendiilor; 
-asigurarea documentaţiei obligatorii conform legislaţiei în vigoare pentru acest 
domeniu; 
PUNCTE SLABE 
-lipsa unei ritmicităţi în desfăsurarea activităţii în cadrul acestei comisii; 
AMENINŢĂRI 
-nerespectarea regulilor de prevenire si stingere a incendiilor poate duce la provocarea 
unor 
incendii cu urmări grave; 
OPORTUNITĂŢI 
-interes crescut faţă de această activitate din partea conducerii scolii si a personalului 
angajat 
-disponibilitate de colaborare a ISU PRAHOVA 
Soluţii posibile 
-o mai bună implicare a membrilor comisiei în desfăsurarea întregii activităţi; 
-urmărirea respectării regulilor stabilite si a normelor în vigoare; 
-organizarea de activităţi cu participarea reprezentanţilor ISU  PRAHOVA care sunt mai 
atractive pentru elevi. 
Comisia de inventariere –responsabil prof. Moise Madălina dir. adj. 

Comisia este  formata din 
Moise Maria Madalina-presedinte 
Olteanu Valentin –membru 
Dumitrica Lavinia-membru 
Tanasescu Stelian- membru 
Preotesoiu Olga- membru 
Parvan Cristina-membru 
Ciulei Florin –membru 
In urma instruirii de catre contabilul sef doamna Ghinea Luminita, a procedat la 
efectuarea inventarului , elementelor de natura activelor , datoriilor si capitalurilor 
proprii , in perioada 17.11.2015-12.12.2015. 

Inventarierea s-a efectuat la fiecare structura in parte, dupa ce au fost luate declaratii de 
la gestionari: 
doamnei Rozalia Petrescu- Gradinita cu program normal nr.1 
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doamnei Ciocardaru Gabriela- Gradinita nr.4 
doamnei Marin Elena Raluca – Gradinita Seciu 
domnului Dumitru Victor- Scoala Seciu 
doamnei Matesan Valeria- Scoala Gimnaziala Mihai Viteazul Boldesti Scaeni 
Membrii comisiei au efectuat inventarierea în PJ şi structuri în baza unui grafic stabilit. 
Inventarierea elementelor de natura activelor , datoriilor si a capitalurilor proprii s-a 
efectuat prin verificarea si numararea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar in 
folosinta si confruntarea cu datele existente in evidenta tehnico-operativa si de 
contabilitate.In urma acestora s-a constatat ca nu exista diferente in plus sau 
minus.Procesul-verbal si documentele au fost depuse la contabilitate impreuna cu 
propunerile de casare pentru obiectele de inventar si mijloacele fixe uzate ,intocmite de 
fiecare gestionar. 
 
Comisia pentru securitate si sănătate în munca-responsabil dir adj.prof. 
Moise Madălina 

Unitatea şcolară corespunde din  punctul de vedere al  normativelor de securitate şi 
sănătate în muncă, fapt pentru care a obţinut AUTORIZAŢIA DE FUNCŢIONARE din 
punct de vedere al protecţiei muncii. 

La începutul anului şcolar 2015-2016, în baza Legii 319/2006 şi conform N.G.P.M. 
art.22,  prin decizia directorului s-a constituit   Comisia de Securitate şi Sănătate în 
Muncă. 

   În cursul  anului scolar 2015-2016 membrii Comisiei pentru securitate si sănătate în 
munca, din cadrul şcolii, si-au desfăşurat activitatea conform graficului întocmit si au 
urmărit atingerea obiectivelor propuse. 
Activitatea Comitetului de Securitate şi Sănătate în muncă s-a concretizat în: 
1. Intocmirea unui plan de activitati pentru anul scolar 2015-2016 
 2. Efectuarea instructajului referitor la siguranţa si securitatea în munca 
-personalul didactic a fost instruit conform tematicii. Au fost prezentate :  
Legea 319/2006 , art.1,2,3,5,14, 15, 22, 23;  
HG 1425/2006 ART 81,83,84,89,90,93,94,95,96,98,101,102;  
OUG 195/2002 cap 1-3 
Plan de interventie in caz de pericol grav si iminent 
Consecintele necunoasterii legislatiei SSM 
-personalul didactic auxiliar a fost instruit conform graficului.Au fost prezentate : 
Legea 319/2006 , art.1,2,3,5,14, 15, 22, 23;  
HG 1425/2006 ART 81,83,84,89,90,93,94,95,96,98,101,102;  
Instructiuni proprii pentru activitatea de birou si prelucrare date 
Consecintele necunoasterii legislatiei SSM 
-personalul nedidactic  a fost instruit lunar. 
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Au fost prezentate : 
Legea 319/2006 , art.1,2,3,5,14, 15, 22, 23;  
HG 1425/2006 ART 81,83,84,89,90,93,94,95,96,98,101,102;  
Consecintele necunoasterii legislatiei SSM 
Instructiuni proprii pentru activitatea personalului de intretinere 
- efectuarea instructajului introductiv general pentru personalul nou angajat, al 
instructajului periodic pentru restul personalului şi completarea fişelor de protecţie a 
muncii; 

- efectuarea instructajului pentru elevi la începutul semestrului şi completarea proceselor 
verbale; 
- efectuarea controlului medical de către tot personalul şcoli şi completarea dosarelor 
medicale; 
- procurarea materialelor necesare informării şi instruirii din punct de vedere al 
protecţiei muncii; 
- procurarea echipamentelor individuale de protecţie şi a echipamentelor individuale de 
lucru, conform Normativului Cadru, pentru personalul nedidactic( halate, mănuşi, cisme 
de cauciuc) 
- elaborarea Planului de Măsuri pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă pentru 
anul şcolar 2015/2016; 
- elaborarea Instrucţiunilor Proprii de securitate şi sănătate în muncă; 
- elaborarea şi afişarea materialelor cu tematică de protecţie a muncii în sălile de clasă  
şi laboratoarele şcolii; 
-  desemnarea prin dispoziţii interne a persoanelor responsabile cu verificarea 
instalaţiilor electrice din şcoală (Olteanu Valentin-analist programator), instalaţiilor 
termice din şcoala (Pîrvan Cristina- fochist) 
 - verificarea instalaţiei şi tablourilor electrice dacă corespund normativelor de protecţie 
a muncii;  
- verifcarea prizelor de împământare conform N.S.S.M. 111. şi obţinerea  Buletinului de 
verificare. 
 
Comisia pentru acordarea rechizitelor şcolare  gratuite -responsabil prof. 
Moise Madălina – dir. Adjunct 

In perioada 21.09.2015-30.09.2015 s-au primit dosarele pentru acordarea 
rechizitelor gratuite , conform Legii Nr.126/2002 si OUG Nr. 33/2001.Au fost primite si 
aprobate  60 de dosare astfel  : 

-pentru clasele 0-IV – 35 
-pentru clasele V-VIII-23 
-pentru Scoala Primara Seciu -2. 
Pentru anul scolar 2015-2016  ,Scoala Gimnaziala „ Mihai Viteazul‟ , Boldesti 

Scaeni a primit 64 de pachete cu rechizite scolare:  
- pentru clasa I- 20 
-pentru clasele  II –IV-14 
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-pentru clasele V-VIII-10. 
Pe stoc au ramas 104 pachete  

-pentru clasa pregatitoare – 32 
- pentru clasa I- 16 
-pentru clasele  II –IV-14 
-pentru clasele V-VIII-42. 

Comanda pentru anul scolar 2016-2017 este urmatoarea: 
-pentru clasa 0 – 0 
- pentru clasa I- 5 
-pentru clasele  II –IV-15 
-pentru clasele V-VIII-0. 

Comisia pentru acordarea burselor şcolare -responsabil prof. Moise 
Madălina – dir. Adjunct 

In semestrul I al anului scolar 2015-2016 , membrii comisiei au primit in perioada 
08.10.2015-30.10.2015, dosarele elevilor pentru acordarea burselor scolare.  

S-au primit 14 dosare pentru burse de merit si 8 dosare pentru burse sociale , din care 4 
pentru orfani si 4 medicale. 

 Conform Ordinului nr.5576/07.10.2011 , Criteriilor generale de acordare a burselor si 
Criteriilor specifice de acordare a burselor scolare pentru anul 2015-2016 au fost 
aprobate prin Hotărare a Consiliului Local  11 burse de merit (pentru media generala 10) 
si 8 burse sociale (4 pentru orfani si 4 medicale ).Acelaşi număr de burse s-a acordat şi 
în semestrul al II- lea. 

X.ACTIVITATEA CABINETULUI INTERSCOLAR DE ASISTENTA 
PSIHOPEDAGOGICA 

In cadrul CSAP Boldesti – Scãeni activitatea de consiliere desfãşuratã în anul şcolar 
2015–2016 a vizat în principal urmãtoarele domenii: 

– Asigurarea  informarea, consilierea, documentarea si indrumarea preşcolarilor/  
elevilor  pe  problematici specifice :  

1. Autocunoaştere/ dezvoltare personala 

2. Managementul învatarii  

3. Comunicare şi abilităţi sociale 

4. Calitatea stilului de viata  

5. Prevenire   absenteism  
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6. Prevenire si diminuarea factorilor care determina tulburari 
comportamentale / comportamente de risc : 

    6.a. prevenire comportamente agresive/ violenta in mediul scolar 

     6.b. prevenire consum substante ilegale 

- Asigurarea informarea, consilierea, documentarea,  indrumarea   cadrelor didactice 
in problematici specifice:  

Ø Cunoaşterii şi autocunoaşterii 

Ø Adaptării preşcolarilor /elevilor la mediul şcolar 

Ø Adaptării şcolii la necesităţile elevilor 

Ø Optimizării relaţiei: şcoală-preşcolari/elevi-părinţi 

– Asigurarea informarea, consilierea, documentarea şi indrumarea  părinţilor  in 
problematici specifice: : 

Ø Cunoaşterii şi autocunoaşterii 

Ø Adaptării  elevilor la mediul şcolar 

Ø Adaptării familiei la necesităţile preşcolarilor / elevilor 

Ø Optimizării relaţiei: şcoală-preşcolari/elevi-părinţi. 

 -  Informare şi consiliere a carierei elevilor 

 Elaborarea studiilor psihosociologice privind opţiunile elevilor claselor terminale  
vizând calificările profesionale din invatamantul profesional si liceal  

- Implicarea în Programul de prevenire a delicvenţei juvenile,program derulat în 
parteneriat cu Poliţia de proximitate a oraşului Boldeşti- Scǎeni și în acțiunea de 
monitorzare a frecvenței elevilor în calitate de membru al comisiei de Școlarizare și 
frecvență și a cazurilor de violență din școală în calitate de responsabil al comisiei de 
Prevenire a violenței din școală 

Activităţi de pregătire metodico-ştiinţifică ( comisii metodice, cercuri pedagogice, 
cursuri de formare )  
Comisia metodica CJAP Prahova- Diseminarea participarii la Conferinta NBCC- 
dec.2015 
 
MEE, disciplina „Managementul proiectelor” Nov.2015-ian. 2016- formator- CCD 
Prahova 

Consiliere si orientare scolara Ian.2016-Martie 2016- formator- CCD Prahova 
Leadership in organizatiile scolare Ian.2016-Februarie 2016- participant, S.C. EMAFIL 
PROFESIONAL S.R.L 
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Alte colaborari (personalul din centrele medicale de igienă şi profilaxie / personalul 
AJOFM, personalul din cadrul IJP,CJPCA,  ONG-uri etc)  

 Fundaţia Amarre Rromentza Bucuresti, Educatia-un pas inainte pentru comunitatea de 
rromi din Boldesti-Scaeni, membru in echipa de proiect, responsabil cu consilierea 
parintilor si a elevilor 

- am desfasurat 16 sedinte de consiliere cu parintii in perioada  sept.2015-ian. 
2016 

- am desfasurat 32 sedinte de consiliere cu copiii in perioada oct.2015 – ian.2016 
Alte activităţi  complementare atribuţiilor din fişa postului 

- Secretar  CA al Scolii Gimnaziale „Mihai Viteazul” Boldesti-Scaeni 
- responsabil CEAC Scoala Gimnaziala „Mihai Viteazul” Orasul Boldesti-Scaeni; 
- Consilier etic si pentru integritate in Scoala Gimnaziala „Mihai Viteazul” Orasul 

Boldesti-Scaeni 
- Responsabil Comisia pentru prevenirea violentei in scoala Scoala Gimnaziala 

„Mihai Viteazul” Orasul Boldesti-Scaeni 
- Responsabil Comisia de mobilitate Scoala Gimnaziala „Mihai Viteazul” 

Boldesti-Scaeni 
- Participare la Conferinta Internationala „Educatie si creativitate pentru societatea 

cunoasterii -  Teorie si practica in consiliere” -NBCC Romania, ISE-
Euroguidance, Univ Titu Maiorescu;  Bucuresti- 20 – 21 noiembrie 2015 

XI.ACTIVITATEA PROFESORULUI DE SPRIJIN/ITINERANT 

profesori itineranti : Enuta Madalina Raluca   şi  Mocanu Gabriela      

Raport de activitate  an scolar 2015-2016 

Pe parcursul  anului scolar 2015-2016, prof. itinerant Enuta Madalina Raluca si prof. 
itinerant Mocanu Gabriela, au desfasurat activitatea de sprijin cu un numar  total de 17 
elevi cu CES integrati in Scoala Gimnaziala ,, Mihai Viteazul" Boldesti Scaeni( 5 – 
ciclul primar şi 12 elevi –ciclul gimnazial). Acestia sunt: 

1. Alexandru Mihai- clasa a VI a B 
2. Eremia Madalin- clasa a VIII a C 
3. Fieraru Florin Razvan- clasa a II a C 
4. Necula Mihai Razvan- clasa a II a C 
5. Pita Laura Nicoleta - clasa a VIII a A 
6. Gheorghe Armani - clasa a IV a B 
7. Tanase Alexandra- clasa a VI a B 
8. Tanase Malvina- clasa a VI a C 
9. Simion Ana Gabriela - clasa a VII a C 
10. Barbu Maria -clasa a VI a C 
11. Fieraru Luis- clasa a VI a A 
12. Ionita Diana- clasa a VIII a B 
13. Niculescu Giulia - clasa a VII a B 
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14. Pascu Marian- clasa a II a C 
15. Petre Ionela  Crina- clasa a VII a C 
16. Roşu Georgiana Elena- clasa a III a 
17. Simion Marin Saba- clasa a VI a C 

Activitatile desfasurate de catre profesorii itineranti/de sprijin au avut în vedere 

obiectivele: 

• elaborarea si realizarea planurilor de interventie personalizata, evidentierea 

progreselor realizate de catre elevi, precum si revizuirea modului de lucru în 

parteneriat cu cadrele didactice de la clasã; 

• realizarea unor  materiale didactice individualizate în functie de dificultãtile de 

învãtare ale copiilor/elevilor;  

• optimizarea activitatii de sprijin prin utilizarea unor resurse informationale de 

actualitate (fise de lucru, fise de evaluare), prin schimb de experienta, 

• colaborarea optima cu întregul corp profesoral al unitãtii de învãtãmânt în care 

sunt înscrisi elevii, în vederea realizãrii unei integrãri eficiente în întregul 

colectiv al scolii  

• postarea pe site-ul www.profesoriitineranti.wordpress.com., produse ale 

activitatii profesorilor itineranti. 

Activităţile desfăşurate în anul şcolar 2015-2016: 
 S-au intocmit si s-au semnat proiectele de flexibilizare curriculara de catre toate 
cadrele didactice din scoala. S-au propus modalitati de adaptari curriculare,s-au intocmit 
planificari adaptate. 

 S-a stabilit de comun acord  cu parintii si profesorii, graficul desfasurarii orelor 
de sprijin; orarele au fost semnate si avizate in scoala integratoare. 

 S-au  desfasurat periodic sedinte de consiliere a parintilor si a cadrelor didactice, 
unde s-au discutat problemele intalnite si s-au propus posibile masuri pentru inlaturarea 
acestora, s-au analizat produsele elevilor de la activitatea de sprijin, progresele 
inregistrate, frecventa la ore, situatia scolara etc. 

 S-a adus la cunoștința părinților obligațiile acestora privind educația propriului 
copil, am intocmit Planul Educational Individualizat al fiecarui elev, in colaborare cu 
parintii si cadrele didactice de la clasa. Fiecarui elev i s-a intocmit o fisa de caracterizare 
psihopedagogica, in urma evaluarii psihoeducationale  initiale. 

 Profesoarele au  contribuit la amenajarea spatiului destinat a fi sala resursa 
pentru desfasurarea activitatilor de sprijin. 
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 S-a mentinut o buna comunicăre cu parintii, prof. diriginti si prof. inv. primar, 
privind: nevoile elevilor, aplanarea eventualelor conflicte de la nivelul clasei 
integratoare, asigurarea respectării orarului stabilit, situațiile care au consecința 
modificării/nerespectării orarului din motive obiective. 

 S-a lucrat cu elevii cu CES  diferite activitati de stimulare cognitiva, precum: 
- jocuri de exersare a  diferitelor tipuri de comunicare 
- exerciții pentru dezvoltarea capacității de calcul 
- exerciții  de  comparație şi clasificare 
- exerciții pentru dezvoltarea limbajului scris și a capacității lexice 
- exerciții  de dezvoltare  a reprezentărilor  spațiale 
- exerciții pentru stimularea  implicării și a inițiativei de acțiune 
- exerciții cu elemente de abstractizare şi generalizare 
- jocuri de  memorie vizuală şi auditivă 
- exerciții de formare a unor atitudini pozitive 
-exerciții   pentru atenție concentrată și distributivă 
- exerciții de  analiză şi sinteză perceptuală şi în plan mental 
 S-a pus accent pe: 
- Dezvoltarea limbajului și comunicării, 
- Dezvoltarea funcțiilor și proceselor cognitive,  
-Dezvoltarea  reprezentărilor  vizuale,  auditive,  tactile, kinestezice,  
-Valorificarea  structurilor  psiho-individuale în   conduite independente, 
- Dezvoltarea unui sistem de valori la nivel mintal și acțional, 
- Implicarea activă a parintilor în viața școlară a elevului și susținerea procesului de 
stimulare educațională,  
-Dezvoltarea unui sistem comun de strategii de diferențiere curriculară. 
 In general, elevii cu ces, au frecventat orele de sprijin, nu au creat probleme 
majore si au inregistrat mici progrese in ceea ce priveste achizitiile scolare si sociale. 
 Profesorii de sprijin au intocmit documentele necesare fiecarui elev cu ces, le-au 
inregistrat la scoala integratoare si la scoala speciala si au portofolii in ambele scoli, 
acestea au fost completate ori de cate ori s-a produs o schimbare/noutate in ceea ce 
priveste activitatea elevilor integrati.  

 
X.RAPORT PRRIVIND ACTIVITATEA MEDIATORULUI  ŞCOLAR- 
BALAN REBEICA  

 An şcolar 2015-2016 
 
Conform atribuţiilor  specificate în fişa postului mediatorului şcolar, în  anul şcolar 
2015-2016, am întreprins următoarele activităţi :  

- însoţirea copiilor în microbuzul şcolar la cursele cuprinse intre orele 11.45 – 
13.00, între schimburi  

- monitorizarea frecvenţei în cadrul ciclului primar şi gimnazial, prin colaborarea 
cu învăţătorii şi diriginţii ; semnalarea cazurilor de absenteism şi abandon şcolar 
şi luarea măsurilor necesare pentru stoparea acestor fenomene, cum ar fi 
vizitarea familiilor elevilor aflaţi în această situaţie, discuţii cu părinţii sau 
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persoanele în grija cărora sunt încredinţaţi , motivarea părinţilor în a-şi trimite 
copiii la şcoala, motivarea copiilor în frecventarea şcolii. 

- Discuţii cu profesorii de sprijin în vederea optimizării relaţiei acestora cu 
familiile elevilor înscrişi în acest program 

- Implicare in medierea conflictelor  
- Implicarea în activităţile desfăşurate în cadrul programului de after- school al 

proiectului "Educaţia – un pas înainte pentru comunitatea Boldeşti – Scaeni ", 
Identificarea persoanelor din comunitate, eligibile pentru programul "A doua 
şansă" , facilitarea şi medierea înscrierii acestora la Şcoala " Toma Caragiu " din 
Ploieşti . 

- Construirea şi menţinerea unei relaţii permanente între părinţi – şcoala – cadre 
didactice. 

- Relaţionarea cu instituţiile şi ONG –urile cu activitate specifică domeniului – 
"ARES’EL" , Expertul pe problemelor romilor din cadrul Prefecturii, Partida 
Romilor 

- Distribuirea comunicărilor de scoatere din evidenţă , a înştiinţărilor privitoare la 
absenţe şi abateri ale elevilor, 

- Elaborarea fişei unităţii şcolare , cu referire la nr. elevilor aparţinând minorităţii 
rome . 

- Promovarea limbii, obiceiurilor şi tradiţiilor rome în şcoala , prin organizarea de 
activitati cu specific intercultural  

- Participarea la şedinţele cu părinţii organizate de consilierul şcolar , în cadrul 
proiectului "Educaţia – un pas înainte pentru comunitatea Boldeşti – Scaeni ". 

- Monitorizarea copiilor de varsta preşcolară şi a frecvenţei acestora la şcoala . 
 

XI.Activitatea în cadrul bibliotecii- bibliotecar Tarcău Elena 

 An scolar  2015-2016 

MOTO :  
   “ O NATIE CARE NU CITESTE , RAMANE IN STARE DE INFERIORITATE 
FARA FORTA DE CREATIE , FARA SENSIBILITATE , FARA PASIUNEA 
PENTRU GANDIT SI FRUMUSETE. 
 CARTEA E UN TONIC , MIRACOL SI ETERNITATE.” 
                                                                                                        TUDOR VIANU 
Biblioteca , o componenta importanta a vietii social – culturale , inseamna o colectie   
organizata de carti , publicatii , seriale(ziare ,reviste etc.), alte documente grafice si 
audio-vizuale 
 si pe alte suporturi internationale , precum si serviciile unui personal capabil sa asigure 
si sa 
puna la dispozitie aceste materuiale utilizatorilor sai in scopul satisfacerii necesitatilor 
de  
educare , informare ,documentare , cercetare si recreere ale acestora . 
            Biblioteca scolara  funcţionează cu precadere in serviciul elevilor si al  
personalului unităţii de învăţământ, dar şi a altor persoane interesate, potrivit unui 
program de lucru aprobat de directorul unităţii. 
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OBIECTIVE GENERALE ALE ACTIVITATII BIBLOTECII SCOLARE 

 Formarea unei temeinice culturii generale.Intelegerea de catre elevi a rolului si 
importantei informatiei in lumea contemporana.Initierea elevilor in cercetarea 
documentara. 

REALIZAREA ACTIVITATILOR LA BIBLIOTECA  
   Asigurarea serviciului de evidenta.  
Organizarea registrelor bibliotecii. 
Asigurarea nevoilor de informare ale utilizatorilor. 
Sprijinirea elevilor prin organizarea si desfasurarea activitati in cercuri diverse.  
Inventarierea anuala prin sondaj a colectiilor bibliotecii la solicitarea organelor financiar 
contabile. 
Verificarea colectiile in vederea selectiei pentru casare. 
Operarea  la timp in documentele de evidenta a colectiilor. 
Gestionarea manualelor scolare si coordonarea procedurii de achizitionare a acestora cu 
sprijinul magaziei ISJ Prahova . prin avizul directorului unitatii. 
  Recuperarea  la timp a volumelor imprumutate in anul scolar. 
  Mentinerea microclimatului in spatiile de depozitare cu respectarea normelor de 
conservare si securitate a colectiilor. 
  In biblioteca avem amenajat  un loc pentru lectura . 
   Bibliotecarul atrage cititorii prin actiuni de promovare a cartii. 
  In colaborare cu cadrele didactice, bibliotecarul incurajează organizarea unor activitati 
specifice care contribuie la dezvoltarea armonioasa a personalitatii elevilor. 
 În    anul  scolar 2015 - 2016 au fost realizate următoarele activităţi: 

-   Inscrierea elevilor si a cadrelor didactice la biblioteca scolii. 

-    Organizarea fiselor pe clase si reactualizarea lor. 

Avem un numar de 490 de cititorii si un  fond de carte de 12 944 de volume. 

-  Indrumarea lecturii elevilor potivit cerintei programei, particularitatilor de varsta, 

pregatirii si intereselor elevilor. 

-     Intocmirea si completarea listelor bibliografice pe clase. 

-   Cultivarea la elevi a deprinderilor de studiu si informare, dezvoltarea gustului 

tuturor elevilor pentru lectura. 

-    Cultivarea limbii romane, sprijinirea formarii unei exprimari corecte la toate 

disciplinele de invatamant. 

-     Antrenarea elevilor in munca de biblioteca : reconditionarea cartilor, asezarea 

cartilor pe raft. 

-   Dezvoltarea sentimentului responsabilitatii 

-     Afisarea listelor de noutati intrate in biblioteca. 
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-    Popularizarea colectiilor bibliotecii prin punerea la dispozitia cititorilor a listelor 

de titluri recent intrate in biblioteca . 

-      Organizarea de concursuri pe diverse teme literare : recitari , ghicitori . 

-       Diferite manifestari cu ocazia zilelor festive :1 Decembrie, Craciun,  15 

Ianuarie 24 Ianuarie  

-       Afisarea bibliografiei scolare necesara pentru examene, concursuri, olimpiade . 

-     Orientarea lecturii elevilor tinand seama de varsta, pregatirea , aspiratiile si 

interesele individuale ale  acestora . 

-      Organizarea de vitrine, expozitii, prezentari de carti. 

      -      Asigurarea bunelor relaţii cu publicul în timpul programului de serviciu. 

-      Tinerea unei evidenţe clare a documentelor bibliotecii scolare. 

-     Au fost întocmite statisticile solicitate de INS, ISJ sau alte instituţii la timp şi la 

solicitarea acestora conform termenelor. 

-       Disponibilitate la sarcini cât şi operativitate în îndeplinirea lor. 

-       Efectuarea studiului individual pentru a dobandi cunostinte generale solide . 

-      Raspuns afirmativ tuturor solicitărilor conducerii unităţii privind prezenta în 

unitate. 

          - Distribuirea manualelor la clase in luna Septembrie, si o rugaminte adresata 

Domnilor Diriginti de a verifica starea manualelor elevilor si recuperarea acestora. 

- Strangerea dosarelor de rechizite 
- Distribuire Program Lapte si Corn 
- Strangerea dosarelor de bursa 
- Dezvoltarea colectiilor bibliotecii 
- Au fost achiziţionate un nr. de 155 de titluri de carte pentru ambele 

categorii de elevi cu finantare publica . 
                     In anul scolar 2015- 2016 s-a dotat biblioteca cu mobilier adecvat si 

împreuna cu elevii care fac parte din Comisia de Sprijin a bibliotecii s-au aranjat cartile 

pe rafturi. 

- Activitatile scolare realizate in anul şcolar 2015-2016 

•                Ziua Educatiei 05.10.2015 Tema ” Carte frumoasa cinste cui te-a scris”  

                Elevii clasei a-III-a  A si D-na Inv. Dinu Daniela , durata 1 ora. 

•               ” Biblioteca si Bibliotecarul sunt prietenii mei”  
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 Elevii claselor a-V-a  A, B si D-na Prof. Minzala Iuliana, durata 1 ora si 30 

minute. 

•           Ziua Internationala a Bibliotecilor Scolare 26.10.2015 

             Elevii clasei a-VIII-a A si D-na Prof. Albu Elena , durata 1 ora. 

• Basmele Copilariei Elevii clasei A- V- a B Prof. Minzala Iuliana 20.10.2015 

• În lumea povestilor Elevi clasei A-V-a B 1 ora 27.11.2015 

• Te uita cum ninge decembre Elevii clasei a-VIII-a a 1 ora 11.12.2015 

• Deschide usa Crestine Elevi Cl. A-VIII-a A 1 ora 14.12.2015 

• Colindam la Biblioteca Elevii Cl. IV a B 1 ora 14.12.2015 

• Deschide usa Crestine Elevii Cl. IV A 1 ora 15.12.2015 

• XXI de pasi in cultura Elevii Cl. IV A 1 ora 15.01.2016 

• Luceafarul poeziei Romanesti Elevii Cl. VII A 1 ora 15.01.2016 

• Unirea Principatelor Elevii Cl. IV A 1 ora 25.01.2016 

• 24 Ianuarie 1859 Elevii cl. IV B 1 Ora 25.01.2016 

• Unirea Tarii Romanesti cu Moldova Elevii Cl. II B 1 ora 25.01.2016 

Manualele şcolare 

În regim de transmisibilitate au fost asigurate pentru toţi elevii din învăţământul 
obligatoriu.  
 În anul şcolar 2015-2016 comanda şi distribuţia manualelor şcolare s-a făcut în 
condiţii bune.S-au recepţionat manuale în valoare de 5.019,85 lei la cele două unităţi 
şcolare Şcoala gimnazială Mihai Viteazul şi  la Şcoala Seciu.S-a onorat comanda în 
proporţie de 90%. 
 Totuşi s-au menţinut şi unele aspecte negative întâlnite şi în ceilalţi ani: 
- existǎ deficit de manuale la limbile strǎine în special la clasa a VIII-a unde comanda s-
a onorat doar în proporţie de 30%. 
- au fost onorate cu întârziere manualele la clasa I şi a II 
Bibliotecarul şcolii a întocmit documentaţia privind procurarea de material didactic, a 
făcut comanda de manuale,iar  acestea au fost ulterior distribuite elevilor din 
învăţământul primar şi gimnazial. 
  Referitor la acest punct apare un semnal de alarmă în sensul că la sfârşitul anului şcolar 
procesul de predare a manualelor s-a realizat cu dificultate şi mai mult numărul carţilor  
returnate la bibliotecă s-a diminuat semnificativ,sau cărţile predate erau într-o stare 
avansată de degradare, fară ca elevii să fie răspunzători financiar de acest lucru.   Rugăm 
domnii învăţători şi  diriginti  sa verifice periodic starea manualelor elevilor pentru a 
reduce deteriorarea acestora şi să sprijine bibliotecarul  la recuperarea manualelor. 
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MASURI DE INBUNATATIRE A ACIVITATII  IN CADRUL BIBLIOTECII 

1.   Reactualizarea  fondului  de carte cu noutati aparute recent si necesare elevilor in     
desfasurerea corecta a invatarii.  

 2. Achizitionarea de fond  de carte pentru cei mici adaptat nevoii lor. 

3..Manifestarea interesului pentru faciliatea schimbului de informatii cu alti factori 
externi. Intretinerea relatiilor principale cu intreg personalul unitatii folosind modalitati 
de comunicare eficiente.                                                                                

XII. RESURSE FINANCIARE SI MATERIALE 

Din punct de vedere al resurselor materiale (dotări, clădiri) dispunem de o bază 
materială care oferă un climat optim, de siguranţă şi confort celor aprox. 900 de elevişi 
prescolari.( 22 săli de clasă dotate corespunzător, 4 laboratoare, bibliotecă, sală de sport, 
1 teren de sport în aer liber la Şcoala Gimnaziala M Viteazul şi Scoala Seciu)  

CHELTUIELI EFECTUATE IN SEMESTRUL I DIN ANUL SCOLAR 2015-2016 

ARTICOL BUGETAR EXPLICATII VALOARE 
(LEI) 

SIMBOL DENUMIRE   
20.01.02 MATERIALE PENTRU 

CURATENIE 
 5.143 

20.01.09 MATERIALE SI 
PRESTARI DE SERVICII 
CU CARACTER 
FUNCTIONAL 

Prestari servicii: 
- Legatorie 
- Revizie gaze 
- Dezinfectie 
- Asist.soft contab. 

Materiale cu car.fct.: 
- Spatar+sezut scaune 

elevi 
- Blaturi pentru banci 

si catedra 
lab.biologie si chimie 

- Alte materiale pentru 
intretinere  

 
2.068 
2.630 

351 
2.480 

 
1.389 

 
3.484 

 
 

7.839 

20.12 CONSULTANTA SI 
EXPERTIZA 

Expertiza energetica cladiri 4.800 

20.13 PREGATIRE 
PROFESIONALA 

Cursuri de igiena 
Curs pentru P.S.I. 

1.440 
490 

20.14 PROTECTIA MUNCII Servicii de medicina muncii 2.665 
20.30.30 ALTE CHELTUIELI CU 

BUNURI SI SERVICII 
Contributii datorate pentru 
pers.cu handicap neincadrate 
(achizitii furnituri de birou si 
materiale pentru curatenie)  

7.426 

 



106	
	

În anul financiar 2015 s-au alocat pentru obiecte de inventar sumele: 46.101,33 lei  
 

CHELTUIELE  OBIECTE DE INVENTAR ANUL 2015- administrator patrimoniu  
Mateşan Valeria 

      
      NR. 
CRT. OBIECTUL CONTRACTULUI U/M CANT. STR. 

VAL. ESTIM. 
(LEI) 

  OBIECTE DE INVENTAR         
1 AP. MULTIMETRU BUC 1 Sc.M.V. 110,00 
2 APARATE AER CONDITIONAT BUC 4 Sc.M.V. 7.182,08 

3 ASPIRATOR BUC 1 
Gr. 

Seciu 200,00 

4 BOILER 10 L  BUC 1 
Cab 
med 270,00 

5 BOILER 30 L  BUC 1 Gr.Nr.1 325,00 
6 BORMASINA AC-LITIU BUC 1 Sc.M.V. 230,00 
7 BOXE CALCULATOR SP-HF 160 BUC 8 Sc.M.V. 360,00 
8 BOXE CALCULATOR SP-HF 360 BUC 1 Sc.M.V. 130,00 
9 CALORIFER ELECTRIC BUC 1 Sc.M.V. 180,00 
10 CAMIOANE JUCARII BUC 3 Gr.Nr.1 36,00 
11 CAPSATOR 25 COLI BUC 1 Sc.M.V. 13,73 
12 CAPSATOR 30 COLI BUC 1 Gr.Nr.1 27,88 
13 CAPSATOR METAL BUC 1 Sc.M.V. 27,28 
14 CARTI BIBLIOTECA VOL 42 Sc.M.V. 1.682,27 
15 CARTI BIBLIOTECA VOL 21 Sc.M.V. 1.267,00 
16 CIRCULAR BUC 1 Sc.M.V. 240,00 
17 COOLER LAPTOP BUC 6 Sc.M.V. 450,05 
18 COS JUCARII BUC 3 Gr.Nr.1 75,00 
19 COVORAS INTRARE BUC 3 Gr.Nr.4 75,00 
20 CUTII DEPOZITARE BUC 12 Sc.M.V. 335,88 
21 CUTII DEPOZITARE 12L BUC 4 Gr.Nr.1 52,00 
22 CUTII DEPOZITARE 20L BUC 4 Gr.Nr.1 68,00 
23 DIAMANT GEAM BUC 1 Sc.M.V. 10,00 
24 DULAP 2 USI CAB. SPRIJIN BUC 1 Sc.M.V. 650,00 
25 DULAP CASETAT BUC 1 Gr.Nr.1 750,00 
26 DULAP VITRINA CAB. MEDICAL BUC 1 Sc.M.V. 450,00 
27 EXCAVATOR JUCARII BUC 3 Gr.Nr.1 30,00 
28 FLEX BUC 1 Sc.M.V. 340,00 
29 FURTUN PLASTIC ML 15 Gr.Nr.4 37,50 
30 GREBLA FRUNZE BUC 1 Gr.Nr.4 14,00 
31 HARTI ISTORIE BUC 6 Sc.M.V. 1.062,02 
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32 HUB USB BUC 5 Sc.M.V. 125,00 
33 JALUZELE VERTICALE BUC 8 Gr.Nr.1 1.550,00 
34 JUCARII AUTOBUZ BUC 10 Gr.Nr.4 250,00 
35 JUCARII AUTOBUZ BUC 5 Gr.Nr.1 125,00 

36 JUCARII AUTOBUZ BUC 5 
Gr. 

Seciu 125,00 
37 JUCARII CAMIOANE BUC 10 Gr.Nr.4 250,00 
38 JUCARII CAMIOANE BUC 5 Gr.Nr.1 125,00 

39 JUCARII CAMIOANE BUC 5 
Gr. 

Seciu 125,00 
40 LAPTOP HP BUC 1 Sc.M.V. 2.475,99 
41 LOPATA CU COADA BUC 1 Sc.Seciu 15,00 
42 MASA EXTENSIBILA BUC 1 Sc.M.V. 700,00 
43 MINIDATIERA BUC 1 Sc.M.V. 18,96 
44 MOCHETA COPII MP 6 Sc.Seciu 180,00 
45 MULTIFUNCTIONAL BROTHER BUC 1 Sc.M.V. 763,90 
46 PAPUSI BUC 6 Gr.Nr.1 150,00 

47 PAPUSI BUC 5 
Gr. 

Seciu 125,00 
48 PATENT BUC 1 Sc.M.V. 10,00 
49 PERFORATOR 25 COLI BUC 1 Gr.Nr.1 17,48 
50 PERFORATOR 25 COLI BUC 2 Sc.M.V. 34,97 
51 PERFORATOR 60 COLI BUC 1 Sc.M.V. 46,71 
52 PERFORATOR METAL BUC 1 Sc.M.V. 68,63 

53 
PLACA INSCRIPTIONATA 
PLEXIC 100X60 BUC 1 Gr.Nr.1 160,00 

54 RACITOR FRIGIDER BUC 1 Sc.M.V. 1.450,00 
55 RAFTURI BIBLIOTECA BUC 6 Sc.M.V. 3.300,00 
56 ROTOPERCUTOR BUC 1 Sc.M.V. 420,00 
57 SALA DE SPORT BUC 31 Sc.M.V. 3.462,90 
58 SCARA 5 TREPTE BUC 1 Gr.Nr.4 100,00 
59 SCARA 9 TREPTE BUC 1 Sc.Seciu 170,00 
60 SCAUN ELEV BUC 35 Sc.M.V. 2.449,50 
61 SET CHEI SET 1 Sc.M.V. 135,00 
62 SET SURUBELNITE BUC 1 Sc.M.V. 27,00 
63 SISTEM DESKTOP+MONITOR BUC 5 Sc.M.V. 6.925,00 
64 STAMPILE BUC 3 Sc.M.V. 169,85 
65 STERGATOR PICIOARE BUC 1 Sc.M.V. 17,00 
66 STERGATOR PICIOARE BUC 1 Gr.Nr.1 17,00 

67 STERGATOR PICIOARE BUC 1 
Gr. 

Seciu 17,00 
68 STICK MEMORIE USB BUC 3 Sc.M.V. 106,76 
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69 STILZON MARE BUC 1 Sc.M.V. 35,00 
70 STILZON MEDIU BUC 1 Sc.M.V. 25,00 
71 SURSA CENTRALA BUC 1 Sc.M.V. 610,00 
72 ȘTAMPILA BUC 1 Sc.M.V. 54,19 
73 ȘTAMPILA BUC 1 Sc.M.V. 54,19 
74 ȘTAMPILA SCOALA BUC 1 Sc.M.V. 50,84 

75 
TABLA ALBA MAGNETICA 
120X300 BUC 1 Lab. fiz. 1.188,79 

76 TERMOMETRU FRIGIDER BUC 1 Sc.M.V. 65,00 
77 TERMOMETRU FRIGIDER BUC 1 Gr.Nr.1 65,00 

78 TERMOMETRU FRIGIDER BUC 1 
Gr. 

Seciu 65,00 
79 TERMOMETRU FRIGIDER BUC 1 Gr.Nr.4 65,00 
80 TERMOMETRU FRIGIDER BUC 1 Sc.Seciu 65,00 
81 TRUCA COAFOR PAPUSI BUC 10 Gr.Nr.4 200,00 
82 TRUSA GEOMETRIE BUC 1 Sc.M.V. 668,98 
            
  TOTAL       46.101,33 

 

XV. PARTENERIATUL DINTRE SCOALĂ ŞI FAMILIE- RELAŢIA ŞCOALĂ- 
COMUNITATEA LOCALĂ 

Concretizarea  relaţiei dintre şcoală şi familie s-a realizat prin implicarea 
părinţilor   în diverse proiecte cu caracter permanent (de exemplu: pe teme de învăţare 
eficientă,  de comunicare în relaţia cu şcoala, cu profesorii,  implicare în activităţile 
extraşcolare, activităţi de voluntariat în cadrul Proiectelor derulate la nivel de şcoală 
etc), făcându-i pe părinţi să conştientizeze importanţa lor în educaţie. O bună 
comunicare între profesor şi părinte poate rezolva multe neajunsuri şi probleme, poate 
chiar preveni din timp anumite devieri de comportament.  

A existat o permanentă preocupare privind dezvoltarea şi extinderea relaţiilor de 
parteneriat cu comunitatea locală, prin cultivarea unei relaţii deschise şi facilitarea 
accesului acesteia la informaţiile cu caracter public, prin aducerea la cunoştinţă a 
părinţilor-elevilor-membrilor comunităţii a problemelor cu care se confruntă şcoala azi, 
inclusiv solicitarea sprijinului partenerilor locali în soluţionarea acestora. Implicarea 
părinţilor în activităţile manageriale este foarte bună,având o bună relaţionare  cu 
Comitetul Reprezentativ al părinţilor: 

 Există disponibilitate din partea cadrelor didactice în ceea ce priveşte asistenţa 
acordată părinţilor (se organizează : semestrial si de cate ori este nevoie şedinte cu 
parintii şi săptămânal consultaţii individuale cu părinţii ).  

 Există şi părinţi care manifestă dezinteres  faţă de şcoală şi educaţia 
elevilor,ceea ce se reflectă în comportamentul copiilor,în atitudinea lor faţă de şcoală.  

 Un rol important în contracararea acestor disfuncţionalităţi îl are profesorul 
psihopedagog din şcoală şi  Colaborarea cu Centrul educaţional CERC Boldeşti- Scăeni 
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( After School ) , construit de   Petrom unde sunt inscrisi 25 copii din ciclul gimnazial şi 
30 copii din ciclul primar, elevi care provin din familii cu venituri mici.  
 Părinţii au participat şi în acest semestru la evenimentele importante ale şcolii 
alături de elevi şi cadre didactice.  

Consiliul reprezentativ al părinţilor ne-a sprijinit în rezolvarea unor probleme 
legate de, îmbunătăţirea frecvenţei elevilor, s-au implicat în pavoazarea claselor şi a 
corpului administrativ şi în eforturile de a elimina absenteismul şi abandonul şcolar,de 
stabilire a relaţiei concrete părinte-elev-şcoală. 

Cu scopul crearii unui parteneriat viabil scoala- familie,în semestrul I al acestui 
an şcolar Asociatia Parintilor, organism cu personalitate juridică, ne-a sprijinit în 
organizarea unor activităţi extraşcolare la nivelul şcolii.  

In anul financiar 2015 a intrat în fondul Asociaţiei parinţilor din 2% din impozit          
lei. 
 A existat o bună colaborare cu autorităţile locale în ceea ce priveşte repartizarea 
şi utilizarea fondurilor pentru întreţinerea şi repararea unităţii şcolare. În general ne 
bucurăm de colaborarea instituţiilor locale în promovarea imaginii şcolii.  
S-a colaborat cu Primǎria, Poliţia şi Casa de cultură în vederea realizării unor activităţi 
educative comune pe linie civică, educaţie rutieră: 
- organizarea în parteneriat cu Casa de culturǎ a unor evenimente culturale : Festivalul 
Toamnei, 1 Decembrie, Ziua oraşului 
- derularea unor programe de prevenire a delincvenţei juvenile în cadrul orelor de 
dirigenţie sub îndrumarea Poliţiei de proximitate. 

Parteneri sociali: 
-Primăria Orasului Boldesti- Scaeni 
-Şcolile vecine prin realizarea unor activitati metodice comune 
-Casa de Cultura Mihai Eminescu Boldesti- Scaeni 
-Poliţia oraşului Boldesti- Scaeni 
-Biserica 

 

XVI.  PROIECTE SI PARTENERIATE EDUCAŢIONALE 

Proiecte si parteneriate scolare 

An scolar 2015-2016 

Nr. 
Crt. 

Titlu Proiect/Accord de 
pateneriat 

Parteneri Perioada Nr. de 
inregistrare 

1. Proiect educational ,, Prieteni 
la distanta,, 

• Scoala gimnaziala ,,M. 
Vitezul,, Boldesti-
Scaeni 

• Gradinita cu program 
normal Soimari 

febr.  2016- 
iun.2016 

2139/14.10.2015 

2. Contract de parteneriat privind 
organizarea centrelor pilot de 

• Fundatia pentru Stiinte 
si Arte Paralela 45 

sept. 2015-
iun.2016 

5240/15.12.2015 
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invatare si evaluare Comper (FSAP45) 
• Scoala gimnaziala ,,M. 

Vitezul,, Boldesti-
Scaeni 

3.  Protocol de colaborare in 
cadrul proiectului Judetean ,, 
Cuvant si culoare,, editia a  
X-a 

• Scoala gimnaziala ,,M. 
Vitezul,, Boldesti-
Scaeni 

• Scoala gimnaziala 
,,Sfantul Vasile,, Ploiesti 

ian. 2015-
iun. 2016 

371/27.01.2016 

4. Protocol de colaborare in 
cadrul proiectului educational 
,,Prietenii chimiei,, editia I 

• Scoala gimnaziala ,,M. 
Vitezul,, Boldesti-
Scaeni 

• Scoala gimnaziala Buda, 
comuna Rasnov 

• Scoala gimnaziala 
Apostolache 

sept. 2015-
iun.2016 

813/26.02.2016 

5 Protocol de colaborare cu Casa 
de cultura”Mihai 
Eminescu”,Boldeşti- Scăeni 

Casa de cultura Boldesti- 
Scaeni 
Primăria Boldeşti- Scăeni 

04.11.2015- 
iun.2016 

1538/04.11.2015 

6 Protocol de colaborare cu 
Asociaţia”Aresel” în cadrul 
Proiectului Pasiunea mea 
pictura 

Asociaţia Aresel 
 

An scolar 
2015-2016 

4345/14.10.2015 

7 Protocol de colaborare în 
cadrul Proiectului”Educaţia 
incluzivă în şcolile prahovene- 
finanţat de Comisia europeană 
prin Programul Erasmus plus 
acţiune Cheie 3 Dialog 
structurat întâlnire între tineri 
şi factori de decizie în 
domeniul tineretului. 

Asociaţia Aresel 
Sc. Gimn. Nicolae Iorga 
Ploieşti 
Sc.gim. Varbilău 
Sc gim George Cosbuc Ploiesti 

An scolar 
2015-2016 

 

8 Protocol de colaborare cu 
Poliţia privind prevenirea şi 
combaterea evenimentelor 
negative în incinta şi 
vecinătatea unităţilor de 
învăţământ 

Poliţia orasului Boldeşti- Scaeni An scolar 
2015-2016 

3727/22.09.2015 

9 Protocol cooperare cu Biserica 
în vederea susţinerii orei de 
religie şi îmbunătăţirii 
activităţilor extraşcolare  

Parohia Boldeşi An scolar 
2015-2016 

2437/04.06.2015 

10 Protocol de cooperare cu 
Poliţia Locală în vederea 
asigurării climatului de 

Primăria oraşului Boldeşti- 
Scăeni- Poliţa Locală 

An scolar 
2015-2016 

3604/11.09.2015 
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siguranţă civică în şcoală şi în 
apropierea şcolii  

11 Protocol cu Asociaţia” 
Respiro” 

Asociaţia” Respiro” 05.2015-
06.2016 

2362/27.05.2016 

 

PARTENERIAT PETROM –PRIMARIA BOLDESTI-SCAENI –SCOALA 
GIMNAZIALA “MIHAI VITEAZUL” BOLDESTI-SCAENI PENTRU 
SPRIJINIREA COPIILOR DEFAVORIZATI 

- Un numar de 150 elevi şi prescolari din clasele I-VIII de la Scoala Gimnazială 
“Mihai Viteazul” Boldeşti- Scaeni, Scoala Seciu şi Grădiniţa nr.1 au primit cu 
ocazia sarbatorilor de Craciun, în cadru festiv, pachete cu îmbracaminte, 
încaltaminte şi dulciuri. 

- Toţi copiii de la toate unitătile au primit pachete cu dulciuri cu ocazia 
sărbătorilor de Crăciun din partea Primariei 

PROIECTUL “EDUCATIA-UN PAS INAINTE PENTRU COMUNITATE” IN 
PARTENERIAT CU PETROM SI FUNDATIA AMARE RROMENTZA 
(februarie 2013- iunie 2014) 

§ Proiectul are ca obiectiv cresterea performantelor scolare pentru 80 de elevi romani 
si romi cu situatie materiala precara prin desfasurarea de activitati specifice “Scoala 
dupa scoala” 

• Elevii beneficieaza de sprijin in realizarea temelor, activitati remediale la 
limba romana, matematica, limba engleza si consiliere şcolară, dezvoltare 
personală şi mentorat (prof. Albu Elena,Diaconescu Steliana, Petcu 
Ioana,Mihai Roxana , Toma Mirela, Adret Gabriela, Dumitru Victor, ) 

• Elevii primesc zilnic masa calda,  rechizite si alte materiale didactice 
necesare procesului didactic 

§ Un alt obiectiv al proiectului – cresterea participarii si performantelor copiilor rromi 
si nerromi la invatamantul prescolar prin introducerea educatiei interculturale in 
grupele de gradinita si a asistentului educational pentru sprijinirea activitatilor din 
cadrul gradinitei. (Stan Mihaela, Oprea Liliana) 

§ Cresterea nivelului de implicare a parintilor în activitatile desfasurate de copii prin 
desfasurarea unor sesiuni de educatie parentala (Nica Raluca –consilier si facilitator, 
Matesan Valeria-facilitator, Mangu Augustin,Dumitru Maria) 

§ Cresterea aspiratiilor personale si profesionale, precum si a stimei de sine 
individuale si etnice a elevilor de gimnaziu prin desfasurarea unor sesiuni de 
mentorat , consiliere şi orientare scolara si profesionala, dezvoltare personală si prin 
activitati extracurriculare adresate elevilor beneficiari (Nica Raluca –consilier, Bălan 
Rebeca- mediator,Zamfir Alexandru profesori-mentori) 
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§ Valorizarea etno-culturii rromani si pozitivarea imaginii rromilor prin predarea 
limbii rromani în scoala 

Proiecte internationale: 

1.Proiectul E-twinning "Let the letters talk". Tara partenera- Spania (proiect in 
derulare) 

Proiectul “Let the letters talk” este un proiect E-twinning derulat in cadrul Erasmus Plus 
si se deruleaza in anul scolar 2015-2016 intre scoala noastra si Scoala Benaula din 
Caldes de Mavella, Spania. 

Scopul acestui proiect este de a dezvolta abilitatile sociale si de comunicare ale elevilor, 
de a crea scrisori si de a le trimite unii altora în care sa dezbata diverse teme: scoala, 
familia, hobby-uri, traditii, aspiratii etc. De asemenea, un alt obiectiv important este de a 
constientiza dimensiunea culturala si europeana, esentiale în cadrul politicii UE si, in 
plus, de a realiza importanta limbii engleze pe care, iata, o utilizeaza in mod pragmatic, 
ancorand-o la realitatile vietii. 

Modalitatea de desfasurare a acestui proiect este urmatoarea: fiecare elev al clasei a V-a 
A va avea cate un partener din scoala din Spania, caruia ii va trimite scrisoarea si cu care 
va coresponda de-a lungul intregului an scolar. De asemenea, ei vor face schimb de 
adrese pe retelele de socializare, putand coresponda chiar si acolo, daca vor dori. 

La sfarsitul proiectului, dorim ca elevii sa observe ca engleza o pot folosi si in situatii 
reale de comunicare, ca nu o invata doar din necesitate, ca isi pot face prieteni dincolo 
de granitele tarii si ca modul lor de a fi si de a-si trai copilaria este intr-o masura mai 
mare sau mai mica asemanator cu cel din alte tari ale UE. 

2. Albu Elena-  "We all need a cultural ID"-Elvetia (schimb de tineri, iulie 2015) 

3. Albu Elena- Serviciul european de voluntariat-"Collaboration & Empowerment 
for the Future"- Irlanda (august 2015) 

În semestrul II al anului şcolar 2015-2016, Comisia a efectuat 

următoarele activităţi:  

In luna februarie 2016 prof. Alexandra Cristea a inceput sa implementeze 

in scoala pana la sfarsitul anului proiectul E-twinning Peace at home, peace in 

the world, alaturi de scoli din Turcia, Spania, Romania, Ungaria, Serbia, Croatia 

si Grecia.  

In luna mai a fost celebrata Ziua Europei de catre elevii si profesorii scolii. S-au 

utilizat quiz-uri, afise, chestionare etc.  

Tot in acest an scolar prof. Elena Albu a participat la trainingul „Create social 

resources” in Polonia, unde a pus bazele unui parteneriat cu ONG-ul 
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Connections din Bucuresti, prin care vom trimite elevi ai scolii într-un schimb de 

tineri în Polonia in noiembrie 2016.  

 Permanent responsabilul comisiei si-a informat colegii interesati despre 

proiecte si traininguri internationale, atat in cadrul educatiei formale, cat si al 

celei  non-formale.  

XVII. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ 

RAPORT 
privind activitãţile extraşcolare şi extracurriculare desfãşurate în  

Anul şcolar 2015-2016- Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare 
şi extraşcolare,prof. Alexandrescu Medeea 
 
 La începutul anului şcolar 2015-2016, coordonatorul pentru proiecte şi programe 
educative şcolare şi extraşcolare, ales de Consiliul Profesoral și aprobat de către 
Consiliul de Administrație, a întocmit documentele specifice activităţii de planificare a 
activităţii educative:  

- Raportul anual al coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi 
extraşcolare pentru anul şcolar 2014-2015; 

- Planul managerial anual şi semestrial al coordonatorul pentru proiecte şi 
programe educative şcolare şi extraşcolare pentru anul şcolar 2015-2016; 

- Planificarea calendaristică a activităților educative extrașcolare şi 
extracurriculare din anul şcolar 2015-2016 ;  

- Planificarea şedinţelor cu părinţii; 
- Graficul consultaţiilor cu părinţii.  

 S-au constituit comisiile şi subcomisiile educative, s-au elaborat programe de 
activitate ale acestora, s-au stabilit responsabilităţile, graficul de desfăşurare şi modul în 
care se face evaluarea/feed-back-ul. S-au identificat priorităţile activităţii educative, în 
funcţie de specificul şcolii şi în consonanţă cu ordonanţa de urgenţă a guvernului 
României privind asigurarea calităţii în educaţie şi strategia MECTS pentru perioada 
2015-2016.  
 De asemenea, a fost prelucrată în Consiliul profesoral, Anexa  la ordinul MEN 
nr. 4496/13.07.2015 privind structura anului școlar 2015-2016 care se referă la 
Programul „„Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”. Ȋn acest sens, cadrele 
didactice au fost informate că între 18-22  aprilie 2016 nu se vor desfăşura cursuri 
conform orarului obişnuit al unităţii de învăţământ, această perioadă fiind alocată 
activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare care se vor desfăşura în 
conformitate cu un program special. 
 Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor preșcolari/elevilor și a 
cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale 
copiilor preșcolari/elevilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite 
domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național, și să stimuleze 
participarea lor la acțiuni variate, în contexte nonformale. 
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 În perioada 18–22 aprilie 2016, Ministerul Educației și Cercetării Științifice 
organizează, de regulă, etapele naționale ale olimpiadelor școlare pe discipline de 
învățământ și, după caz, ale concursurilor școlare. 
 În programul „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”, elaborat și 
organizat de fiecare unitate de învățământ, vor fi incluși toți copiii preșcolari/elevii și 
toate cadrele didactice care nu participă la etapele naționale ale olimpiadelor și 
concursurilor școlare. 
În vederea elaborării programului de activități, în timpul primului semestru, se vor 
solicita propuneri elevilor, la orele de dirigenție, și cadrelor didactice, în cadrul 
ședințelor comisiilor metodice, părinților, în cadrul ședințelor cu părinții, precum și 
reprezentaților autorităților administrației publice locale/ai comunității, în cadrul 
ședințelor consiliului de administrație. 
 După colectarea propunerilor se vor desfășura dezbateri în colectivele de elevi, 
în consiliul elevilor, în consiliul profesoral și în comitetul reprezentativ al părinților, în 
vederea adoptării programului agreat de majoritatea elevilor și a cadrelor didactice. 
 Modalitatea de selecție a activităților propuse se decide la nivelul unităților de 
învățământ și presupune implicarea, în egală măsură, a elevilor, a cadrelor didactice, a 
părinților, astfel încât proiectele și activitățile selectate să corespundă obiectivelor 
educaționale specifice comunității școlare, fiind un rezultat al opțiunilor acesteia. 
 Tipurile de activități care se organizează în săptămâna menționată, durata 
acestora, modalitățile de organizare și responsabilitățile se stabilesc în consiliul 
profesoral și se aprobă de către consiliul de administrație al unității de învățământ, până 
la data de 19 februarie 2016. 
 Consilierul educativ din unitatea de învățământ centralizează propunerile 
agreate, în vederea includerii acestora în Calendarul Activităților Educative al unității de 
învățământ, ca domeniu distinct: Programul „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii 
mai bun!”. 
  
 A fost constituită Comisia profesorilor diriginţi în următoarea componenţă: 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
cadrului didactic 

Clasa Nr. 
elevi 

Experienţă 
în funcţia 

de diriginte 

Specialitatea 

1 Albu Elena a V-a A 22 Da   Lb. română 
2 Mânzală Iuliana a V-a B 27 Da Lb. română 
3 Cîrstea Mihăiţă a V-a C 24 Da Ed. muzicală 
4 Alexandrescu Medeea a VI-a A 21 Da Istorie 
5 Nica Raluca a VI-a B 25 Da Consilier şc. 
6 Cristea Alexandra a VI-a C 22 Da Lb. engleză 
7 Bilciurescu Ion a VII-a A 22 Da Matematică 
8 Toma Mirela a VII-a B 25 Da Lb. engleză 
9 Dumitrică Lavinia a VII-a C 26 Da Biologie 
10 Voicilă Georgian a VIII-a A 24 Da Religie 
11 Necula Ofelia a VIII-a B 31 Da Lb. română 
12 Tănăsescu Stelian a VIII-a C 23 Da Ed. Fizică 
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 Planificarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare din anul şcolar 2015-
2016, a avut în vedere următoarele obiective: 

ü statutul activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune a procesului 
de învăţare permanentă;  

ü necesitatea recunoaşterii  activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca parte 
esenţială a educaţiei obligatorii;  

ü importanţa activităţii educative şcolare şi extraşcolare pentru dezvoltarea 
sistemelor relaţionate de cunoştinţe, a abilităţilor şi competenţelor;  

ü oportunitatea oferită de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară pentru 
crearea condiţiilor egale/echitabile de acces la educaţie pentru dezvoltarea deplină a 
potenţialului personal şi reducerea inegalităţii şi excluziunii sociale;  

ü stimularea implicării tinerilor în promovarea valorilor şi principiilor etice: 
dreptate, toleranţă, pace, cetăţenie activă, respectarea drepturilor omului;  

ü utilizarea potenţialului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca mijloc 
complementar de integrare socială şi participare activă a tinerilor în comunitate;  

ü promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice 
necesare ridicării standardelor calităţii procesului educaţional. 
 Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară pe parcursul semestrului I al anului 
şcolar 2015-2016, s-a derulat conform obiectivelor stabilite în documentele manageriale 
întocmite de consilierul educativ şi aprobate în Consiliul de Administraţie al şcolii şi s-a 
bazat pe dezvoltarea personalităţii elevilor în vederea dobândirii de abilităţi şi 
competenţe care să le sigure o integrare eficientă  în grup şi în viaţa comunităţii. Această 
activitate a avut un pronunţat caracter educativ, a contribuit la organizarea raţională a 
timpului liber  al elevilor, la menţinerea capacitãţii de muncã a acestora. 
 Colaborarea cu familia a reprezentat un obiectiv major al consilierii şcolare. 
Astfel, derularea şedinţelor cu părinţii conform graficelor, familiarizarea acestora cu 
R.O.I. al şcolii, încheierea Acordului de Parteneriat cu şcoala, cât şi colaborarea continuă, 
pe tot  parcursul semestrului, au asigurat realizarea educaţiei permanente şi o informare 
transparentã şi eficientã  a familiei în legãturã cu evoluţia şcolarã a elevilor. 
 Pe data de 02.10.2015, s-a desfăşurat în sala Cinema TWINS din incinta 
WINMARKT GRAND CENTER Ploieşti, prima întâlnire a consilierilor educativi din 
unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Prahova, la care a participat prof. 
Alexandrescu Medeea,  în calitate de consilier educativ al Şcolii Gimnaziale “Mihai 
Viteazul” Boldeşti-Scăeni, numit prin Decizia nr. 80  
Ȋn data de 04. 12. 2015, consilierul educativ a participat la activitatea Cercului pedogogic 
Educaţie Permanentă nr. 5 Valea Teleajenului care s-a desfăşurat la Şcoala Gimnazială 
Gura Vitioarei şi a avut ca temă: Păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor strămoşeşti în 
contextul aparteneţei la Uniunea Europeană. 
 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI: 

- majoritatea  cadrelor didactice au experienţă profesională, sunt bine pregătite din 
punct de vedere ştiinţific, deschise la nou şi pregătite pentru centrarea actului 
educaţional pe competenţe şi calitate 

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

- posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale prin programele existente la nivel local ; 
- varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare continuă oferite de C.C.D. si de 

universităţi; 
- disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi de experienţă şi pentru activităţi 

organizate în parteneriat, în interes reciproc; 
- postarea pe Internet (didactic.ro) a tot mai multor activităţi educative privind 

consilierea şi orientarea elevilor, fapt ce vine în sprijinul diriginţilor; 
 

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 pentru “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.  
 

În anul şcolar 2015-2016 s-au desfãşurat activitãţi instructiv-educative, cultural-
artistice, sportive şi de voluntariat conform planificãrii realizate la nivelul unitãţii 
şcolare şi a graficului activitãţilor extraşcolarea şi estracurriculare lunare, sub 
coordonarea cadrelor didactice ale şcolii, cu participarea elevilor şi implicarea familiei, 
dupã cum urmeazã : 

 
 

 



117	
	

Nr. 
crt 

Data/ 
Perioada 

de 
desfãşurare 
a activitãţii 

Denumirea activitãţii Tipul 
activitãţii 

Cadre didactice 
organizatoare/ 
colaboratoare 

Nr. 
elevi/ 

părinţi 

Partener
i 

I. ACTIVITÃŢI  EDUCATIVE, CULTURAL-ARTISTICE 
 
 sept. 2015 

 
“Traversez corect 
strada?’’ 

activitate 
educativă  

prof. înv. primar 
Anton Cristina 

27 Poliţia 
Oraşului 
Boldeşti-
Scăeni 

’’S-au aurit a toamnă 
pădurile!’’ 

activitate 
educativă  
 

prof. înv. primar 
Posescu Tatiana, 
înv. Vasile Silvia 

49 
 
 

 

“Grădiniţa- noua mea 
familie!” 

activitate 
educativă 

prof. înv. preşcolar 
Petrescu Rozalia, 
prof. înv. preşcolar 
Alecu Anca, prof. 
înv. primar Anton 
Cristina 

gr. 
mijloc
ie, gr. 
mare, 
clasa 
preg. 
A 

 

“Ziua limbilor europene” activitate 
educativă 

prof. Albu Elena 90  

 oct. 2015 

 

”Toamna în oraşul meu” expoziţie 
de desene 

prof. Jercan 
Luminiţa 

V-
VIII 

 

“Cenuşăreasa” – teatru de 
păpuşi 

activitate 
recreativă 

prof. înv. preşcolar 
Petrescu Rozalia, 
prof. înv. preşcolar 
Alecu Anca, prof. 
înv. primar Anton 
Cristina, înv. 
Preotesoiu Olga 

gr. 
mijloc
ie, gr. 
mare, 
clasel
e 
preg. 
A, B, 
C 

 

“Ziua Mondială a 
Educaţiei” – “O zi la 
bibliotecă” 

activitate 
educativă 

înv. Niţă Ştefania 27 Biblioteca 
Şcolii 
Gimnazial
e “Mihai 
Viteazul” 
Boldeşti-
Scăeni 

“Natura ne aseamănă, 
educaţie ne deosebeşte” – 
rolul educaţiei în 
dezvoltarea personală 

activitate 
educativă 

prof. Alexandrescu 
Medeea 

21  
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“Grădiniţa – primii paşi în 
educaţie” 

activitate 
educativă 

prof. înv. preşcolar 
Petrescu Rozalia, 
prof. înv. preşcolar 
Alecu Anca 

gr. 
mijloc
ie, gr. 
mare, 

 

Festivalul Toamnei              
- parada costumelor 
populare                                
- program artistic (cântece 
şi dansuri populare) 

- demonstraţie de karate 

activitate 
educativă, 
artistică 

prof. Alexandrescu 
Medeea, prof. 
Petcu Iona, prof. 
Moise Mădălina, 
prof. Mânzală 
Iuliana, înv. Vasile 
Silvia, prof. înv. 
primar Niţă 
Ştefania 

25 Primăria şi 
Casa de 
Cultură 
’’Mihai 
Eminescu’
’ Boldeşti-
Scăeni 

25 octombrie – Ziua 
armatei române 

activitate 
educativă 

prof. Alexandrescu 
Medeea 

21  

“Halloween la noi în 
clasă” 

activitate 
educativ- 
artistică 

înv. Anton Cristina 27  

 nov. 2015 „Povestea lui Gimpişor” – 
teatru de păpuşi 

 prof. înv. preşcolar 
Petrescu Rozalia, 
prof. înv. preşcolar 
Alecu Anca, prof. 
înv. primar Anton 
Cristina, înv. 
Preotesoiu Olga 

gr. 
mijloc
ie, gr. 
mare, 
clasel
e 
preg. 
A, B, 
C 

 

1 Decembrie - Ziua 
Naţională a României:             
depunere de coroane de 
flori la Monumentul 
Eroilor din Oraşul 
Boldeşti-Scăeni                          
program artistic (cântece 
patriotice, poezii) 

activitate 
educativă, 
artistică 

prof. Alexandrescu 
Medeea,       prof. 
Cîrstea Mihăiţă/ 
prof. Petcu Ioana,    
prof. Moise 
Mădălina, prof. 
Mânzală Iuliana, 
Drăgan Elena, 
directorul Casei de 
Cultură 

46 

 
 
 
 

Primăria 
Oraşului 
Boldeşti-
Scăeni/Ca
sa de 
Cultură 
’’Mihai 
Eminescu’
’ Boldeşti-
Scăeni 

 dec. 2015 1 Decembrie - Ziua 
Naţională a Românie:           
- semnificaţia istorică a 
zilei de 1 decembrie;                        
- program artistic (cântece 
patriotice, poezii) 
 

activitate 
educativă, 
artistică 

 
 
 

prof. Alexandrescu 
Medeea,       prof. 
Cîrstea Mihăiţă/ 
Tarcău Adina, 
bibliotecar 

 

60 

 
 
 
 

Biblioteca 
Şcolii 
Gimnazial
e “Mihai 
Viteazul” 
Boldeşti-
Scăeni 
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„1 Decembrie – Zi de 
importanţă naţională” 

activitate 
educativă, 
artistică 

înv. Anton Cristina 27  

“Concursul TIMTIM-
TIMY pentru copii” 

concurs prof. înv. preşcolar 
Petrescu Rozalia, 
prof. înv. preşcolar 
Alecu Anca 

gr. 
mijloc
ie, gr. 
mare 

 

“Datini de Crăciun” activitate 
artistică 

prof. înv. preşcolar 
Petrescu Rozalia 

gr. 
mare 

PETROM, 
Amare 
Rromentza 

’’Poveste de iarnă’’  activitate 
educativă 

înv. Anton Cristina 27  

“Uite, vine Moş Crăciun” activitate 
artistică 

prof. înv. preşcolar 
Petrescu Rozalia, 
prof. înv. preşcolar 
Alecu Anca 

gr. 
mijloc
ie, gr. 
mare 

 

“Poveştile de Crăciun se 
spun la Carrefour” 

concurs de 
desene 

prof. Jercan 
Luminiţa 

V-
VIII 

Carrefour 
Ploieşti 

“Sărbătorile de iarnă prin 
ochi de copii” 

expoziţie 
de desene 

prof. Jercan 
Luminiţa 

V-
VIII 

 

“La şezătoare – Obiceiuri 
de iarnă la români” 

activitate 
artistică 

prof. înv. primar 
Toma Ana-Petruţa 

23  

’’Iată, vine Moş Crăciun!”  activitate 
artistică 

prof. înv. primar 
Niţă Ştefania 
 

27 
 

 

’’Iată, vine Moş Crăciun!” activitate 
educativ- 
artistică 

prof. înv. primar 
Posescu Tatiana, 
înv. Vasile Silvia 

49  

“Ȋl aşteptăm pe Moş 
Crăciun” 

activitate 
educativ- 
artistică 

prof. înv. primar 
Voicu Roxana 

28  

“Crăciunul la români” – 
colinde, tradiţii şi obiceiuri 
specifice sărbătorii  
Naşterii Domnului 

activitate 
cultural-
artistică 

prof. Cîrstea 
Mihăiţă. prof. 
Dobre Florentina, 
prof. pr.  Voicilă 
Georgian, mediator 
şcolar Bălan 
Rebeca, prof. 
Alexandrescu 
Medeea/  
prof. Petru Ioana, 
prof. Moise 
Mădălina, prof. 
Toma Mirela, prof. 

V-
VIII 
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Mânzală Iuliana, 
prof. Nica Raluca 

 ian. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Magazin literar_ moment 
închinat poetului Mihai 
Eminescu 

activitate 
educativă 
 

prof. înv. primar 
Anton Cristina 
 
 

27 
 
 

 

“Mihai Eminescu – 
Lucearărul poeziei 
româneşti” 

activitate 
educativă 

prof. înv. primar 
Niţă Ştefania 

27  

“Pe urmele Luceafărului” activitate 
educativă 

prof. înv. primar 
Posescu Tatiana, 
înv. Vasile Silvia 

49  

“Eminescu –Luceafărul 
poeziei româneşti” 

cenaclu 
literar 

prof. înv. primar 
Toma Petruţa 

23  

“Dor de Eminescu” activitate 
educativă 

prof. înv. primar 
Voicu Roxana 

28  

’’24 Ianuarie - Unirea 
Principatelor Române’’ 
’’Personalitatea lui  
Alexandru Ioan Cuza’’ 

activitate 
educativă 

prof. Alexandrescu 
Medeea 
 
 

21 
 
 
 

 

“Hai să dăm mână cu 
mână!’’ 

activitate 
educativă 

prof. înv. primar. 
Niţă Ştefania 

27  

“Hai să dăm mână cu 
mână!’’ 

activitate 
educativă 

prof. înv. preşcolar 
Petrescu Rozalia, 
prof. înv. preşcolar 
Alecu Anca, prof. 
înv. primar Anton 
Cristina 

gr. 
mijloc
ie, gr. 
mare, 
Grădi
niţa 
cu PN 
nr. 1, 
clasa 
preg. 
A 

 

feb. 2016  “Fata babei şi fata 
moşneagului” 

teatru de  
păpuşi 

prof. înv. preşcolar 
Cicârdaru Gabriela 

gr. 
mică 
Grădi
niţa 
cu PN 
nr. 4 
 
 

 

martie 
2016 

“La mulţi ani, mămica 
mea!” 
 

serbare prof. înv. preşcolar 
Cicârdaru Gabriela 

gr. 
mică 
Grădi
niţa 
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cu PN 
nr. 4 

”De ziua ta, mămico” serbare prof. înv. preşcolar 
Petrescu Rozalia 

gr. 
mare 
Grădi
niţa 
cu PN 
nr. 1 

 

“Fantezii de primăvară” 
 

activitate 
educativă 

prof. înv. primar 
Anton Cristina 

clasa 
preg. 
A 
 

 

aprilie 
2016 

”Mici actori, mici 
spectatori”- ”Degetica”, 
“Ridichea uriaşă” 
 

teatru de 
păpuși 

prof. înv. preşcolar 
Petrescu Rozalia 
prof. înv. primar 
Anton Cristina, 
prof. înv. preşcolar 
Cicârdaru Gabriela 

gr. 
mare 
Grădi
niţa 
cu PN 
nr. 1, 
clasa 
preg. 
A, gr. 
mică 
Grădi
niţa 
cu PN 
nr. 4 

 

mai 2016  De ziua Europei activitate 
educativă 

prof. înv. primar 
Anton Cristina 

clasa 
preg. 
A 

 

9 Mai – zi cu triplă 
semnificaţie 

activitate 
educativă 

prof. Alexandrescu 
Medeea 

clasel
e V-
VIII 

 

10 mai –ziua regalităţii, 
150 de ani de la 
instaurarea regalităţii în 
România 

activitate 
educativă 

prof. Alexandrescu 
Medeea 

clasel
e V-
VIII 

 

iunie 2016 100 de ani de la intrarea 
României în primul război 
mondial 

activitate 
educativă 

prof. Alexandrescu 
Medeea 

clasa 
a VI-a 
A 

 

II. EDUCAŢIE  PENTRU AUTOCUNOAŞTERE ŞI UN STIL DE VIAŢÃ SÃNÃTOS 
 
 sept. 2015 “Natura, prietena 

noastră” 
activitate 
în aer liber 

prof. înv. primar 
Voicu Roxana 

28  

 nov. 2015 Dreptul la sănătate educaţie 
sanitară 

prof. înv. primar 
Voicu Roxana 

28  
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“Hai cu noi la circ!” – 
vizionarea spectacolului 
Arca lui Noe la Circul 
Globus din Bucureşti 

activitate 
recreativă 

prof. Dumitrică 
Lavinia, prof. 
Albu Elena, prof. 
Alexandrescu 
Medeea 

40 Circul 
Globus 
Bucureşt
i 

 dec. 2015 ’’Sănătatea o comoară!’’ educaţie 
sanitară 

prof. înv. primar 
Posescu Tatiana, 
înv. Vasile Silvia 

49 Asociaţia 
pentru 
Sănătate, 
Educaţie 
şi 
Familie 

 aprilie 
2016 

“Alege viaţa”, “Nu tremur 
la cutremur” 

activitate 
de 
informare 

prof. înv. 
preşcolar Petrescu 
Rozalia 

 

gr. 
mică 
Grădini
ţa cu 
PN nr. 
4 

 
 

 iunie 2016 “De ziua ta, copile !” activităţi 
recreative, 
de 
autocunoa
ştere 

cadre didactice preşcol
ari şi 
elevi 

 

III. EDUCAŢIE CIVICÃ ŞI DE PROMOVARE A TOLERANŢEI ŞI A EGALITAŢII DE ŞANSE 

 oct. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Un zâmbet, o strângere 
de mână, o îmbrăţişare” 

activitate 
educativă 

prof. înv. primar 
Posescu Tatiana, 
înv. Vasile Silvia 

49  

‘’Cere ajutor, nu cerşi’’ activitate 
de 
educaţie 
civică 

Comisar şef de 
poliţie Maria 
Pantaia, prof. Petcu 
Ioana, prof. 
Alexandrescu 
Medeea, prof. 
Cîrstea Mihăiţă 

46 Agenţia 
Naţional
ă 
Ȋmpotriv
a 
Traficulu
i de 
Persoane 
Centrul 
Regional 
Ploieşti; 
Poliţia 
Orasului 
Boldeşti-
Scăeni 

“Să fim prieteni...” 

 
 

activitate 
de 
educaţie 
civică 

prof. înv. primar 
Voicu Roxana 

28  
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feb. 2016 160 de ani de la 
dezrobirea romilor 
 
 
 
 
 

activitate 
de 
promovare 
a 
intercultur
alităţii şi 
toleranţei  

mediator şcolar 
Bălan Rebeca 

 

30 Cristina 
Luncă, 
Asociaţia 
ARASE’
EL 

Give me five - Toţi copiii 
uniţi - romi şi neromi  
 

concurs 
internaţion
al de 
desene 

mediator şcolar 
Bălan Rebeca, 
consilier şcolar 
Nica Raluca, 
înv. Adet Gabriela 

 

30  

 
Ȋn urma analizării activităţilor extraşcolare şi extracurriculare derulate pe semestrul I, s-au 
constatat următoarele:  o lipsă de corelare între obiectivele stabilite şi tipul activităţilor 
desfăşurate, nerespectarea de către cadrele didactice a planificării realizate la începutul 
anului şcolar, neadaptarea stategiilor didactice la nevoile educaţionale ale elevilor, lipsa de 
implicare a familiei în activităţile educative, motivarea scăzută a elevilor în organizarea şi  
derularea acestei componente educative. Ȋn urma celor constatate, s-a întocmit Planul de 
măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţilor educative care urmează să se deruleze în 
semetrul al II-lea 

PLAN DE MÃSURI 
 

Nr. 
crt. 

Obiectiv Măsuri Răspunde Termen 

1. Pregătirea 
elevilor la 
nivelul 
standardelor de 
calitate. 

Adaptarea strategiilor didactice la nevoile 
educaţionale ale elevilor şi îmbinarea 
activităţilor curriculare cu cele 
extracurriculare 

Cadre didactice Permanent 

Întocmirea graficului de pregătire 
suplimentară a elevilor şi urmărirea 
modului de realizare. 

Responsabili de 
catedră 

15 Martie 

Implicarea mai activă a familiei în viaţa 
şcolii. 

Comitetul de 
părinţi 

Permanent 

Îndrumarea şi controlul activităţii 
didactice si al activităţilor extrascolare 

Conducerea. 
Responsabili de 
catedră 

Conform 
graficului 

2. Îmbunătăţirea 
stării 
disciplinare a 
elevilor. 

Intensificarea acţiunilor educative privind 
prevenirea violenţei în şcoală 

Responsabil cu 
Activitatea 
educativă 

Conform 
plan de 
activitate 

Colaborarea cu Poliţia de Proximitate şi 
cu alte instituţii abilitate. 

Responsabil cu 
activitatea 

Conform 
Protocol de 



124	
	

educativă colaborare 

Informarea şi implicarea mai activă a 
familiei în prevenirea abaterilor 
disciplinare ale elevilor. 

Comisia 
diriginţilor 
Consilier şcolar 

Permanent 

Monitorizarea stării disciplinare şi 
aplicarea sancţiunilor conform 
regulamentului. 

Comisia 
diriginţilor 
Consilier şcolar 

Când este 
cazul 

3. Diversificarea 
strategiilor 
didactice 

Perfecţionarea cadrelor didactice prin 
cursuri pentru utilizarea tehnologiilor 
didactice moderne şi a învăţării centrate 
pe elev. 

Responsabil cu 
perfecţionarea 

Conform 
ofertă CCD 

Activităţi metodice la nivel de catedre 
precum lecţii deschise, interasistenţe, etc. 

Responsabili de 
catedră 

Conform 
plan de 
activitate 

4. Monitorizarea şi 
controlul 
activităţii 
pentru creşterea 
calităţii 
procesului 
instructiv-
educativ 

Îndrumarea şi controlul activităţii 
instructiv- educative. 

Conducere Permanent 

Monitorizarea şi evaluarea activităţii 
personalului în concordanţă cu rezultatele 
obţinute 

Conducere Permanent 

 

XVI. ACTIVITATEA ÎN CADRUL STRUCTURILOR 

Activitatea desfășurată în anul şcolar 2015/ 2016 Grădinița cu P.N. Nr: 1 
Boldești/Scăeni- Coordonator Petrescu Rozalia 

          Activităţile instructiv-educative s-au desfăşurat conform programelor de educaţie 
timpurie, programe ce se adreseaza nevoilor multiple ale copiilor. 

          Demersurile s-au axat pe competenţa predictivă, competenţa pragmatică 
(managementul grupei), competenţa evaluativă, activitati   extracurriculare, activitatea 
cu părinţii şi activitate metodică şi de formare continuă.  

            Proiectarea didactică s-a realizat pe trei niveluri: anual, pe unitati de timp mai 
mici şi pentru fiecare activitate în parte. 

1. Activitatea managerială la grupă 
a) Realizarea documentelor de proiectare managerială   
• Planificările anuale și săptămânale- au fost elaborate în spiritul 

prevederilor Curriculumului pentru învățământul preșcolar și a 
Scrisorilor metodice, ținând seama de specificul local și de specificul 
unității: grădiniță cu specific intercultural  (majoritatea copiilor 
provenind din familii de etnie romă, fără posibilități materiale cu nivel de 
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trai și educațional foarte scăzut și aparținând unor culte religioase 
diferite) 

• Planificarea evaluărilor inițiale- a constituit suportul pentru planificările 
anuale și săptâmânale; 

• Planificarea proiectelor tematice - au fost îmbinate cu temele 
săptămânale; 

• Activitățile extracurriculare - au fost desfășurate în funcție de temele 
abordate săptămânal, dar și  de parteneriatele stabilite în acest an 

• Parteneriatul cu familia, activitățile de consiliere au ținut cont de 
problemele educaționale ale colectivului de copii: agresivitate accentuată, 
deprinderi de autonomie personală, probleme de sănătate fizică şi psihică 
. 

• Studiul îndividual a fost adecvat planificării activităților de comisie 
metodică, dar și necesităților de autoperfecționare 

b) Proiectarea și relizarea unor materiale specifice 
Am fost preocupată de asigurarea materialelor didactice necesare 
activității didactice: 

• dotarea centrelor de interes cu materiale specifice temei abordate ; 
• confecționarea de materiale pentru centrul tematic,  
• completarea fișelor de evaluare, de observații asupra copiilor 
• amenajarea spaţiului educaţional estetic şi funcţional conform noilor 

reglementări 
• realizarea unor prezentări PPT  pentru ca activitățile să fie mai atractive, 

atât în predare , cât și consolidare sau evaluare 
• realizarea de material didactic distributiv și demonstrativ ,planșe pentru 

activități și   fișe de evaluare tehnoredactate 
2. Resurse materiale 

Preocuparea pentru îmbunătățirea aspectului estetic și funcțional al mobilierului, 
solicitând conducerii școlii achiziționarea unuia nou și înlocuirea celui vechi de 
aproximativ 37 de ani. O mare parte din solicitări au fost soluționate. 

3. Resurse umane. 
Au fost înscriși 46 de copii dintre care  30 copii sunt de etnie rromă. Dintre 
aceștia  6 copii au avut o frecvență slabă, iar 4 copii au frecventat sporadic sau 
deloc. 

4. Activităţi opţionale: 
Cu acordul părinților s-au am desfășurat opționalele: ”Lumea poveștilor”- grupa 
mijlocie , ”Culoare și magie”- grupa mare 

5. Activitatea cu părinţii 
• Ședinte cu părinții 
• Consilierea săptămânală conform planificării sau situațiilor ivite la grupă 
• Implicarea părinților în actul didactic și în activitățile extracurriculare; 
• Sponsorizări pentru achiziționarea de auxiliare didactice  
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6. Proiecte şi parteneriate educaţionale 
I. PROIECT EDUCAȚIONAL - ”Educația -Un pas înainte pentru 

comunitatea de rromi din Boldești-Scăeni” în parteneriat cu Centrul 
Rromilor ”Amare Rromentza” și sponsorizat de Omv Petrom  - în 
cadrul ”Grădiniței interculturale”, formând echipă cu asistente 
educaționale de etnie rromă s-au desfășurat: 

• zilnic câte o activitate care să promoveze acceptarea, 
toleranța, diversitatea, asumarea identității etnice 

• săptămânal câte o activitate despre tradițiile și istoria rromilor 
• lunar câte o întâlnire cu părinții 
• îndrumarea activității asistentei educaționale 
• întocmirea planificărilor și a raportului de activitate - lunar 
• realizarea de mijloace didactice necesare desfășurării 

activității 
II. „Proiectului educațional internațional ”TIMTIM-TIMY” 

• Achiziționarea la nivel de grupă a auxiliarelor ”Pachet 
domenii experiențiale ”TIMTIM-TIMY”- grupa mijlocie și 
”Set 4 cărți pentru grupa mare”, editura Diana- grupa mare 

• Participarea la ”Concursul internaţional de activităţi integrate pentru 
antepreşcolari şi preşcolari ”TIMTIM–TIMY„ ” (concurs gratuit desfășurat în 
data de 8 decembrie 2015  şi în luna mai 2016 cu un număr de 15 copii obținând  
următoarele rezultate: premiul I – 11 preșcolari, premiul II- 2 preșcolari și 
premiul III- 2 preșcolari 

- Grupa mijlocie: Prof.înv.preș. Petrescu Rozalia- 13 copii 
participanți obținând  următoarele rezultate: premiul I – 11 
preșcolari, premiul II- 1 preșcolar și premiul III- 1 
preșcolar 

- Grupa mare: 15  copii participanți obținând  următoarele 
rezultate: premiul I –  13  preșcolari și premiul III-  2 
preșcolari 

7. Activitatea de formare- responsabilități/ voluntariat: 
Petrescu Rozalia 

• Participarea activă la activitatea comisiei metodice 
• Participarea ca moderator/responsabil a activității Cercului Pedagogic Nr 

10 Învățământ Preșcolar-Zona Rural Nord /Vest -Nivel II 
• Implicarea în organizarea activităților extraccuriculare și de educație 

sanitară la nivelul grădiniței și claselor pregătitoare, ca membru în 
comisiile pe probleme 

• Participarea la cursul de igienă școlară 
• Implicarea în activitatea de inventariere la nivelul unitatii preșcolare 
• Activitate de voluntariat în cadrul ONG-ului CERC Boldești-Scăeni, ca 

membru fondator și membru în Consiliul Director, alături de alte cadre 
didactice și membrii ai comunității, la nivel de oraș, prin participarea la 
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ședințele lunare și implicarea în scrierea/ aplicarea unor proiecte care să 
vizeze creșterea frecvenței copiilor preșcolari și a elevilor din școala 
noastră 

• Participarea activă la activitatea comisiei metodice: prezență, participare 
la discuții și referat cu tema: ”Activitățile de dezvoltare personală în 
grădiniță” 

• Participarea ca moderator/responsabil a activității Cercului Pedagogic Nr 
10 Învățământ Preșcolar-Zona Rural Nord /Vest -Nivel II 

• Implicarea în organizarea activităților extraccuriculare și de educație 
sanitară la nivelul grădiniței și claselor pregătitoare, ca membru în comisiile 
pe probleme 

• Participarea la cursul de formare ”Consiliere și orientare școlară”- CCD 
Prahova- 12 credite transferabile – martie-mai 2016 

• Implicarea în activitatea de inventariere la nivelul unitatii preșcolare 

• Activitate de voluntariat în cadrul ONG-ului CERC Boldești-Scăeni, ca 
membru fondator și membru în Consiliul Director, alături de alte cadre 
didactice și membrii ai comunității, la nivel de oraș, prin participarea la 
ședințele lunare și implicarea în scrierea/ aplicarea unor proiecte care să 
vizeze creșterea frecvenței copiilor preșcolari și a elevilor din școala noastră- 
implicarea în desfășurarea activității ”Ziua porților deschise” 

• Participare la activitate de voluntariat- plantare pomi pe raza localității- 
acțiune inițiată de Asociția ”Mai mult verde”, sponsorizată de OMV Petrom 
și cu implucarea membrilor CERC Boldești- aprilie 2016 

• Participare la curs de dezvoltare personală in relația profesor -elev, 
inteligenta emoțională si metode de lucru interactiv 30 iunie- 3 iulie- 32 de 
ore 

Alecu Anca 

• Participarea la toate activitațile cercului pedagogic și ale comisiei 
metodice 

• Participarea la cursul de igienă școlară 
• Susținerea unui referat, în cadrul comisiei metodice, cu 

tema:”Diversitatea culturală în activitățile cu preșcolarii” – ianuarie 2016 
8. Activitatea extracurriculară 

• 29.09.2015 - “GRĂDINIȚA - NOUA MEA FAMILIE’’- plimbări , 
observări spontane- activitate în comun grupa mijocie, grupa mare, clasa 
pregătitoare B 

• 02.10.2015 - ”Cenușărasa”- Teatru de păpuși- activitate în comun grupa 
mijocie, grupa mare și clasele pregătitoare A,B și C 
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• 05.10.2015 - ”Grădinița- primii pași în educație” Activități dedicate 
”Zilei Educației”- jocuri de rol, prezentare film educațional , poster – 
lucrare colectivă - activitate în comun grupa mijocie, grupa mare 

• Noiembrie 2015 - ”Povestea lui Gimpișor”- Teatru de păpuși- activitate 
în comun grupa mijlocie , grupa mare și clasele pregătitoare A, B și C
  

• 08.12.2015 -”CONCURSUL TIMTIM-TIMY PENTRU COPII”
 participarea la concurs - grupa mijocie, grupa mare 

• 17.12.2015 – Serbare ”Datini de Craciun”- activitate în cadrul CERC 
alături de elevii din Proiectul” ”Educația -Un pas înainte pentru 
comunitatea de rromi din Boldești-Scăeni” – în prezența reprezentanților 
Petrom și Amare Rromentza- grupa mare 

• 18.12.2015 -”Uite vine Moș Crăciun!” serbare- grupa mijocie, 
grupa mare 

• 22.01.  2016 -”Hai să dăm mână cu mână” activitate în comun grupa 
mijlocie, grupa mare și clasa pregătitoare B- film didactic și expoziţie cu 
lucrări ale copiilor  

•    25.02.2016- ”Turtita” - Teatru de păpuși ”Lumea poveștilor”- comun cu grupa 
mare și clasele pregatitoare 

• 08.03.2016- ”De ziua ta, mămico” 
• Săptămâna Altfel  
• 18.04.2016 –”Mici actori, mici spectatori”- ”Degetica” – teatru de păpuși – 

Dramatizari -comun cu grupa mare și clasele pregatitoare - 
• 19.04.2016- ”Micii cofetari” /”Clubul bunelor maniere”- comun cu grupa mare 
• 20.04.2016-”Alege viața”- activitate PSI/ Educatie rutiera si aplicatii practice in 

caz de cutremur- ”Nu tremur la cutremur” comun cu grupa mare 
• 21.04.2016- ”Un copil, o floare” comun cu grupa mare 
• 22.04.2016-” ”Ne pregătim de Paște” comun cu grupa mare 
• 11.05.2016-  Concurs ”TIMTIM-TIMY” 
• 18.05.2016- ”Nuielusa de alun” – Teatru de păpuși- comun cu grupa mare și 

clasele pregatitoare  
• 1.06.2016.-” De ziua noastra, a copiilor” – Party/Time- Concurs de desene pe 

asfalt/ Jocuri si intreceri- parcurs aplicativ 
• 17.06.2016 – ”Carnavalul anotimpurilor” – Serbare 
• 24.06.2016 – Excursie la Targoviste- comun cu grupa mare și clasa pregatitoare 

B 
III. Desfășurarea în perioada august 2016 a activității de educație 

remedială și activității recreative ” Club de vară”- 15 preșcolari care 
nu au frecventat grădinița (În mod special cei ce vor intra în clasa 
pregatitoare)- Proiect în cadrul CERC Boldești – sponsorizat de 
Petrom  

 



129	
	

Activitatea desfășurată în anul şcolar  2015/ 2016 Grădinița cu P.N. Nr: 4 
Boldești/Scăeni- Coordonator Ciocârdaru Gabriela 

 Invatarea timpurie este fundamentul pentru invatarea de-a lungul intregii vieti si 
baza bunastarii individuale, sociale, economice, baza dezvoltarii durabile. 

Tinand cont de importanta educatiei timpurii, toate doamnele educatoare au 
desfasurat in anul 2015-2016 activitati instructiv educative conform programelor ce se 
adreseaza nevoilor multiple ale copiilor.  
 Proiectarea didactica s-a realizat pe trei niveluri anual, pe unitati de timp mai 
mici si pentru fiecare activitate in parte.  
 Planificarile anuale si saptamanale au fost corect si la timp intocmite. 
 Planificarea evaluarilor initiale a constituit suportul pentru planificarile anuale si 
saptamanale. 
 Evaluarile sumative s-au desfasurat la final de tema de proiect si la final de 
semestru. La sfarsitul anului scolar fiecare cadru didactic a derulat evaluarea finala dupa 
o planificare bine intocmita.  
 Toate doamnele educatoare au fost preocupate de asigurarea materialelor 
didactice necesare bunei desfasurari a procesului instructiv-educativ. 
 Frecventa copiilor a fost atent monitorizata la fiecare grupa. 
 Fiecare educatoare desfasoara la grupa activitate optionala cu acordul parintilor, 
astfel: 

Ø Grupa mica - “Educatie sanitara”, prof. inv. presc. Ciocardaru Gabriela 
Ø Grupa mijlocie A - “Sanitatrii priceputi”, ed. Brujban Valentina 
Ø Grupa mijlocie B - “Educatie rutiera”, ed. Ivascu Daniela 
Ø Grupa mare A - “Micii pietoni”, ed. Savulescu Luminita 
Ø Grupa mare B - “Educatie rutiera”, ed. Dumitrescu Elena 

Gradinita Seciu 
Ø Grupa combinata - “Micii ecologisti”, prof. inv. presc. Marin Raluca 

Exista un bun parteneriat cu familia in care fiecare cadru didactic desfasoara 
consiliere cu parintii saptamanal, sedinte cu parintii – semestrial sau de cate ori este 
nevoie, activitati practice impreuna cu parintii si serbari. 

S-au realizat expozitii cu lucrari ale copiilor pe temele “Bogatiile toamnei”, 
“Farmecul iernii”, “De ziua ta, mamico!”, cat si expozitii de martisoare. 

Cu ocazia Zilei Educatiei fiecare educatoare a desfasurat activitati accesibile 
nivelului de varsta al copiilor din grupa. 

Toate cadrele didactice au participat la sedintele comisiei metodice si ale 
cercurilor pedagogice. 

In cadrul comisiei metodice au sustinut activitati urmatoarele doamne 
educatoare: 
Ø 29.10.2015 Dumitrescu Elena – joc didactic “Ce ne aduce toamna-n cos?” 
Ø 06.12.2015 Savulescu Luminita – activitate integrata “Surprizele din cizmulite” 
Ø 21.01.2016 Alecu Anca – referat “Diversitatea culturala in activitatile cu 

prescolarii” 
Ø 18.02.2016 Ivascu Daniela – referat “Metode si tehnici active si interactive” 
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Ø 15.04.2016 Petrescu Rozalia – referat “Activitatile de dezvoltare personala in 
gradinita” 

Ø 27.05.2016 Brujban Valentina – referat “Modernizare progres si inovatie  - 
modalitati de organizare a  continuturilor invatamantului prescolar” 
La Gradinita Nr. 4 s-a derulat Proiectul educational regional “Coloram, desenam, 

circulatie-nvatam” la care au participat toate grupele conduse de doamnele 
educatoare. 

  Toate doamnele educatoare au fost preocupate de imbogatirea 
cunostintelor participand astfel la cursuri de formare continua.  

 Doamnele Petrescu Rozalia, Ciocardaru Gabriela, Dumitrescu Elena, Ivascu 
Daniela, Brujban Valentina au urmat cursul de formare “Consiliere si orientare scolara” 
in perioada martie – iunie 2016 finalizat cu 12 credite. 

In luna decembrie 2015 au participat la Cursul de igiena scolara doamnele 
educatoare Brujban Valentina, Dumitrescu Elena, Petrescu Rozalia, Alecu Anca, Marin 
Raluca. 

 Paleta activitatilor extracurriculare este bogata si variata 

ü 08.03.2016 Serbare “La multi ani, mamica mea!” 
ü 19.04.2016 Excursie la Gradina zoologica Bucov – toate cadrele 
ü 21.04.2016 Activitate impreuna cu parintii “Suport de oua pentru Paste”, 

“Iepurasul de Paste” 
ü 22.04.2016 intalnire cu agentul de circulatie “Agentul de circulatie – prietenul 

copiilor” 
ü “Sa ne cunoastem orasul” plimbare prin oras, Gabriela Ciocardaru 
ü 28.04.2016 Participare la concursul “Cu Europa la joaca” – proiect educational 

international – Ciocardaru Gabriela, Ivascu Daniela 
ü 09.05.2016 Simpozion international “Sa stii mai multe” autor cu un video book – 

Ciocardaru Gabriela, Ivascu Daniela  
ü 10.05.2016 Concurs national “Super Piticot”  - Ciocardaru Gabriela 
ü 17.05.2016 Concurs national “Coloram si invatam” – Ciocardaru Gabriela si 

Brujban Valentina 
ü 01.06.2016 Sarbatorirea zilei copilului 
ü 09.06.2016 Participare la “Ziua portilor deschise” la CERC Boldesti-Scaeni – 

toate cadrele didactice 
ü 17-22.06.2016 Serbare sfarsit de an – toate cadrele didactice 
ü 25.06.2016 Excursie la Muzeul Cinegetic Posada si Parcul “Dino” Brasov 

 In toate gradinitele s-au prezentat spectacole de teatru de papusi si cu actori, 
purtandu-I pe copii prin lumea povestilor si basmelor. 

 Cu ocazia sarbatorilor de iarna, de 8 Martie, de Ziua Internationala a copilului, 
toate doamnele educatoare au organizat cu copiii serbari spre incantarea parintilor si 
bucuria copiilor. 
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 Doamna Ivascu Daniela a organizat in luna octombrie o excursie la Bucuresti 
pentru vizionarea spectacolului “Arca lui Noe” si vizitarea Gradinii zoologice. 

 La Gradinita Nr. 4 exista parteneriat cu CD Press si Kreativ care distribuie 
revistele “Pipo” si “Stefy”, cat si cu editura Edu. 

Activitatea desfășurată în 2015/ 2016 Grădinița cu P.N.  Seciu Boldești/Scăeni-
coordonator  Educatoare: Marin Elena-Raluca 

1. A desfăşurat optionalul ”Micii ecologisti”; 
2. Lunile septembrie şi noiembrie a distribuit revista “Stefy”; 
3. In luna decembrie a organizat  serbarea de Craciun la Crama Seciu unde a 

desfasurat cu copiii un program artistic. 
4. s-au prezentat spectacole de teatru de papusi si cu actori, purtandu-i pe copii prin 

lumea povestilor si basmelor. 
5. 11.06.2016 Excursie la Circul Globus Bucuresti 

Doamna Marin Raluca a sustinut lectie practica pentru obtinerea gradului didactic 
II( iunie 2016)  
 In luna decembrie 2015 d-na  Marin Raluca.au participat la Cursul de igiena 
scolara  . 

Activitatea desfășurată în 2015/ 2016 la Scoala Primară Seciu- coordonator- învăţător 
Dumitru Victor 
          Activităţile instructiv-educative s-au desfăşurat conform programelor şcolare în 
vigoare. 
Activităţi educative desfăsurate la nivelul scolii: 
1. Excursii în înprejurimi ( septembrie, octombrie 2015) 
2.Serbarea de Craciun (17.12.2015) organizata în cadrul scolii avand ca invitati elevii 
Scolii de Pompieri Pavel Zăgănescu Boldeşti- Scăeni şi TV Prahova 
3.”Buna dimineata la Mos Ajun!”- (24.12.2015) elevii au mers la colindat prin localitate 
insotiti de d-l invatator 
4.”166 de ani de la nasterea marelui poet Mihai Eminescu”(15.01.2016)- recital de 
poezie  
5.”Hai sa dam mana cu mana”!- 22.01.2016- Prezentarea personalitatii lui Alexandru 
Ioana Cuza 
6. Cu ocazia zilei de 8 Martie, de Ziua Internationala a copilului domnii învăţători au 
organizat cu copiii serbari spre încantarea părinţilor şi bucuria copiilor. 

 
 
 
                                                                      Director, 

                                                                  Prof. Ioana Petcu 
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