
ŞCOALA GIMNAZIALĂ HADÂMBU 

Comuna MOGOȘEȘTI, Judeţul IAŞI  
Tel./fax: 0232/228792  

Mail: hadimbu.scoala@yahoo.com  
Web: www.scoalahadimbu.ro 

 

         Nr. 40/16.01.2020 

Validat în ședința CP din 22.01.2020 
 

Aprobat în ședința CA din 22.01.2020 
 

 

 

RAPORT PRIVIND 

STAREA 

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

SEMESTRUL I 
 

ANUL ȘCOLAR 2019 – 2020 
 

 

 

 

mailto:hadimbu.scoala@yahoo.com
http://www.scoalahadimbu.ro/


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

metodice şi pe probleme, precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul 

secretariat. 

 

1. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 

 

1.1.Realizarea documentelor de proiectare managerială.  

- Baza conceptuală 

 

          În semestrul I al anului şcolar 2019-2020, la Şcoala Gimnazială Hadîmbu activitatea 

managerială s-a desfăşurat sub semnul continuării aplicării principiilor reformei în învăţământul 

preuniversitar de stat. Întocmirea documentelor de proiectare a activităţii la toate nivelurile s-a 

realizat în concordanţă cu: 

 

1. Legea Învăţământului nr. 1/2011;                     

2. Planul managerial unic al ISJ Iași; 

3. Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 

4. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar 

5. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de Administraţie; 

6. Regulamentul privind asigurarea calităţii în educaţie; 

7. Deciziile şi ordinele transmise de ISJ Iași;                  

 8. Metodologiile elaborate de MEN, privitoare la învăţământul preuniversitar gimnazial de stat 

9. Ordin MEN privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru 

anul 2020-2021 

10. Ordin MEN privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-

a 

12. Planul operaţional al ISJ, privind măsurile de prevenire şi combatere a violenţei în 

mediul şcolar;                    

  13. ROFUIP: Regulament de organizare si functionare pentru anul şcolar 2019-2020;                      

14. Planul-cadru de invatamant pentru invatamantul preuniversitar;                         

15. Curriculum National ; 

16. Metodologia mişcării personalului didactic; 

17. Metodologia evaluării personalului didactic                 

18. Instructiuni ale ISJ Iași; 

 



 

Au fost elaborate următoarele documente de bază: 

 

a) Documente de evidenţă 
 Organigrama unităţii şcolare; 

 Regulamentul de ordine interioară; 

 Dosare cu ordine, instrucţiuni, regulamente etc.                     

Graficul de control al directorului (pe domenii de activitate);      

 Caietul cu grafice de asistenţe la ore, numărul de asistenţe, distribuirea acestora pe discipline / cadre didactice; 

 Registrul de decizii, dispoziţii şi note de serviciu; 

 Schema orară pe nivel de studiu; 

 Criteriile de evaluare a activităţii personalului didactic în vederea acordării calificativelor anuale – existenţa 

fişelor; 

 Planul de şcolarizare aprobat pentru anul şcolar 2019-2020 

 Planul operaţional pentru anul şcolar 2019-2020; 

 Plan de îndrumare şi control; 

 Tematica şi planurile activităţii educative şcolare şi extraşcolare; 

 Rapoarte semestriale ale comisiilor constituite la nivel de şcoală; 

 Programe de parteneriat locale, naţionale; 

 Dosare cu inventare şi procese-verbale privind starea bunurilor din sălile de clasă. 

 Raport de analiză privind activitatea instructiv-educativă desfăşurată în anul şcolar 2018-2019;   

                                     

b) Documente ale Consiliului Profesoral 
 Tematica şi graficul şedinţelor Consiliului Profesoral, convocatoare, tabele cu prezenţa, referate diverse, cereri, 

registre de procese verbale de la şedinţe etc. 

 Rapoarte de analiză semestriale şi anuale; 

 Sesizări, referate, solicitări etc. 

 

c) Documente ale Consiliului de Administraţie 
 Tematica şi graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie pentru fiecare semestru, 

convocatoare, tabele cu prezenţa, cereri diverse, referate de necesitate etc. 

 Componenţa Consiliului de Administraţie şi repartizarea pe sarcini; 

 Registrul de procese verbale; 

 Raportul directorului prezentat în Consiliul de Administraţie; 

 Existenţa şi discutarea fişelor de evaluare/autoevaluare a cadrelor didactice şi a 

personalului auxiliar, evidenţierea calificativelor anuale (prin punctaj şi calificativ acordat). 

d) Documente ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 

 Componenţă, decizie de constituire; 

 Raport anual de evaluare internă a calităţii, plan de îmbunătăţire.  

e) Documente ale Compartimentului Contabilitate 
 Documente privind derularea programelor guvernamentale: reabilitare, lapte-corn etc.   

 Proiectul de venituri şi cheltuieli - identificarea necesarului pe capitole - conform 

proiectării bugetului anual. 

 Asigurarea combustibilului; 

 Întreţinerea şi evidenţa dotării bazei materiale etc. 

1.2. Analiza activităţii desfăşurate de conducerea unităţii 

 Analiza semestrială a fost bine realizată reflectând activitatea desfăşurată de conducerea 

şcolii. La nivelul unităţii şcolare s-au procurat toate materialele care contribuie la desfăşurarea 

optimă a activităţilor. 

1.2.1.Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor 

             Activitatea şcolii s-a desfăşurat pe baza principiului muncii şi responsabilităţii colective, 



în condiţiile respectării legislaţiei şcolare şi a regulamentelor. De la începutul anului şcolar s-au 

organizat comisiile şi consiliile, s-au distribuit responsabilităţile, au fost numiţi responsabilii de 

comisii, în urma propunerilor făcute în şedinţa C.P, în şedinţa C.A dându-se deciziile 

corespunzătoare.          

 Conducerea unităţii şcolare este asigurată de: 

 1. Director: prof. Calugaru Carmen 

2. Consiliul de Administraţie : Prof. Tintila Angela 

      Prof. Diaconu Silvia 

      Reprezentant  sindicat: Bortoae Darius 

      Reprezentant parinti:  Paiu Ionela 

      Reprezentant parinti: Măgureanu Ionela 

       Reprezentant Consiliul Local Mogoșești: Așchiopoae Mirel 

      Reprezentant Primăria Mogoșești: Stavarache Gabriel 

 

  3. Consiliul Profesoral 

           În şcoală există comisii cu caracter permanent şi comisii cu caracter temporar, după cum 

urmează: 

 Comisia metodică a educatoarelor, responsabil: BARABOI ELENA 

 Comisia metodică a învăţătorilor, responsabil: DIACONU SILVIA 

 Comisia metodică ‖Om si societate‖, responsabil CREȚU CRISTIAN 

Comisia metodică ‖Limba şi comunicare‖, responsabil COSTEA MARIA MĂDĂLINA             

  Comisia metodică ‖Matematică, știinţe și tehnologii‖: DAVID ANDREEA 

 Comisia diriginţilor, responsabil: MREJERU IRINA 

 Comisia CEAC, responsabil:MREJERU IRINA 

  La nivel de şcoală mai există următoarele comisii de lucru şi responsabilităţi: 

 Comisia pentru curriculum: CERU DIANA 

 Comisia pentru perfecţionarea şi formarea personalului didactic: DIACONU SILVIA 

   Comisia pentru Situaţii de Urgenţă - responsabil: CREȚU CRISTIAN; 

            În cadrul catedrelor/comisiilor metodice, şefii acestora au delegat membrilor respectivi, 

sarcini exacte care au fost îndeplinite în timpul prevăzut. 

A fost monitorizată şi controlată activitatea în cursul întregului semestru, s-a urmărit 

eficientizarea tuturor componentelor, comisiilor şi compartimentelor şcolii, astfel încât aceasta să 

reuşească, printr-un efort comun şi permanent, realizarea obiectivelor şi competenţelor propuse. 

Toate activităţile s-au desfăşurat conform programelor de activitate pentru semestrul I ale 

comisiilor.  

1.2.2. Repartizarea responsabilităţilor        

 Planurile comisiilor metodice au fost întocmite de responsabilii acestora, respectându-se 

Curriculumul Naţional şi ghidurile metodologice recente. Pentru toate categoriile de personal s-a 

elaborat, aprobat şi predat fişa postului, precizându-se responsabilităţile suplimentare. 



           Activitatea de secretariat este asigurată de secretar BORTOAE DARIUS. Aceasta 

se ocupă de: eliberarea adeverinţelor, a foilor matricole, a actelor de studii, de înregistrarea 

documentelor, de documentele de evidenţă a elevilor şi a personalului angajat, de verificarea 

condicii, de siguranţa cataloagelor, de arhivarea documentelor, de dosarele personale ale elevilor, 

cadrelor didactice, redactarea documentelor solicitate de ISJ Iași şi MEN, statele de 

funcţii,etc 

             Repartizarea responsabilităţilor pentru fiecare cadru didactic s-a făcut cu obiectivitate, la 

începutul anului şcolar, fiecăruia fiindu-i distribuite responsabilităţi şi atribuţii precizate în fişa 

postului, avându-se în vedere principiul continuităţii. Fiecărui responsabil de comisie sau de 

compartiment i-a revenit atribuţia de a prezenta un raport semestrial în faţa Consiliului 

Profesoral. 

 

1.2.3. Organizarea timpului 

Schemele orare s-au stabilit pentru fiecare clasă în funcţie de planul cadru de învăţământ 

şi de particularităţile clasei. În întocmirea orarului s-a ţinut seama de curba oboselii elevilor în 

decursul unei zile, dar şi în decursul unei săptămâni, de gradul de solicitare al disciplinelor, 

urmărindu-se repartizarea judicioasă a acestora pe zile şi pe ore. Cursurile s-au desfăşurat într-un 

singur schimb in 2 cele 3 unitaţi: Scoala Hadîmbu, Budesti, în timp ce la Scoala Mînjești s-a 

învatat in doua schimburi ca urmare a intrarii corpului A al scolii Mînjești in reabilitare. 

Eficienţa personalului şi a elevilor s-a realizat prin utilizarea adecvată a resurselor de timp în 

cadrul unui program, orar bine stabilit. S-au respectat cu stricteţe orele prevăzute în orar, precum 

şi recreaţiile elevilor. Comisia pentru orar s-a achitat de toate sarcinile avute.  

 

1.2.4. Monitorizarea întregii activităţi 

Conducerea unitatii si responsabilii din uniate au monitorizat, controlat şi evaluat 

activităţile privind: 

-   calitatea întocmirii documentelor de planificare şi depunerea lor la termen; 

-   completarea la termen stabilit a documentelor şcolare oficiale; 

-   structurarea schemei orare şi respectarea acesteia; 

-   completarea condicii de prezenţă; 

-   arhivarea şi securizarea documentelor şcolare oficiale; 

-   respectarea parcurgerii planificărilor/programelor; 

-   conducerea lecţiilor conform proiectului deja elaborat astfel încât să se obţină maximum de 

eficienţă a lecţiilor; 

-   calitatea şi eficienţa folosirii resurselor umane ale clasei şi cele materiale ale şcolii; 

-   notarea ritmică a elevilor; 

-   respectarea criteriilor pentru temele pentru acasă; 

- respectarea programului de pregătire suplimentară a elevilor cu dificultăţi în învăţare, 

performanţă şi de sfârşit de ciclu; 



-   analiza şi eficienţa consiliilor şi comisiilor metodice; 

-   îndeplinirea responsabilităţilor la nivel de unitate; 

-   colaborarea cu familia şi implicarea acesteia în viaţa şcolii; 

-   activitatea extraşcolară; 

-   formarea continuă a cadrului didactic; 

- transmiterea la timp şi corect a informaţiilor şi situaţiilor solicitate şi respectarea 

reglementărilor în vigoare; 

- îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu stabilite prin fişa postului a personalului 

didactic auxiliar şi nedidactic. 

 

1.3. Autoevaluarea activităţii manageriale 

 

             Puncte tari 

 

 susţinerea şi promovarea lucrului în echipă, prin implicarea cadrelor didactice si a elevilor în 

rezolvarea problemelor şcolii şi responzabilizarea acestora; 

 contribuţie la promovarea imaginii şcolii, prin publicarea de articole în revista scolii, 

participarea la concursuri județene și naționale; 

 incurajarea participării tuturor cadrelor didactice la activități de perfectionare; 

 preocuparea pentru realizarea unor parteneriate reale cu părinţii, împreună cu Primăria 

Comunei Mogoșești, pentru conştientizarea acestora cu privire la importanţa colaborării în 

educaţia copiilor; 

 eliminarea abandonului şi reducerea absenteismului prin colaborarea cu părinţii şi cu 

instituţiile abilitate privind consilierea şi protecţia minorilor cu probleme de comportament; 

 preocuparea pentru ordine, disciplină şi siguranţă civică; 

 menţinerea si dezvoltarea bazei didactico-materiale; 

 dezvoltarea unor parteneriate cu numeroase scoli din judetul Iași 

 reamenajarea unor spatii ale scolii; 

 valorificarea eficientă a resurselor financiare 

 

Punctele slabe 

 neimplicarea elevilor şi a cadrelor didactice în cât mai multe proiecte şi campanii de 

voluntariat; 

 participarea redusă a elevilor la competitii importante 

 neatragerea de resurse extrabugetare pentru reparatii si investitii 

 lipsa unor metode de popularizare a experienţei pozitive; 

 

 

 



1.4. Activitate de (auto)formare managerială 

  Participarea la şedinţele cu directorii organizate de ISJ Iasi, şi  studierea unor  lucrări şi 

publicaţii de management şi dezvoltare instituţională. 

De asemenea, am participat la cursuri de formare în domeniul managementului 

educational și cursuri de formator în 2016, in prezent fiind inscrisa la alte cursuri de 

perfectionare care se vor finaliza pe parcursul semestrului al II-lea al anului scolar 2019-2020. 

  

1.5. Plan de dezvoltare personală ca manager  

Proiectul de dezvoltare institutionala , Planurile manageriale semestriale şi anuale 

întocmite au vizat creşterea calităţii actului didactic, folosirea eficientă a resurselor umane si 

materiale, ceea ce constituie o premisă favorabilă pentru realizarea unei educaţii moderne 

adecvate priorităţilor strategice ale proiectelor de dezvoltare instituţională si ale planurilor de 

acţiune ale şcolii. 

 

2. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

2.1. Baza materială 

            Există două corpuri de clădire în satul Hadîmbu (11 săli de clasă și 2 cancelarii), două în 

satul Mînjeşti ( 8 săli de clasă și 2 cancelarii) şi unul în satul Budeşti ( 3săli de clasă și o 

cancelarie). Cu excepția unui corp de clădire din satul Mînjești care a fost renovat total în anul 

2008, și a corpului A dela Școala Hadâmbu, toate celelalte corpuri sunt într-o stare avansată de 

degradare. Dintre acestea, corpul A de la Scoala Mînjești și Școala Budești sunt in reabilitare pe 

tot parcursul anului scolar 2019-2020. Școala dispune de două laboratoare de informatică, cu 

conectare la internet la Scoala Hadimbu si  structura Minjesti.. 

Conducerea unităţii are o preocupare permanentă pentru asigurarea unui climat adecvat 

desfăşurării procesului instructiv-educativ, drept pentru care modernizarea şi întreţinerea 

spaţiilor de învăţământ a stat şi stă în atenţia conducerii unităţii noastre. Resursele financiare 

existente nu au permis îmbunătățirea semnificativă a bazei materiale. Totuși din fonduri proprii, 

am reușit să achizitionam cantitatea necesară de material combustibil, sa completam dotarea 

materiala la aceasta scoala cu mobilier pentru secretariat si cabinet director,sa achizitionam 

jaluzele pentru intreaga scoala, iar pentru Scoala Hadimbu corp B s-a realizat dotarea cu 

echipamente de supraveghere video. 

Pentru reparatii si micile investii s-au alocat aproximativ 45% din buget. O parte 

importanta din buget a fost alocat facturilor curente pentru intretinere, in special pentru 

achizitionarea combustibilului lemnos pentru iarna, dar si lumina, telefon, internet, programul de 

contabilitate (aceste cheltuile reprezentand aproximativ 45% din buget). Restul de 10% din buget 

a fost alocat pentru achizitionarea de consumabile pentru scoala( tonere, creta, hartie, materiale 

de curatenie,) deplasari si transport material , cataloage, analize medicale, stingatoare, cursuri 

perfectionare, organizarea simulării examenelor nationale etc. 



 

3. RESURSE UMANE 

 

3.1. Personal didactic 

 3.1.1. Încadrarea cu personal didactic 

Statul de funcţii cuprinde, în anul şcolar 2019-2020, 27.09 posturi didactice.  

După modul de încadrare, situaţia personalului didactic este următoarea : 

 

Postul 

/catedra 

STUDII GRAD DIDATIC STATUT 

S SSD M I II def deb Titular Detaşat Suplinitor 

Profesor  16 - - 5 4 5 2 11  5 

Învăţător 8 - 1 5 - 1 3 5 1 3 

Educatoare 1 1 1  2 - 1 2 - 1 

TOTAL 25 1 2 10 6 6 6 18 1 9 

 

3.1.2 Încadrarea cu personal didactic auxiliar 

În Şcoala Gimnazială Hadîmbu există 0,5 normă de secretariat, 0.5 normă contabil.  

3.1.3. Încadrarea cu personal nedidactic 

Personalul nedidactic reprezintă 8,75 norme, repartizate astfel: 

 La școala Hadîmbu: 2 fochiști (2 norme) și 3 îngrijitori ( 2,5 norme) 

 La școala Mînjești: 2 fochiști (2 norme) și un îngrijitor (0,75 norme) 

La școala Budești: un fochist (0.5 normă) și un îngrijitor (1 normă) 

 

 

3.1.4. SITUAȚIA LA ÎNVĂȚĂTURĂ ȘI STAREA DISCIPLINARĂ LA SFÂRȘITUL 

SEMESTRULUI I 

ANUL ȘCOLAR 2019 – 2020 

1. ABSENȚELE 

Scoala Hadâmbu 

Clasa Nr. de absențe Nr. total de 

absențe /elev 

Nr. absențelor 

nemotivate /elev 
Total Nemotivate 



Cl. 

pregătitoare 

220 220 12.22 12.22 

Cl. I 257 234 18,35 16,71 

Cl. a II-a 44 32 3,14 2,28 

Cl. a III-a 11 11 0,57 0,57 

Cl. a IV-a 11 11 0,78 0,78 

Cl. a V-a 399 310 28,5 22,14 

Cl. a VI-a 496 445 29,17 26,17 

Cl. a VII-a 1050 835 55,26 43,94 

Cl. a VIII-a 634 548 35,22 30,44 

 

 

Structura Mânjești 

 

Clasa Nr. de absențe Nr. total de 

absențe /elev 

Nr. absențelor 

nemotivate /elev Total Nemotivate 

Cl. 

pregătitoare 

48 12 8,00 2,00 

Cl. I 0 0 0 0 

Cl. a II-a 14 14 1,4 1,4 

Cl. a III-a 0 0 0 0 

Cl. a IV-a 4 4 1 1 

Cl. a V-a 449 403 41,66 33,58 

Cl. a VI-a 520 446 32,5 27,8 

Cl. a VII-a 1320 1261 94,28 90,07 

Cl. a VIII-a 907 855 75,58 71,25 

 

Structura Budești 

Clasa  Nr. de absențe Nr. total de 

absențe /elev 

Nr. total de absențe 

nemotivate /elev 
Total  Nemotivate  



Cl. pregătitoare  91 83 13 11,85 

Cl. I 0 0 0 0 

Cl. a II-a 6 0 1,5 0 

Cl. a III-a 0 0 0 0 

Cl. a IV-a 0 0 0 0 

 

 

Centralizator cu situația absențelor la sfârșitul semestrului I anul școlar 2019 – 2020 

 

Clasa Nr. de absențe Nr. total de 

absențe /elev 

Nr. absențelor 

nemotivate /elev 
Total Nemotivate 

Cl. 

pregătitoare 

359 315 11,58 10,16 

Cl. I 257 234 9,17  8,35 

Cl. a II-a 64 36 2,28 1,28 

Cl. a III-a 11 11 0,42 0,42 

Cl. a IV-a 16 16 0,64 0,64 

Cl. a V-a 848 713 32,61 27,42 

Cl. a VI-a 1016 991 30,78 30,03 

Cl. a VII-a 2370 2096 71,81 63,51 

Cl. a VIII-a 1541 1383 51,36 46 

 

Situatie centralizata absente semestrul I 

Forma de 

învățământ 

Nr. de absențe Nr. total de absențe 

/elev 

Nr. total de 

absențe 

nemotivate 

/elev 

Total Nemotivate 

Înv. Preșcolar 0 0 0 0 



Înv. Primar 707 612 5,31 4,60 

Înv. gimnazial 5775 5183 47,33 42,48 

 

 

2. SITUAȚIA NUMĂRULUI DE ELEVI 

 

a) Elevi înscriși /rămași la sfârșitul semestrului I 

Forma de învățământ Elevi înscriși la 

inceputul sem. I 

Elevi transferați pe 

parcursul sem. I 

Elevi rămași la 

sfârșitul sem. I 

Înv. Primar 133 0  133 

Înv. gimnazial  122 0 122 

 

3. REZULTATELE ELEVILOR 

a) Promovabilitatea (%) pe nivele de școlarizare raportate la elevii rămași în evidență la 

sfârșitul semestrului I: 

 

Nr. 

crt. 

Nivel de școlarizare Promovabilitate 

1. Înv. Primar 96,24% 

2. Înv. Gimnazial 47,54% 

 

b) Numărul de elevi corigenți la sfârșitul semestrului I: 

 

Nr. 

crt. 

Nivel de școlarizare Numărul de elevi 

1. Înv. Primar 5 

2. Înv. Gimnazial 58 

 



 

 

c) Numărul de elevi cu situația școlară neîncheiată la sfârșitul semestrului I:  

 

Nr. 

crt. 

Nivel de școlarizare Numărul de elevi 

1. Înv. Primar 0 

2. Înv. Gimnazial 1 

 

d) Elevi cu nota scăzută la purtare sub 7:  

 

Nr. 

crt. 

Nivel de 

școlarizare 

Numărul de 

elevi 

Pentru absențe Pentru abateri 

disciplinare 

1. Înv. Primar 0 0 0 

2. Înv. gimnazial 11 11 0 

 

 ELEVI TRANSFERAȚI  

Lista elevilor veniți prin transfer 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele Clasa  Școala de 

proveniență 

Școala la care 

se transferă 

Data 

intrării în 

vigoare  

1.  AȘCHIOPOAEI 

ANDREEA 

GABRIELA 

GRUPA 

MARE 

Școala 

Gimnazială 

Hadîmbu 

Școala 

Gimnazială 

Hadâmbu, 

Mânjești 

24.09.2019 

2.  SINGHER RENATA 

ȘTEFANA 

 VII Gradinița cu 

Program 

Prelungit nr. 

4, Iași 

Școala 

Gimnazială 

Hadîmbu 

24.10.2019 

 

 Lista elevilor plecați prin transfer 

user
Evidenţiere

user
Evidenţiere

user
Evidenţiere



 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele Clasa  Școala de 

proveniență 

Școala la 

care se 

transferă 

Data 

intrării în 

vigoare  

1.  MARIN GEORGIANA 

IZABELA 

II Școala 

Primară 

Budești 

Ș.G. „Ion 

Creangă‖ 

Tg. Frumos 

04.09.2019 

2.  GUȘĂ IONELA 

VASILICA 

I Școala 

Primară 

Budești 

Ș.G. 

Boureni, 

Moțca 

19.09.2019 

3.  MUȘAT 

FLORENTINA 

ANDREEA 

I Școala 

Primară 

Budești 

Ș.G. Băcești 19.09.2019 

3.  AȘCHIOPOAEI 

ANDREEA 

GABRIELA 

GRUPA 

MARE 

Școala 

Gimnazială 

Hadîmbu 

Școala 

Gimnazială 

Hadâmbu, 

Mânjești 

24.09.2019 

4.  CÎRLIG DENIS 

GABRIEL 

Gr. Mare Șc. 

Gimnazială 

Mânjești 

Șc. 

Profesională 

Mogoșești 

25.10.2020 

5.  CÎRLIG ADELINA 

ANDREEA 

Gr. 

Mijlocie 

Șc. 

Gimnazială 

Mânjești 

Șc. 

Profesională 

Mogoșești 

25.10.2020 

 

 

3.1.5. Activitatea consiliilor 

 La începutul anului şcolar s-a elaborat tematica Consiliului profesoral, care a fost 

discutată şi aprobată în Consiliul de administraţie, precum şi tematica Consiliului de 

administraţie discutată şi aprobată şi aceasta. Procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului 

profesoral şi Consiliului de administraţie au fost consemnate în Registrele de procese-verbale. 

În şedinţele Consiliului clasei, de sfârşit de semestru, fiecare învăţător/diriginte a 

prezentat raportul situaţiei şcolare a elevilor clasei. 

  Responsabilii catedrelor/comisiilor metodice au elaborat Programele de activităţi şi 

Raportul de activitate, care au fost prezente, dezbătute şi aprobate în Consiliul profesoral. 

 

R A P O R T 

privind activitatea Comisiei metodice Limbă şi comunicare 

pe semestrul I, an şcolar 2019-2020 
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În semestrul I al anului şcolar 2019-2020, catedra de Limbǎ şi comunicare a avut 

urmǎtoarea componenţǎ: prof. de limba românǎ, limba engleză, limba latină, Costea Mădălina 

(responsabil comisie), prof. Călugăru Carmen (limba românǎ, limba engleză), prof. Olăeru 

Cristina (limba română, limba franceză, limba latină),  prof.  Mrejeru Irina (limba  francezǎ). 

În şedinţa de analiză a activităţii Comisiei metodice  Limbă şi comunicare, desfăşurată în 

data de 17.12.2019 şi la care au participat toţi membrii acesteia, s-au constatat următoarele 

aspecte: 

• Activităţile s-au desfăşurat  în baza  Planului  managerial  al  Comisiei  m et o d i ce  a  

ariei curriculare Limbă şi comunicare, pentru anul şcolar 2019-2020 materializat în 

Planul de activităţi al Comisiei metodice a ariei curriculare Limbă şi comunicare 

pentru anul şcolar 2019-2020, Semestrul I; 

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

• S-a efectuat testarea iniţială, prilej cu care s-au constatat unele deficienţe în 

exprimarea scrisă şi orală a elevilor; s-a realizat un plan de activităţi privind 

ameliorarea comunicării scrise şi orale a acestora. Când au fost solicitaţi, profesorii din 

comisia metodică a ariei curriculare Limbă şi comunicare au discutat cu părinţii 

elevilor despre performanţele copiilor lor şi măsurile ce se impun; 

• Profesorii de limba română au organizat consultaţii gratuite, după orele de curs, cu 

elevii capabili de performanţă, pentru concursurile școlare cât şi cu cei care întâmpină 

dificultăţi în învăţare sau au nevoie de clarificarea unor noţiuni. O atenție deosebită a 

fost acordată elevilor din clasele a VIII-a în vederea pregătirii lor pentru Evaluarea 

Națională. 

• Profesorii de limba română au fixat tezele, iar în urma rezultatelor se poate observa că 

media clasei este scăzută, elevii tratează superficial subiectele, nu și-au însușit 

terminologia de specialitate, nu acordă atenție modului în care redactează o lucrare. 

 

 

Activităţi susţinute în semestrul I al anului şcolar 2018-2019 

 

Lecții deschise: 



-  prof. Călugăru Carmen; 

 

Referate: 

- Prof. Olăeru Cristina - FINALITĂŢILE  DISCIPLINEI  LIMBA ȘI LITERATURA 

ROMÂNĂ   

 

Alte activități: 

1. Hello, world! - 26 septembrie – ziua europeană a limbilor moderne (Costea  Mădălina, 

Mrejeru Irina) 

2. Unitate în diversitate (Olăeru Cristina) 

3. Ai carte, ai parte - Ziua Internațională a Educației (Costea Mădălina, Mrejeru Irina) 

4. All Hallows' Eve – Halloween (Costea Mădălina) 

5. La mulți ani dascălilor de ieri și de azi (Olăeru Cristina) 

6. Satul în care locuiesc- My village (Costea Mădălina) 

7. Toți suntem la fel (Costea Mădălina) 

8. Fii bun! - Ziua internațională a toleranței (Mrejeru Irina) 

9. E vremea colindelor! (Costea Mădălina) 

10. Noel, Noel! - Colinde internaționale (în limba engleză și franceză) - Mrejeru Irina 

 

Formare şi perfecţionare profesională 

 Călugăru Carmen  

o Conferința Teatrul în educație, 2019, Asociația „Teatrul vienez de copii‖ 

o Conferința Școală pentru viață, 2019, Asociația „Teatrul vienez de copii‖ 

o Conferința Zilele SuperTeach, 2019, Fundația Romanian Business Leaders 

o Sesiunea de instruire cu privire la implementarea metodologiei pilot de 

monitorizare a segregării școlare, 2019, ISJ Iași. 

o Sesiunea de infomare pentru profesori, în cadrul programului Predau educație 

media – Laboratorul de educație și cultură media, 2019, Centrul pentru 

Jurnalism Independent. 

o Atelierele Teatrul în educație, 2019, Asociația „Teatrul vienez de copii‖ 

 Costea Mădălina 

o Conferința Zilele SuperTeach, 2019, Fundația Romanian Business Leaders 

o Sesiunea de infomare pentru profesori, în cadrul programului Predau educație 

media – Laboratorul de educație și cultură media, 2019, Centrul pentru 

Jurnalism Independent. 
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Analiza activității: 

 

 PUNCTE TARI 

 planificarea   riguroasă   a   materiei, la fiecare clasă, prin valorificarea programei de 

specialitate; 

 toate  cadrele  didactice  au  parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform  

planificărilor  calendaristice proiectate pe unităţi de învăţare, dovedind că se cunosc în 

profunzime programele şcolare; 

 participarea profesorilor la cursuri de formare. 

 judicioasa selectare a auxiliarelor şcolare; 

 relaţia profesor-elev a fost corectă şi principială; 

 implicarea profesorilor și a elevilor în proiecte educaționale. 

 aplicarea unor metode și strategii moderne în actul învățării-predării-evaluării. 

 disponibilitatea  cadrelor  didactice  de  a lucra   suplimentar   atât   cu   elevii capabili de 

performanţă cât şi cu cei care au lacune în cunoştinţe; 

 realizarea activităților de evaluare a elevilor pe parcursul orelor 

 

PUNCTE SLABE 

 slaba utilizare a cabinetului TIC în activitatea de predare; 

 reprezentare minoră a CDȘ-urilor  la  nivelul  gimnazial  al ariei curriculare, atât la limba 

română, cât și la limbile moderne; 

 rezultate slabe la teze din cauza neimplicării elevilor; 

 absența competențelor de comunicare într-o limbă modernă; 

 lipsa lecturii suplimentare. 

 

 

OPORTUNITĂȚI 

 bună  motivaţie  din  partea  unor  elevi pentru participarea la diferite activități educative; 



 asigurarea unor condiții corespunzătoare desfășurării procesului instructive educative; 

 realizarea unui climat afectiv în cadrul orelor de limba română și limbi modern. 

 

 

 

AMENINȚĂRI   

 scăderea numărului de elevi (scăderea populației școlare la nivelul satului); lipsa unor 

interasistenţe făcute cu ritmicitate 

 lipsa de optimism a unor elevi în privința efectelor și beneficiilor pe care le asigură 

parcurgerea conținuturilor învățării; 

 

RAPORT DE ACTIVITATE A COMISIEI METODICE 

“MATEMATICĂ, ȘTIINȚE  ȘI TEHNOLOGII ” 

AN ȘCOLAR 2019-2020 - SEM. I 

 

În semestrul I al anului scolar 2019-2020, comisia metodică „Matematică, științe și 

tehnologii‖ a avut în componență următorii membri: Bortoae Darius - Lucian (matematică; 

informatică și TIC - Șc. Hadâmbu), Ceru Diana - Bianca (biologie, chimie – Șc. Hadâmbu, Șc. 

Mânjești), David Andreea - Floricel (matematică; informatică și TIC- Șc. Mânjești) – 

responsabilul comisiei metodice, Tacu Alina - Roxana (educație tehnologică și aplicații practice - 

Șc. Hadâmbu, Șc. Mânjești), Țintilă Angela (fizică; chimie - Șc. Hadâmbu, Șc. Mânjești).  

Obiectivele urmărite pe  parcursul semestrului au fost următoarele: 

 Asigurarea caracterului practic-aplicativ al proiectării cunoștințelor predate și corelarea 

acestora cu achizițiile anterioare ale elevilor;  

 Identificarea unor metode specifice de predare-învățare centrate pe elev și adaptarea 

într-o mai mare masură a strategiilor de lucru la cerințele colectivelor de elevi;  

 Sporirea interesului elevilor pentru disciplinele din această arie curriculară prin 

participarea la diferite activități și concursuri în cadrul școlii, la nivel local și nivel 

județean;  

 Perfecționarea membrilor comisiei prin participarea la activitățile cercurilor pedagogice 

și pregătirea în vederea sustinerii gradelor didactice.  

 

          ACTIVITĂȚI ORGANIZATE DE CĂTRE MEMBRII COMISIEI METODICE PE 

SEMESTRUL I: 

 Toți membrii comisiei au studiat curriculum-ul, au întocmit planificările calendaristice și 

semestriale. S-au efectuat ore de consultaţii atât cu elevii slabi la învăţătură cât şi cu cei dotaţi în 



vederea participării la concursurile şcolare. La disciplina matematică, s-au efectuat ore de 

pregătire suplimentară cu elevii clasei a VIII-a, pentru Evaluarea Națională, conform graficului 

stabilit la începutul anului școlar.  

 Tot la disciplina matematică au fost selectate auxiliarele didactice în funcție de nevoile 

educaționale ale elevilor la toate clasele gimnaziale. 

            În cadrul comisiei metodice „Matematică, științe și tehnologii‖ s-a efectuat analiza 

rezultatelor la testele inițiale pe fiecare disciplină în parte, în urma căreia s-au luat măsuri de 

îmbunătățire a rezultatelor.  

               Au fost susținute lecții demonstrative și referate, conform programului de activitate 

semestrial. 

În luna octombrie, doamna profesoară Tacu Alina -Roxana a susținut la clasa a V-a, pe 

parcursul unei ore de educație tehnologică și aplicații practice, o lecție de însușire de noi  

cunoștințe cu titlul ‖Alimente de origine vegetală în stare proaspătă‖, privind identificarea 

caracteristicilor alimentelor de origine vegetală în stare proaspătă.  

În luna noiembrie, doamna profesoară David Andreea - Floricel a susținut la clasa a VI-a, 

pe parcursul unei ore de matematică, o lecție de formare de deprinderi de activitate intelectuală 

cu titlul ‖Mărimi direct sau invers proporționale. Probleme‖. 

În luna decembrie, doamna profesoară Ceru Diana - Bianca a susținut referatul cu tema ‖Ce 

sunt amprentele?”, relevând aspecte interesante și mai puțin cunoscute despre amprentele digitale. 

Au fost realizate interasistențe, conform graficului întocmit la începutul semestrului: în luna 

octombrie la domnul profesor Bortoae Darius –Lucian, iar în luna noiembrie la doamna 

profesoară Tacu Alina – Roxana. 

În cadrul activităților demonstrative susținute la nivelul comisiei metodice, domnii 

profesori au dovedit că posedă cunoștințe temeinice și totodată actuale în domeniul de 

specialitate. De asemenea, s-a încurajat învățarea centrată pe elev, învățarea în grup și învățarea 

în diferite contexte. Profesorii au asigurat materiale clare, lizibile și care au sporit claritatea 

informațiilor. Elevii au fost implicati în evaluare și li s-a oferit feed-back în legătură cu progresul 

realizat. 

         Toți membrii comisiei au participat la consfătuirile cadrelor didactice pe discipline și la 

activitățile cercurilor pedagogice organizate pe discipline.  

          Pe 22 noiembrie 2019, la Scoala Gimnazială Hadâmbu, domnii profesori de matematică 

Bortoae Darius – Lucian și David Andreea - Floricel au organizat întâlnirea semestrială a 

membrilor cercului metodic al profesorilor de matematică G1, tema activităților fiind: „Strategii 

de organizare a demersurilor didactice din perspectiva noului curriculum; 

Exemple de bună practică ale pregătirii elevilor pentru susținerea examenelor naționale în anul 

școlar 2019 - 2020 (EN VIII, EN VI)‖. Domnul profesor Bortoae Darius – Lucian a susținut o 

lecție deschisă la clasa a VIII-a cu tema  „Descompunerea sumelor algebrice‖, iar doamna 

profesoară David Andreea – Floricel a prezentat referatul cu titlul „Optimizarea  pregătirii  elevilor 

pentru susținerea examenelor naționale prin utilizarea resurselor digital learning‖. Ambele activități, 

precum și portofoliul care a conținut variante de subiecte pentru Evaluarea Națională la clasele a VI-a și a 

VIII-a, au primit aprecieri pozitive din partea membrilor cercului metodic.  

          PERFECȚIONAREA PROFESIONALĂ A MEMBRILOR COMISIEI METODICE PE 

SEMESTRUL I: 
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           Membrii comisiei metodice „Matematică, științe și tehnologii‖ sunt preocupați permanent 

de perfecționarea lor profesională. 

  Doamna profesoară Ceru Diana - Bianca este studentă în anul III la Facultatea de 

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi, forma de învăţământ la distanţă, durata studiilor 3 ani, 

ciclul I Bologna- studii de licenţă. 

            Doamna profesoară Ceru Diana – Bianca a încheiat pe parcursul acestui semestru și o 

serie de parteneriate, după cum urmează: cu asociația eLiberare, în scopul desfășurării de 

activităţi de prevenire a traficului de persoane; cu Şcoala Gimnazială Ziduri, localitatea Ziduri, 

județul Buzău, pentru realizarea în comun a activităților proiectului educativ ‖ActivECO‖; cu 

Colegiul Naţional Ecaterina Teodoroiu Târgu Jiu, județul Gorj, în vederea participării la 

Simpozionului naţional „Limbile moderne în context european‖, 23 mai 2020; cu Societatea 

Ornitologică Romȃnă, cu sediul în București, pentru colaborare în derularea programului Școli 

Prietenoase cu Natura, lansat cu scopul de a promova susținerea biodiversității și educația 

ecologică în școli. 

 

            Domnul profesor Bortoae Darius - Lucian, este student în anul II la master, specializarea 

Matematica didactică și de cercetare, înscris la modulul psihopedagogic nivel II, în cadrul 

Facultății de Matematică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. De asemenea, domnul 

profesor Bortoae Darius – Lucian a participat la  cursul de formare CRED, organizat de CCD 

„Spiru Haret‖ Iași, în perioada octombrie 2019 - decembrie 2019, precum și la cursul  

„Introducere în IT‖, organizat de Wantsome Iași, desfășurat în luna decembrie 2019. 

            Doamna profesoară Tacu Alina – Roxana a participat la: Zilele Super Teach Iași, 

eveniment organizat în perioada 15–17 noiembrie 2019 de către inițiatorii proiectului Super 

Teach, precum și la conferințele „Școală pentru viață‖ și „Teatrul în educație‖, desfășurate în 

data de 22 noiembrie 2019, având ca organizator asociația „Teatrul vienez de copii‖. 

            În cadrul parteneriatului încheiat cu Colegiul  Tehnic ,,Ion Holban‖ Iaşi pe perioada 

22.11.2019- 30.12.2019, doamnele profesoare Tacu Alina - Roxana și Țintilă Angela au 

participat cu un grup de elevi la concursul regional „ ECOArt‖, ediția a VIII-a. În cadrul 

parteneriatului încheiat cu Colegiul Național ,,Gheorghe Țițeica‖ Drobeta-Turnu Severin, Județul 

Mehedinți, doamna profesoară Tacu Alina - Roxana a participat cu un grup de elevi la Concursul 

Național de creație literară și artistică « LA MAGIE DE NOËL ».    Cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă toate cadrele didactice s-au implicat în organizarea programelor artistice. 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI 

 existenţa unui număr mic de elevi în clasă permite o implicare mai bună a fiecărui elev şi 

cadru didactic în realizarea obiectivelor, o observare mai directă a elevilor de către 

profesori şi dirigintele clasei ; 

 existenţa personalului didactic calificat permite realizarea unui învăţământ de calitate; 

 relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, profesori-elevi, director-profesori, profesori-

părinţi, profesori-profesori) favorizează un climat deschis şi stimulativ; 
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 tratarea diferenţiată până la individualizare a elevilor favorizată de numărul mic de elevi 

la clasă; 

 proiectarea documentelor cadrelor didactice în conformitate cu recomandările/ 

reglementările ghidurilor metodologice pentru aplicarea programelor şcolare, cu 

metodica predării fiecărei discipline şi respectând particularităţile de vârstă ale elevilor; 

 elaborarea curriculum la decizia şcolii prin consultarea părinţilor şi a elevilor, luând în 

consideraţie nevoile elevilor, resursele umane şi cele materiale existente; 

 munca în echipă pentru proiectarea şi  implementarea CDŞ; 

 relaţii interpersonale deschise, un climat de înţelegere, de ajutor reciproc, lucru în echipă; 

 

PUNCTE SLABE 

 volumul mare de muncă si riscul de a nu finaliza la timp, eficient si corespunzător, 

problemele de pe agendă;  

 nerespectarea principiului continuităţii datorită schimbărilor survenite în încadrare de la 

an la an; 

 puţine cadre didactice sunt implicate în viaţa clasei în afara orelor predate la disciplina 

respectivă; 

 pesimismul privind viitorul educaţiei în condiţiile unei reforme care durează de 20 de ani, 

fără să se simtă deloc rezultate pozitive. 

 avalanşa de informaţii şi reglementări; 

 slaba implicare a părinţilor privind opţiunile  elevilor; 

 lipsă de spaţiu pentru laboratoare (fizică, chimie, biologie) sala de lectură şi sală de sport; 

 

OPORTUNITĂŢI 

 oferte bogate de formare profesinală la nivelul şcolii, CCD, ISJ, MEN; 

 disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi de experienţă şi pentru acţiuni organizate în 

parteneriat, în interes reciproc; 

 CDŞ contribuie la valorificarea abilităţilor individuale; 

 disponibilitatea cadrelor didactice pentru realizarea unui curriculum adaptat nevoilor 

elevilor;  

 participarea factorilor de decizie la cursuri de formare pe probleme de management 

educaţional; 

 selectarea unor cadre didactice competente care fac parte din Consiliul de Administraţie 

al şcolii; 

 disponibilitatea unor cadre didactice de a învăţa şi de a colabora cu ceilalţi factori 

educaţionali; 

 

 

RISCURI 



 

 inexistenţa unor repere morale solide în viaţa elevilor, deruta morală determinată de 

societate, mass media etc.; 

 criza de timp a părinţilor datorată situaţiei economice precum şi nivelul scăzut de cultură 

şi instruire al părinţilor conduc la o slabă supraveghere a copiilor şi la o redusă implicare 

în viaţa şcolii; 

 lipsa de interes a reprezentanţilor unor instituţii locale duce la pierderea pe parcurs a unor 

relaţii de cooperare ; 

 lipsa facilităţilor oferite de comunitate cadrelor didactice tinere specializate, pentru 

rezolvarea unor situaţii deosebite; 

 lipsa de interes din partea părinţilor în raport cu educaţia şi în particular în raport cu 

evoluţia propriilor copii; 

 carenţele legislaţiei în vigoare privind legea sponsorizării; 

 particularităţile situaţiei social-economice din localitate; 

 absenţa mecanismelor eficiente care să faciliteze parteneriatul agenţi economici-şcoală;  

 sporul demografic negativ cu implicaţii în dimensionarea reţelei şcolare şi a încadrării 

personalului didactic. 

 

3.2. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

Activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul Activităţilor 

Educative, primit de la ISJ, la care s-au adăugat activităţile proprii, ea desfăşurându-se sub 

diverse forme. 

  

Raport privind activitatea educativă in semestrul I 

al anului școlar 2019 – 2020 

În anul școlar 2019-2020 activitatea Comisiei pentru proiecte și programe educative 

școlare și extrașcolare, are ca scop principal, creșterea interesului elevilor pentru învățătură, 

privită și din latura non-formală și informală, integrarea elevilor în colectiv și creșterea 

performanțelor școlare. 

Activitatea comisiei s-a desfășurat în conformitate cu programul propus de cadrele 

didactice la începutul anului școlar, ținând cont totodadă de necesitățile și cerințele educative 

survenite ulterior. 

În desfășurarea activităților educative, s-au urmărit următoarele obiective: 

 

 

ificarea unor strategii vis-a-vis de comportamentul școlar al elevilor 

 



 

 

bilizarea elevilor în ceea ce privește valorile culturale, spiritul civic etc. 

-formale 

 

Profesorii şi elevii Şcolii Gimnaziale Hadîmbu cu locaţiile Mînjeşti şi Budeşti au 

desfăşurat de-a lungul semestrului I al anului școlar 2019 – 2020, o serie de activităţi 

extraşcolare, dintre care amintim pe cele mai interesante: 

 26 septembrie – Ziua europeană a limbilor, a fost marcată atât la Școala Hadâmbu cât 

și la Școala Mânjești prin activități reprezentative pentru semnificația zilei de 26 

septembrie pe plan european (prezentări power-point, vizionare de filme, recitări de 

poezii de Mihai Eminescu traduse în principalele limbi de circulație europeană (engleză, 

franceză, italiană, spaniolă, etc). Coordonatorii acestor activități au fost doamnele 

profesoare Costea Mădălina, Mrejeru Irina, Călugăru Carmen și Olăeru Cristina. 

 5 octombrie - Ziua Educației a fost marcată la toate structurile (Mânjești, Hadâmbu și 

Budești) prin desfășurarea, diferitelor activităţi dedicate acestei zile. Le-au fost prezentate 

elevilor materiale referitoare la importanţa educaţiei şi a vocaţiei de dascăl. La Școala 

Budești au avut loc dezbateri pe această temă, s-a realizat ‖Copacul Educației‖, pe care 

au fost scrise mesaje despre educație. La Școala Mânjești, doamna prof. Olăeru Cristina a 

organizat un joc de rol  prezentat sub forma unor scenete cu titlul *Profesor pentru o zi*, 

rolul de cadru didactic fiind atribuit atât unor elevi cu rezultate deosebite la disciplina 

Limba și literatura română, cât și la solicitarea anumitor elevi care au dovedit un interes 

deosebit pentru activitate. Și la Școala Hadâmbu (gimnaziu) doamnele profesoare Costea 

Mădălina și Mrejeru Irina, (preșcolar și primar) doamna ed. Popa Violeta și domna înv. 

Hanganu Elena, au  desfășurat dezbateri referitoare la rolul educației/cadrelor didactice,  

au  prezentat materiale power-point reprezentative. Elevii și-au exprimat opinia despre 

importanța educației în alegerea unei meserii, au completat un chestionar prin care pot 

afla ce meserie li s-ar potrivi, au scris  scrisori de mulțumire către un profesor.  

 Cu ocazia Halloween-ului, doamnele prof. Olăeru Cristina și Gânga Luminița au 

organizat  la Șc. Mânjești un Carnaval de Halloween,  în cadrul căruia au fost prezentate 

diferite obiecte: dovleci, măști și costume pe care elevii le-au realizat cu această ocazie. 
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La Șc. Hadîmbu elevii clasei a III-a, îndrumati de doamna prof. Costea Mădălina au 

realizat în cadrul activității, All Hallow`s Eve, măști, desene și un schelet din hârtie. 

 Ziua Internațională a Mării Negre. Cu ocazia acestui eveniment, doamnele profesoare 

Ceru Diana și Trandafir Pancu Ioana au expus elevilor o prezentare Power-Point despre 

semnificația zilei de 31 octombrie și despre viețuitoarele care trăiesc în Marea Neagră și 

problemele de supraviețuire ale acestora. 

 Cu ocazia Zilei Internaționale a Toleranței, s-au desfășurat diverse activități:  

―Toleranța-o virtute‖, ”Să fim mai toleranti”, ‖Ne acceptăm așa cum suntem?” 

 activități desfășurate de elevii claselor V-VIII de la Șc. Mânjești, coordonați de domnii 

prof. David Andreea, Ionescu Ciprian, Olăeru Cristina și Crețu Cristian. 

 ”Toți suntem la fel”,”Copacul toleranței” activități desfășurate de elevii claselor V-VIII 

de la Șc.Hadâmbu, coordonați de doamnele prof.Costea Mădălina, Mrejeru Irina și 

Țintilă Angela. 

 Cu ocazia Zilei Naționale a României s-au desfășurat în toate structurile activități 

menite să marcheze această zi importantă: intonarea Imnului ,,Deșteaptă-te române‖, 

prezentarea unor informații istorice legate de marele eveniment. Elevii au recitat poezii 

patriotice și au interpretat cântece. Folosind diverse materiale, cum ar fi carton colorat și 

panglică tricoloră, elevii au confecționat insigne aniversare, brățări și stegulețe. De 

asemenea au realizat desene reprezentative pe care le-au expus la panourile de pe holurile 

școlilor.          Activitățile s-

au încheiat cu Hora Unirii în care s-au prins toți elevii împreună cu cadrele didactice. 

Momentele importante ale activităților au fost surprinse în fotografii care vor fi postate pe 

site-ul școlii. 

 ,, Colindăm, colindăm!, E vremea colindelor”, Vine Moş Crăciun”, “Creştini, 

Crăciunul a sosit!”, „Iată vin colindători…!” ,”Vise de crăciun”... 

Pentru întâmpinarea lui Moș Crăciun elevii din toate structurile Școlii Gimnaziale 

Hadîmbu, ajutați de profesori, învățători și educatori au ornat sălile de clasă cu 

decorațiuni confecționate de ei, au învățat poezii și colinde, au interpretat scenete, 

dezvoltându-și astfel abilitățile practice și artistice. 

Moș Crăciun i-a răsplătit pe toți copiii cu multe daruri, dulciuri, jucării și rechiziteși 

haine. El a fost ajutat de diferiți sponsori, printre care cei mai impotanți sunt: Primăria 

Comunei Mogoșești, reprezentată de domnul primar, Ștefan Maftei, Grădinița cu program 

prelungit nr.20 Iași, Școala Gimnazială ‖Gh. I. Brătianu‖, Iași, Școala Gimnazială ‖Ion 

Creangă ‖Iași, etc. 
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 Cu prilejul sărbătorilor religioase (14 octombrie-Cuvioasa Parascheva, 26 octombrie-

Sfântul Dimitrie, 8 noiembrie-Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, 6 decembrie-Sfântul 

Ierarh Nicolae), domnii profesori de religie, Pușcașu Oana și Pârleciu Vlad, fie au 

participat cu elevii la slujbele religioase, fie au organizat activităti prin care elevii să 

cunoască viata acestor sfinți, să identifice trăsăturile lor pozitive și să extragă învățăturile 

religios morale din viețile acestora. 

 În cadrul proiectului extracurricular cu finanțare extrabugetară de prevenire a traficului 

de persoane și a exploatării sexuale în România, derulat de Asociația eLiberare, doamna 

prof. Ceru Diana a desfășurat cu elevii clasei a VIII-a de la Șc. Hadâmbu activitatea cu 

titlul ‖Cum să nu devii o victimă a traficului de persoane”, încercând să identifice 

împreună cu elevii riscurile de a deveni o persoană traficată. 

 În toate cele trei structuri ale Școlii Gimnaziale Hadâmbu s-au organizat activități de 

prevenire si diminuare a situatiilor de violență în școli și a cresterii siguranței si sănătății 

elevilor.La aceste activități au participat parintii, elevii si invitati din cadrul  Politiei 

Mogosesti. 

Proiecte, parteneriate și concursuri: 

1.Parteneriat încheiat între Școala Gimnazială Hadîmbu reprezentată prin dir. prof. Carmen 

Călugăru și prof. Diana Ceru, în calitate de coordonator și Asociația ‖eLiberare‖ cu sediul în 

București, str, Alecu Russo, reprezentată de doamna Ioana Bauer, în calitate de coordonator al 

activităților. Prezentul accord, care se încheie pe perioada anului școlar 2019-2020, are ca obiect 

colaborarea dintre cele două instituții în realizarea activităților proiectului extracurricular cu 

finanțare extrabugetară de prevenire a traficului de persoane și a exploatării sexuale în România. 

2. Parteneriat încheiat între Societatea Ornitologică Romȃnă, cu sediul în București, Bd. Hristo 

Botev, nr. 3, et. 3, ap. 6, sect. 3, cod fiscal RO 5272804, reprezentată de către D-l dr. Hulea Gh. 

Dănuț în calitate de director executiv și Școala Gimnazială Hadîmbu cu sediul în sat Hadîmbu, 

com. Mogoșești, județul Iași, Tel/fax: 0232/228792, reprezentată prin prof. Călugăru Carmen 

Gabriela, în calitate de director şi profesor Ceru Diana în calitate de colaborator.  Prezentul acord 

are ca obiectiv colaborarea părților, conform regulamentului propriu, în derularea programului 

Școli Prietenoase cu Natura, lansat cu scopul de a promova susținerea biodiversității și educația 

ecologică în școli. 

3. Parteneriat încheiat între Colegiul  Tehnic ,,Ion Holban‖ Iaşi, Str. Pantelimon Halipa, nr.16, 

jud. Iaşi, reprezentat de doamna profesor Ioana Constantinescu, în calitate de director și profesori 

Gabriela Gasner, Irina Pălimaru - coordonatori proiect, în calitate de aplicant și Școala 

Gimnazială Hadîmbu cu sediul în sat Hadîmbu, com. Mogoșești, județul Iași, Tel/fax: 

0232/228792, reprezentată prin Călugăru Carmen Gabriela,  în calitate de director şi profesori 
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Țintilă Angela și Tacu Roxana în calitate de colaboratori. Prezentul parteneriat s-a încheiat în 

două exemplare şi se aplică începând cu data de 22.11.2019  şi este valabil pe durata derulării 

acestuia, respectiv de la 22.11.2019- 30.12.2019. În cadrul acestui parteneriat doamnele prof. 

Tacu Alina și Țintilă Angela au participat cu un grup de elevi la concursul regional „ ECOArt‖ 

ediția a VIII-a. 

4. Parteneriat încheiat între Şcoala Gimnazială Ziduri, cu sediul în localitatea Ziduri, str. 

Principală, telefon/fax 0238571411, judeţul Buzău, reprezentată prin dna prof. Alecu Maria, 

director si dna. prof. Hinta Luminita și Școala Gimnazială Hadâmbu reprezentată prin dir. prof. 

Carmen Călugăru și prof. Diana Ceru, în calitate de coordinator. Părţile au stabilit de comun 

acord să colaboreze pentru realizarea în comun a activităților proiectului educativ ‖ActivECO‖. 

5. Parteneriat încheiat între Colegiul Naţional Ecaterina Teodoroiu, Tg. Jiu, jud. Gorj, reprezentat 

prin prof. Antonie Cristian Daniel, în calitate de director şi prof. Palui-Murgan Minodora în 

calitate de coordonator al Simpozionului naţional „Limbile moderne în context european‖, 23 

mai 2020 și Școala Gimnazială Hadîmbu reprezentată prin dir. prof. Carmen Călugăru și prof. 

Diana Ceru, în calitate de colaborator. 

6. Parteneriat încheiat între Școala Gimnazială Hadîmbu reprezentată prin dir. prof. Carmen 

Călugăru și coordinator înv. Luca Mirela și Școala Gimnazială Gh. I. Brătianu cu sediul în strada 

Ciornei nr. 18-20, municipiul Iași, reprezentată prin director prof. Cristina Simirad și prof. 

Carmen Rusu în calitate de coordonator. 

Prezentul protocol are drept obiect colaborarea interinstituțională, în vederea organizării 

și desfășurării în comun a unor proiecte/activități educaționale, care să contribuie la formarea și 

dezvoltarea armonioasă a personalității elevilor și a orizontului lor cognitiv și cultural. 

Activitățile derulate de cele două școli, cuprinse în cadrul comisiei SNAC sunt: 

1. Săptămâna legumelor și a fructelor donate (noiembrie 2019) 

2. Din suflet pentru suflet (decembrie 2019) 

3. Muguri de bucurie în lumina Învierii (aprilie 2020) 

7. Parteneriat încheiat între Grădinița PP Surorile Providenței, Iași, reprezentată de sr. Scripcariu 

Lidia, în calitate de manager, prof. Stoica Lăcrămioara, în calitate de director didactic și 

Grădinița Hadâmbu reprezentată prin dir. prof. Carmen Călugăru și educator, Popa Violeta în 

calitate de colaborator. 

8. Protocol de colaborare încheiat între Centrul Militar Zonal, Iași, reprezentat prin plutonier 

adjutant principal Prilipceanu Mihail-Gabriel și Școala Gimnazială Hadîmbu, reprezentată prin 

doamna dir. prof. Călugăru Carmen. Obiectul prezentului protocol de colaborare îl reprezintă 

prezentarea ofertei educaționale pentru învățământul liceal militar. 

9.Parteneriat încheiat între  Colegiul Național ,,Gheorghe Țițeica‖ Drobeta Turnu Severin, Strada 

Crișan Nr. 50, Județul Mehedinți, reprezentat prin doamna prof. Ștefan Mihaela, în calitate de 

director,  prof. Trotea Ionella în calitate de inițiatoare și Școala Gimnazială Hadîmbu cu sediul în 

sat Hadîmbu, com. Mogoșești, județul Iași, Tel/fax: 0232/228792, reprezentat prin Călugăru 
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Carmen Gabriela, în calitate de director şi profesor Tacu Alina Roxana în calitate de colaborator. 

În cadrul acestui parteneriat doamna prof. Tacu Alina a participat cu un grup de elevi la 

Concursul Național de creație literară și artistică « LA MAGIE DE NOËL ».  

10. Parteneriat încheiat între Școala Gimnazială Poiana, structura Federeni, cu sediul în Federeni, 

comuna Deleni, județul Iași, reprezentată de prof. Mihaela Hriscu în calitate de director și prof. 

înv. primar Iulia Fotea, în calitate de coordonator și Școala Gimnazială Hadîmbu cu sediul în sat 

Hadîmbu, com. Mogoșești, județul Iași, reprezentată prin doamna prof. Călugăru Carmen 

Gabriela, în calitate de director şi doamna educatoare Mardare Elena, în calitate de colaborator. 

În cadrul proiectului educativ -‖Nașterea Domnului, bucurie sfântă‖- doamna educatoare 

Mardare Elena a participat cu un grup de elevi și preșcolari la concursul de creație plastică, 

organizat de Școala Gimnazială Deleni.  

11. În cadrul Proiectului umanitar –‖Primim ceea ce dăruim‖, domnul prof. univ. dr. Cătălin 

Vilcu și conf. univ. dr. ing. Liliana Hristian, profesori la Facultatea de Textile și Pielărie din 

cadrul Universității ‖Gh. Asachi‖ din Iași , au împărțit daruri elevilor de la clasele primare și 

preșcolarilor de la Școala Gimnazială Mînjești, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. 

12. Parteneriat -‖Dăruiește pentru un zâmbet‖, cu Grădinița cu program normal nr.15, Iași; 

13. În cadrul proiecului umanitar  ‖Din suflet pentru suflete‖, doamna înv. Luca Mirele, 

împreună cu un grup de elevi și părinți de la Șc. Mânjești au donat alimente unor familii cu 

situație materială precară din satul Hadâmbu. 

De menționat este faptul că toate aceste proiecte umanitare au avut ca inițiator pe înv. 

Luca Mirela de la Școala Gimnazială Hadîmbu, structura Mînjești și cadre didactice de la Școala 

Gimnazială ‖Gh. I. Brătianu‖, Grădinița cu program prelungit nr.20 și Școala Gimnazială ‖Ion 

Creangă‖ din  Iași. Colaboratorii acestui proiect au fost cadrele didactice și părinții elevilor din 

ciclul primar și gimnazial de la Școala Gimnazială Gh. I. Brătianu, Școala Gimnazială ‖Ion 

Creangă‖ și părinții preșcolarilor de la Grădinița nr. 20, care au colectat haine, jucării, jocuri, 

rechizite și consumabile pentru ajutorarea copiilor de la grădiniță sau școlarii ce provin din 

familii defavorizate. 

14. Concurs județean de desene dedicat scriitorului Ionel Teodoreanu, ed. a IV-a, din cadrul 

Festivalului Teodorenii, la care a participat doamna profesor Gînga Luminița cu un grup de elevi. 

15. Înscrierea şcolii la concursul naţional „Supereroii lui Picurici‖, derulat de Ministerul Apelor 

şi Pădurilor în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale. 

16. Concursul județean S.O.S.- Santa, Salvați-l pe Moș Crăciun, ediția 2019, la care doamna înv. 

Luca Mirela a participat cu un grup de elevi. 

 17. Doamna învățător Tupiluș Gina, de la Șc. Primară Budești, a participat cu un grup de elevi la 

Concursul National Amintiri din copilarie la care s-au castigat următoarele premii: 1 Premiul I, 

1 Premiul III si 5 Mențiuni.  
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18. În cadrul Proiectului  de activitate umanitară, „Săptămâna fructelor și a legumelor donate”, 

doamnele înv. Diaconu Silvia și Tupiluș Gina împreună cu elevii claselor primare de la Șc. 

Primară Budești și părinții acestora au organizat activitatea de voluntariat ‖Ofer cu bucurie!‖ în 

care elevii împreună cu părinții au donat fructe și legume preșcolarilor de la șc. Budești. 

19. Doamna prof. Gânga Luminița a participat cu un grup de elevi la Concursul regional ‖Din 

tainele iernii‖, organizat de Liceul teoretic ‖Ioan Buteanu‖, Somcuta Mare, Maramureș. 

Activitatea educativă desfășurată de Școala Gimnazială Hadîmbu în semestrul I al anului 

școlar 2019 - 2020 urmărește dezvoltarea aptitudinilor elevilor prin activitățile desfășurate pe 

diferite teme, prin participarea la concursuri județene și naționale, precum și prin parteneriatele 

încheiate cu diferite institutii.  

  

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI PENTRU DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ 

ȘI EVOLUȚIE ÎN CARIERA DIDACTICĂ 

 RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI PENTRU DEZVOLTAREA 

PROFESIONALĂ ȘI EVOLUȚIE ÎN CARIERA DIDACTICĂ 

ANUL ȘCOLAR 2019 – 2020 

SEMESTRUL  I 

Dezvoltarea profesională a fiecărui cadru didactic reprezintă un pas important în procesul 

de educație determinând pe termen lung aspecte benefice în procesul educativ  aducând beneficii 

atât profesorilor cât și elevilor. 

Planul managerial pentru anul şcolar 2019 – 2020 s-a axat pe următoarele priorităţi 

strategice:  

1. Îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ- evaluativ;  

2. Elaborarea de standarde de predare si evaluare, în vederea atragerii elevilor către şcoala şi spre 

performanţă;  

4.  Eficientizarea lucrului în echipă în procesul de predare-învăţare. 

 Ţinându-se cont de aceste priorităţi, dar şi de faptul că formarea şi perfecţionarea reprezintă 

un proces continuu si cumulativ de actualizare şi de  dezvoltare a competenţelor, cadrele 

didactice din şcoala noastră au fost implicate într-o varietate de astfel de activităţi unele în 

concordanţă cu evoluţiile din planul nevoilor de educaţie şi al curriculum-ului educaţional, altele 

în funcţie de exigenţele privind adaptarea competenţelor personalului didactic la schimbările din 

structurile/procesele de educaţie.    
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Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră s-a realizat 

astfel:   

 prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare;   

 prin activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a 

consfătuirilor cadrelor didactice;  

 prin participare la: simpozioane, sesiuni de comunicari, stagii periodice de informare 

stiintifică de specialitate și în domeniul științelor educației, forme de perfectionare prin 

corespondență, cursuri fără frecvență organizate de instituții de învățământ superior sau cursuri 

organizate de societăți științifice și de alte organizații profesionale ale personalului didactic. 

 prin participarea la cursuri de formare iniţială şi perfecţionare continuă organizate/ 

avizate de instituţii abilitate ( CCD, ISJ, MECTS).  

  perfectionarea prin definitivare în învățământ și acordarea gradelor didactice. 

Toate cadrele didactice din unitatea noastră au participat la consfătuirile organizate de ISJ 

Iași la începutul anului școlar. În cadrul comisiilor organizate la nivelul școlii s-au desfăsurat 

lecții demonstrative, mese rotunde sau susținere de referate cu scopul de a împărtăși din 

cunoștințele acumulate și celorlati colegi de catedră. De asemenea, toate cadrele didactice au 

participat la cercurile pedagogice organizate pe parcursul acestui semestru.  

Alte cursuri de perfecționare la care au participat cadrele didactice de la Școala Gimnazială 

Hadâmbu:  

 Domnul profesor Bortoae Darius a participat la: 

 cursurile din cadrul Proiectului CRED, disciplina Matematică, în perioada octombrie 

– decembrie 2019 (120 ore), care s-a desfășurat la CCD Iași. 

 Cursul ,,Intro în programare‖, în perioada decembrie 2019 (24 ore) 

De asemenea doamna prof.  Ceru Diana este studentă în anul III, la Facultatea de Psihologie 

şi Ştiinţe ale Educaţiei, specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Universitatea 

Alexandru Ioan Cuza Iaşi, forma de învăţământ la distanţă, durata studiilor 3 ani, ciclul I 

Bologna- studii de licenţă.       
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Domnul profesor Bortoae Darius, este student în anul II la MASTER- MATEMATICĂ 

DISTRACTIVĂ ȘI DE CERCETARE, în cadrul Facultății de matematică, Universitatea 

Alexandru Ioan Cuza Iaşi.         

      În ceea ce privește perfecționarea prin definitivat și gade didactice, situația de la Școala 

Gimnazială Hadâmbu se prezintă astfel: 

Nr. 

crt 

 

Numele şi prenumele  

cadrului didactic 

Gradul 

didactic/anul 

dobândirii 

Titular pe 

disciplină 

 

Suplinitor  Detaşat  Necalif. 

1.  CĂLUGĂRU CARMEN GRAD I/2015 X    

2.  MARDARE ELENA GRADII/2015 X    

3.  LUCA MIRELA DEBUTANT  X   

4.  TUPILUȘ GINA DEBUTANT  X   

5.  COSTEA MARIA MĂDĂLINA DEF./2018  X   

6.  DAVID ANDREEA GRAD I, 2016 X X   

7.  MREJERU IRINA GRAD II/2014 X    

8.  TINTILA ANGELA GRAD I/2012 X    

9.  IONESCU CIPRIAN GRAD I/2016 X    

10.  CRETU  CRISTIAN GRAD II/2013  X   

11.  CERU DIANA GRAD II/2018 X    

12.  BORTOAE DARIUS DEF./2019 X    

13.  TACU ROXANA DEBUTANT  X   

14.  ADASCALITEI FLORENTINA GRAD I/2016 X    

15.  FILIMON MARIA GRAD I/2012 X    

16.  HANGANU ELENA GRAD I/2012 X    

17.  ROTARIU GABRIELA GRAD I/2016 X    

18.  DIACONU SILVIA VASILICA DEF./ 2016 X    

19.  MUNTEANU MIHAELA MĂDĂLINA DEBUTANT     

20.  POPA VIOLETA DEBUTANT  X   

21.  GÎNGA LUMINIȚA DEF./2018  X   

22.  TRANDAFIR PANCU IOANA GRAD I/2013 X    

23.  MOCANU DANIELA GRAD I/2013  X   

24.  BARABOI ELENA GRAD II/2013 X    
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25.  OLĂERU CRISTINA GRAD II X    

26.  PÎRLECIU VLAD GABRIEL DEBUTANT  X   

27.  MOCANU ANDREI DEF./2018  X   

28. 0 PUȘCAȘU OANA NICOLETA DEF/2012 X    

 În anul școlar 2019 – 2020  sunt înscrise la definitivat cinci cadre didactice, la gradul II 

două cadre didactice și la gradul I două cadre didactice.  

Nr. 

crt. 

 

Numele și prenumele Disciplina de 

examen 

Disciplina pe care 

este încadrat în anul 

școlar 2019-2020 

 

Tipul 

inspecției 

 

Gradul didactic 

 

1. 

 

MUNTEANU 
MIHAELA 
MĂDĂLINA 

ÎNVĂȚĂTOR ÎNVĂȚĂTOR IS DEFINITIVAT 

2. TUPILUȘ GINA  

 

ÎNVĂȚĂTOR ÎNVĂȚĂTOR IS DEFINITIVAT 

3. 

 
PÎRLECIU G. VLAD 

GABRIEL 

 

RELIGIE 

ORTODOXĂ 

EDUCAȚIE 

MUZICALĂ 

IS 

 

DEFINITIVAT 

4. LUCA MIRELA 

 

ÎNVĂȚĂTOR ÎNVĂȚĂTOR IS DEFINITIVAT 

5. POPA VIOLETA 

 

EDUCATOARE EDUCATOARE IS DEFINITIVAT 

6. 

 
DIACONU VASILICA-

SILVIA  

ÎNVĂȚĂTOR ÎNVĂȚĂTOR IC2 GRADUL II 

 

7. 
COSTEA MARIA- 

MĂDĂLINA 

 

LIMBA ȘI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

LIMBA ȘI 

LITERATURA 

ROMÂNĂ 

 

IC1 GRADUL II 

8. CERU DIANA-BIANCA BIOLOGIE BIOLOGIE COLOCVIU GRADUL I 

9. BARABOI ELENA EDUCATOARE EDUCATOARE IS GRADUL I 

       În continuare pentru desfășurarea în bune condiții a procesului instructiv – educativ în 

semestrul al II-lea, cadrele didactice din școala noastră, trebuie să facă eforturi deosebite pentru:

 - creştera calităţii actului de predare învăţare cu consecinţe directe asupra nivelului de 

cunoştinţe al elevilor şi formării competenţelor profesionale     

 - utilizarea informaţiilor dobândite la cursurile de formare în activitatea la clasă   

-formarea continuă ar trebui să fie un efort individual, amplu, coerent şi competent, susţinut la 

nivel instituţional, de înlăturare a rutinei şi imobilismului, de adecvare la necesităţile imediate ale 

şcolii.  
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- conducerea şcolii trebuie să promoveze un învăţământ de calitate în conformitate cu 

standardele ARACIP 

 

ANALIZA SWOT 

 PUNCTE TARI  

- Ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul didactic I este aproximativ 70%; 

- Cadrele didactice sunt preocupate de perfecţionare şi formare continuă prin înscrierea la grade 

didactice; 

- Buna pregătire metodică şi ştiinţifică a cadrelor didactice. 

 PUNCTE SLABE 

- Alegerea unor cursuri nu a fost întotdeauna în concordanţă cu nevoia de dezvoltare 

profesională. 

 OPORTUNITĂŢI  

- Varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de CCD Iași. 

 AMENINŢĂRI 

- Lipsa motivării financiare; 

- Taxa percepută pentru unele cursuri; 

- Suprasolicitarea cadrelor didactice cu foarte multă documentaţie. 

 

COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR 

ANUL ȘCOLAR 2019 – 2020  

Semestrul I 

 

           În semestrul I, structura Comisiei metodice a învăţătorilor a reunit nouă cadre didactice – 

toate s-au dovedit a fi, prin modul în care au gândit şi au prestat actul didactic, înzestrate cu 

vocația și profesionalismul dascălului ce urmăreşte eficienţa şi pragmatismul cunoştinţelor 

predate elevilor. 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. 

 

1. CURRICULUM 

      Principala preocupare a membrilor comisiei a fost studiul si aplicarea prevederilor 

prevăzut pentru acest an de minister. 

      In acest sens s-a întocmit Planul managerial pentru organizarea  activității  ciclului 

primar. 

      Ca punct de plecare s-au organizat evaluările inițiale, rezultatele fiind cuprinse în 

centralizatoare pe clase, fiind analizate la nivel de comisie. 

          Conceperea planificărilor calendaristice s-a făcut în funcţie de durata semestrelor, au fost 

stabilite conform programei şcolare, respectând întocmai programa. Stabilirea obiectivelor 

operaţionale şi a conţinuturilor activităţilor s-a făcut în concordanţă  cu programa şi respectând 

particularităţile de vârstă ale elevilor, utilizând strategii interactive, participative. 

 

2. COMUNICARE 

               Prin cunoaşterea diferenţiată a elevilor, modul în care aceştia sunt implicaţi în activităţi, 

învățătorii au  reuşit să cunoască specificul fiecărui elev şi particularităţile de vârstă ale acestora. 

Astfel întotdeauna au selectat modalităţi de comunicare adecvate atât diverselor situaţii cât şi 

personalităţii fiecărui elev. 

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

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

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

persoană.  

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

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

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

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



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

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

 

3. RELAŢIA  FAMILIE- ŞCOALĂ  

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

relaţie permanentă între părinţi şi cadrele didactice . Acest aspect al muncii educative  s-a 

concretizat prin şedinţe şi lectorate cu părinţii, organizate la nivelul clasei, consultaţii 

săptămânale cu părinţii care au solicitat.  

4. EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE 

               Evidenţiez consecvenţa învățătorilor  în abordarea centrată pe elev în obţinerea de 

performanţe, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare şi 

remarcate în rezultatele testărilor inițiale şi sumative, confirmându-se o calitate sporită a actului 

didactic, aspect materializat în achiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi 

comportamentele elevilor. 

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

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

iniţiale ale elevilor ,notele prezentate individual părinţilor sub semnătură precum şi măsurile 

ameliorative propuse. 

            Elevii au fost notaţi obiectiv pe baza unor descriptori de performanţă bine definiţi, ritmic, 

rezultatele fiind consemnate de fiecare dată în catalogul clasei şi în carnetele elevilor. 

 

5.  MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 

            Pentru mobilizarea elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă 

a mecanismelor intelectuale ale acestora, învăţătorii au adoptat strategii de provocare şi dirijare a 

gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia 

flexibilităţii, creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, 

algoritmice, modelatoare, problematice. 



          În lecţiile desfăşurate la clasă, învăţătorii au folosit tehnici de implicare individuală sau în 

grup a elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a 

tuturor elevilor la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi 

colaborare, de primire şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli 

stabilite, de asumare a răspunderii individuale şi colective, a iniţiativei. 

 

6. ACTIVITĂŢI CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE 

  În cadrul activităţilor curriculare şi extracurriculare , acţiunea pedagogică s-a centrat în 

egală măsură pe formarea competenţelor, a capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi 

comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea 

preponderentă a metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea 

problematicii la experienţele copiilor. 

  În acest semestru cadrele didactice si elevii ciclului primar au desfășurat activități 

extracurriculare: 

 Ziua Mondiala a Educației 

 1 Decembrie – Ziua Națională 

 Serbare de Crăciun  

 

           Activitatea metodică a învăţătorilor pe semestrul I s-a desfăşurat conform planificării 

întocmite la începutul anului şcolar 2019 – 2020. În acest sens:  

 în luna septembrie – responsabila comisiei, Diaconu Silvia a convocat o întrunire a 

tuturor membrilor, în vederea organizării și planificării eficiente a activităților care urmau 

a se desfășura pe parcursul acestui semestru. 

 în luna octombrie – se organizează o ,,masă rotundă‖ pentru analiza rezultatelor testelor 

inițiale, elaborarea măsurilor ameliorative, diseminarea informațiilor de la consfătuirea 

județeană a cadrelor didactice și alegerea celor mai adecvate metode și instrumente de 

evaluare. 
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 Pe data de 27 noiembrie, dna învățătoare Munteanu Mădălina a susținut o lecție 

demonstrativă  la clasa a III-a -Recapitularea și sistematizarea cunoștințelor despre 

părțile de vorbire învățate. 

 29 noiembrie 2019 – CERCUL PEDAGOCIC AL ÎNVĂŢĂTORILOR – 

Clasele: CP, I, a II-a, a III-a și a IV-a 

Tema: Abordarea de tip interdisciplinar în ciclul primar – necesitate și provocare 

 În luna decembrie, înv. Diaconu Silvia a prezentat referatul cu tema: ,,Importanța 

matematicii la ciclul primar”.  

Elevii claselor primare, sub îndrumarea cadrelor didactice, au fost implicați în diferite 

parteneriate: 

 SĂPTĂMÂNA FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR – parteneriat încheiat cu Școala 

Gimnazială I. C. Brătianu Iași și cu G.P.P nr. 20 Iași; 23-24 noiembrie; 

 PRIMIM CEEA CE DĂRUIM- parteneriat încheiat cu Univ. Tehnică Gh. Asachi 

Iași; 

 DĂRUIEȘTE PENTRU UN ZÂMBET – parteneriat cu Grădinița nr. 15 Iași 

 DIN SUFLET… PENTRU SUFLET – Parteneriat-Voluntariat; 15 decembrie 

 Proiect educațional ,,Deschide ușa creștine”; 19 decembrie 

 

De asemenea, elevii claselor primare au participat la concursuri școlare, la care au oținut 

premii și mențiuni, după cum urmează: 

 Concursul ,,Amintiri din copilărie‖, etapa I, Școala Budești:  

 Bucătaru Daria-Sofia, Clasa Pregătitoare – Premiul I 

 Ciobanu Ștefan, Clasa Pregătitoare – Premiul I 

 Coșuleanu Ionuț, Clasa Pregătitoare – Premiul I 

 Zaharia Ionuț-George, Clasa I – Premiul I 

 Apeștioaei Mădălina-Andreea, Clasa I – Premiul III 

 Olaru Nicușor, Clasa a II-a – Premiul II 

 Apeștioaei Gabriela-Florentina, Clasa a II-a – Premiul II 

 Coșuleanu Marian, Clasa a II-a – Mențiune 
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 Baraboi Petronel, Clasa a IV-a – Mențiune 

 Cucu Denis, Clasa a IV-a – Mențiune 

 Marin Loredana, Clasa a IV-a – Mențiune 

 Vitalariu Sebastian, Clasa a IV-a – Mențiune 

 Zaharia Vlad, Clasa a IV-a – Mențiune 

                                                                        

 Concursul ,,Prietenii naturii‖ organizat la Palatul Copiilor Iași:  

 Tabacaru Maryo – Locul 2, Clasa I, Școala Hadâmbu. 

 

 Concurs de desene: SOS – SANTA – Salvați-l pe Moș Crăciun (Școala Mânjești). 

Analiza SWOT 

 

 Puncte tari: 

- planificări corect întocmite; 

- obiectivele propuse au fost realizate; 

- activități  de remediere a lacunelor; 

- implicarea părinților în activități extrașcolare; 

- evaluare ritmică, folosind metode variate de evaluare; 

- parteneriate realizate cu alte școli din zonă sau din țară; 

- realizarea de materiale didactice variate; 

- aplicarea unor metode atractive de învățare pentru a reduce absenteismul. 

 

 Puncte slabe: 

- slaba implicare a unor părinţi în activităţile şcolii, dezinteresul unora dintre ei faţă de 

școală; 

- lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanți la activitățile educative 

extracurriculare si extrascolare; 

- lipsa unui psiholog în școală; 

- elevi care nu sunt preocupați de învățare, nu-și  pregătesc  lecțiile; 

- elevi care nu frecventează cursurile decât foarte rar. 

 

 Oportunități:  

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

favorizează   



  împărtăşirea experienţei, o comunicare mai bună; 

- creşterea ponderii cadrelor didactice cu rezultate deosebite 

- parteneriatele cu comunitatea locală, O.N.G., firme 

-disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii publice de a veni în sprijinul şcolii (Poliţie, 

Biserică,  

 Primărie, instituţii culturale). 

 

 Ameninţări 

- instabilitate la nivel social, economic; 

- lipsa de interes pentru continuarea studiilor; 

- resurse materiale şi financiare insuficiente 

- lipsa unor investitori în zonă. 

 

 

RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII COMISIEI 

METODICE A EDUCATOARELOR PE SEMESTRUL I 

AN ȘCOLAR 2019-2020 

 

Componența comisiei metodice a educatoarelor de la Școala Gimnazială Hadâmbu este 

următoarea: 

   1. Baraboi Elena- Intitutor-Grădinița Budești 

   2. Mardare Elena- Profesor pentru învățământ preșcolar- Grădinița Mânjești 

   3. Popa Violeta-Educatoare-Grădinița Hadîmbu 

  În cadrul comisiei metodice a educatoarelor de la Şcoala Gimnzială Hadîmbu, pe semestrul I, al 

anului şcolar 2019- 2020 s-a desfăşurat o activitate bogată, conform planului managerial al 

educatoarelor şi pe baza planificării activităţilor comisiei metodice în învăţământul preşcolar 

aprobată la sfârşitul lunii septembrie de către doamna director Călugăru Carmen. 

   De asemenea s-a prezentat raportul comisiei metodice pentru anul şcolar 2018- 2019, după care 

s-au propus şi stabilit teme pentru anul în curs, unde toate educatoarele din unitate au venit cu o 

idee şi propunere benefică pentru activităţile desfăşurate în cadrul grupei de copii. 

     S-a dezbătut tot în cadrul comisiei metodice a educatoarelor, noul curriculum pentru educaţie 

timpurie 2019, unde a participat şi d-na director Călugăru Carmen împreună cu responsabila de 

Cerc pedagogic doamna Hamza Adriana punctându-se noile modificări în acest document cu 

precizarea a se respecta programul zilnic şi reperele orare din acesta, în întocmirea şi realizarea 

planificărilor calendaristice. 
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 În luna octombrie toate educatoarele şi-au prezentat rezultatele evaluărilor de la testele iniţiale 

aplicate la grupă şi rezultatele acestora şi măsurile ameliorative aplicate. 

   Fiecare  educatoare îşi prezintă activităţile după cum urmează:  

     Doamna educatoare Baraboi Elena îşi prezintă activitatea desfăşurată cu titlul:,, Aşa e toamna 

totdeauna,,- desfăşurată în perioada 27.09. 2019. 

     Doamna educatoare Mardare Elena a desfăşurat activitatea cu titlul ,,Ziua Internaţională a 

Alimentaţiei,, în data de 17.10.2019.  

     Doamna educatoare Popa Violeta a desfăşurat activitatea cu titlu ,,Reciclarea-învăţăm, ne 

jucăm, reciclăm,, în perioada 11.11.2019, unde a avut un rezultat benefic pentru copii. 

      În luna octombrie toate educatoarele au prezentat activitatea cu titlul: 

,,5- OCTOMBRIE- Ziua Internaţională a Educaţiei‖ având ca scop familiarizarea copiilor cu 

semnificaţia zilei de 5-octombrie şi ce înseamnă să fii un copil educat în scopul formării culturii 

şi valorilor morale ale unei societăţi. 

       În luna noiembrie toate educatoarele din unitate au participat la Cercul Pedagogic al 

educatoarelor desfăşurat la Grădiniţa Kids Garden  Iaşi,având ca temă:,, Programa şcolară pentru 

educaţie timpurie, 2019 –repere teoretice şi aplicaţii. 

 Amenajarea spaţiului educaţional. 

     În luna decembrie d-na Popa Violeta, a prezentat referatul cu tema:,, Dezvoltarea socio-

emoţională a copiilor preşcolari,, 

     Tot în această lună, educatoarele au desfăşurat la nivel de structură programe şcolare dedicate 

sărbătorilor de iarnă. 

     RAPORT DE ACTIVITATE 

COMISIA METODICA A DIRIGINŢILOR 

      AN ŞCOLAR  2019-2020 

     Semestrul I 

 

 

COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul 

managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative ivite 

ulterior.   

În anul școlar 2019-2020 la Scoala Gimnaziala Hadîmbu , activitatea Comisiei metodice a 

diriginţilor s-a desfășurat sub coordonarea profesorului Mrejeru Irina ( specializarea lb. franceza) care a 

avut funcția de responsabil comisie, avand ca membri toti profesorii diriginti si invatatorii din cele trei 

structuri care apartin Scolii Gimnaziale Hadîmbu ( Hadîmbu, Mânjeşti si Budeşti). 
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Principalele activităţi derulate: 

 Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor (Anexa 1) 

 Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesionala conform programelor in 

vigoare. 

 Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele verbale 

ale şedinţelor si propunerea unor masuri de remediere a punctelor slabe. 

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

dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea parteneriatului elev-

diriginte-părinte 

 Distribuirea, completarea si semnarea acordului cadru de parteneriat pentru educaţie intre 

şcoala, elev si părinte ( clasa pregatitoare) 

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

abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi 

din mediu familial dezorganizat sau mono-parental 

 Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor 

 Informarea diriginţilor privind metodologiile de acordare a ajutorului ,, Rechizite școlare‖ 

 Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare si 

extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare. 

Programele scolare pentru aria curriculara Consiliere si orientare particularizeaza urmatoarele 

domenii de competente –cheie stabilite la nivel european: 

- Competente interpersonale, interculturale, sociale si civice; 

- „A invata sa inveti‖; 

- Competente digitale (bazate pe deprinderi de utilizare a tehnologiei pentru gestionarea 

informatiei si comunicare electronica); 

- Competente anteprenoriale. 

 

In realizarea planificarilor, dirigintii au respectat in mare parte structura curriculumului, bazata pe 

: 

• Competente generale 

• Valori si atitudini 

• Competente specifice si continuturi 

• Sugestii metodologice 

 

 

Conținuturile învățării au respectat de asemenea următoarele cinci module tematice: 

1. Autocunoaștere și dezvoltare personală 

2. Comunicare și abilitați sociale 

3. Managementul informațiilor și al învățării 



4. Planificarea carierei 

5. Calitatea stilului de viață 
 

Activitatea Ariei Curriculare ―Consiliere si Orientare‖a inceput odata cu constituirea comisiei 

dirigintilor la inceputul anului scolar in prima sedinta a comisiei metodice din data de 3 octombire in care 

au fost nominalizati toti profesorii diriginti. Tot in cadrul sedintei s-au trasat directii care trebuie urmate 

pentru o buna desfasurare a comisiei, s-a discutat modelul de planificare pentru ora de Consiliere si 

sugestii de teme pentru aceasta ora astfel incat toti dirigintii  sa prezinte la timp planificarile, s-a stabilit 

intervalul in care sa aiba loc sedintele cu parintii  astfel incat sa se poata tine sedinta Comitetului de 

parinti pe scoala. 

S-a alcatuit graficul intalnirilor in cadrul Ariei si temele ce vor fi discutate, s-a stabilit programul 

de activitate al activitatilor extrascolare si extracurriculare.( Anexa 2) 

Activitatea de Consiliere si orientare a fost centrata pe formarea la elevi a unor atitudini si 

comportamente  adecvate. 

Misiunea noastra conjuga eforturile materiale si umane ale întregului colectiv prin urmarirea 

îndeplinirii obiectivului de încurajare a performantei, a progresului scolar si crearea de activitati  care sa 

conduca la pregatirea individuala si stimularea valorilor. 

Concretizarea acestor actiuni s-a facut prin conceperea, realizarea si prezentarea unor actiuni cu caracter 

formativ si educativ la nivelul scolii cu diverse ocazii, activitati care se regasesc in cadrul Comisiei 

educative : 

- Serbari scolare si activitati la nivelul uneia sau mai multor clase cu diferite ocazii : ZIUA 

EUROPEANA A LIMBILOR MODERNE 26 Septembrie, ZIUA NATIONALA  A ROMANIEI – 1 

Decembrie, ZIUA EDUCATIEI- 5 Octombrie,  SARBATORILE DE CRACIUN –saptamana 16- 20 

Decembrie 2019, etc. In data de 12 noiembrie, a avut loc o sedinta la care au participat toti parintii 

elevilor scolii gimnaziale Hadimbu pe problematica prevenirii si diminuarii situatiilor de violenta si a 

cresterii sigurantei elevilor in scoala.La aceasta intalinre a participat si reprezentatul Politiei locale 

Mogosesti. De asemenea, la nivelul fiecarei clase s-a desfasurat o activitate specifica anti violenta,  

 

Dirigintii au colaborat cu profesorii de la clasa si cu colegii de comisie. In vederea implicarii mai 

active a parintilor in viata scolii, in cadrul sedintelor cu parintii au fost impartasite diverse strategii de 

exploatare a potentialului intelectual si creativ al elevilor. 

Pentru a mentine relatia familie – scoala, am oferit, atat in cadrul sedintelor perioadice cu parintii 

si al lectoratelor saptamanale si ori de cate ori a fost nevoie, informatii semnalandu-se orice neregula. 

Colaborarea cu familia a reprezentat un obiectiv major al dirigintilor.Au fost organizate sedinte cu 

parintii in cadrul carora a fost prezentat Regulamentul de ordine interioara si rezultatele scolare 

ale elevilor.  



Dirigintii au instiintat parintii elevilor cu privire la situatia de corigenta si nota scazuta la purtare  unde a 

fost cazul. 

Pentru ca motivatie sa existe din toate punctele de vedere, fiecare diriginte a amenajat spatiul de 

lucru la nivelul clasei sale, formand un ambient corespunzator si placut pentru desfasurarea orelor de curs. 

Activitatea de perfectionare continua a profesorilor diriginti a imbracat forme diverse cu trimitere 

directa catre  obiectivele majore stabilite: 

- dezbateri si comunicari 

- ateliere de lucru 

- schimburi de experienta 

- activitati educative (tematica, fiind variata in functie de 

obiectivele stabilite si de necesitatile de moment) 

 

Aprecierea rezultatelor scolare s-a facut prin elaborarea descriptorilor de performanta pentru 

unitati de continut grupate in diverse moduri, incat sa corespunda standardelor de performanta, stabilirea 

probelor de evaluare conform obiectivelor, stabilirea ulterior  (ca urmare a concluziilor  in urma analizei 

acestora ) a modalitatilor de ameliorare si dezvoltare, insotirea evaluarilor de observatii si aprecieri, 

folositoare elevilor, dar si parintilor in ideea stimularii la elevi a actului de invatare. 

Concret, fiecare membru al comisiei si-a intocmit PORTOFOLIUL sau Mapa Dirigintelui la 

nivelul standardelor, urmarind eficienta acestuia in demersul didactic la nivelul fiecarui colectiv. 

 

 

Activitatea desfăşurată / Puncte tari/ puncte slabe 

1. Studierea noilor prevederi metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de 

diriginte, conform Ordinului MECI nr. 5132 din 10.09.2009 si Ordinului ministrului educației 

naționale nr. 3393 / 28.02.2017 

2. Studierea programelor de consiliere si orientare în vigoare pentru învăţământul gimnazial, 

de către toţi diriginţii; 

Puncte forte: 

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

- diriginţii au beneficiat de programele Consiliere şi orientare, conform nivelului şcolar al claselor, 

programe aranjate într-o formă adaptată machetelor planificărilor anuale şi semestriale la dirigenţie 

      3.  Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, pentru elevi şi 

părinţi în vederea desfăşurării activităţilor: 

- de suport educaţional, consiliere si orientare profesională pentru elevi (conform programei de 

consiliere şi orientare) 

- de suport educaţional, consiliere pentru părinţi 

Puncte forte: 



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

educativ ce trebuie abordate în cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul întâlnirilor de consiliere cu părinţii 

- diriginţii au găsit pentru clasa lor, cea mai optimă variantă orară de desfăşurare la parametri calitativi  

ora de dirigenţie 

4.Întocmirea planificărilor anuale si semestriale (orelor de consiliere dirigenţie, activităţi 

extraşcolare, activităţi educative cu părinţii) şi desfăşurarea activităţilor educative stabilite: 

Puncte forte: 

- diriginţii au fost familiarizaţi, din anii şcolari anteriori cu machetele planificărilor anuale şi semestriale 

la consiliere şi orientare, elaborate unitar la nivelul școlii; 

- majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative specifice statutului 

de diriginte 

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

- toti diriginţii r au păstrat o comunicare bună şi periodică cu părinţii elevilor pe care îi coordonează 

Puncte slabe: 

O  parte că din orele de dirigenţie au devenit pur informale, accentul fiind pus pe discutarea situaţiei 

şcolare şi mai puţin pe dezvoltarea temelor propuse cf. planificării 

          5. Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase /şedinţelor Consiliului Reprezentativ 

al Părinţilor şi desfăşurarea acestora, conform graficului. 

Puncte forte: 

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

proceselor verbale pentru şedinţe/ lectorate 

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

- invatatorii claselor pregatitoare  au semnat parteneriatele şcoală-familie cu părinţii 

Puncte slabe: 

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

eficient şcoală-familie   

         6. Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei diriginţilor (în baza 

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

metodice: 

Puncte forte: 

- au fost elaborate programe de activitati diverse la propunerea profesorilor diriginti 

Puncte slabe: 

- lipsa implicarii si participarii la cursurilor de perfectionare pentru diriginti, organizate la nivelul 

ISJ,CCD 

        7. Activităţi de promovare a unei culturi organizaţionale a clasei de elevi (elaborare şi 



promovare împreună cu elevii de "ritualuri de socializare", activitati derulate in scopul 

interelationarii, dezvoltarii culturii grupale) 
Puncte forte: 

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

grupului şi ritualuri de socializare – elaborarea unui calendar cu zilele de naştere ale elevilor, activităţi de 

cunoaştere şi socializare între clase, afişarea la panoul informativ a unui set de fotografii reprezentative, 

schimb de cadouri simbolice cu ocazia sărbătorilor de iarnă, afişarea la panou a diplomelor câştigate de 

clasă / elevii clasei, mini-excursii de coeziune socială etc. 

  

        8. Activităţi de cunoaştere a particularităţilor psihosociale şi de învăţare ale elevilor şi de 

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

Puncte forte: 

- toţi  diriginţii au prelucrat  Regulamentul de Ordine Interioară a scolii la clasă; 

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

nivel de clasă 

- majoritatea diriginţilor s-a preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea situaţiilor 

tensionate de tip elev-elev sau elev - profesor 

Puncte slabe: 

- există la nivelul anumitor clase, situaţii tensionate / scindări în grupuri ale colectivului, care nu se 

manifestă vizibil în plan comportamental, dar pot constitui sursă de conflict 

         9. Activităţi de manageriere a situaţiei disciplinare  

Puncte forte: 

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

(comunicare şi consiliere cu părţile implicate, implicarea şi consilierea părinţilor, aplicarea sancţiunilor 

conform ROI etc.) 

Puncte slabe: 

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

        10. Activităţi consiliere şi orientare a elevilor 

Puncte forte: 

- derularea de activităţi consiliere si orientare, în cadrul orelor de dirigenţie (cu pondere ridicată la clasa 

VIII-a ) privind programa si calendarul evaluarii nationale , traseul profesional al absolvenţilor.  

- consilierea elevilor cu rezultate slabe in vederea continuarii studiilor in invatamantul profesional  

- derularea de simulări la obiectele de examen. 

 

 



 

Pentru activitatile din semestrul II. se vor lua in considerare urmatoarele aspecte: 

- Utilizarea unor strategii didactice in cadrul orelor de dirigentie astfel incat elevul sa se poata 

exprima,sa fie ascultat si indrumat eficient. 

- Implicarea tuturor dirigintilor si a conducerii scolii in activitati educative extrascolare 

astfel incat aceste activitati sa poata fi valorificate din punct de vedere educativ si care sa aiba in 

vedere si reducerea abandonului scolar. 

- Atragerea intr-o mai mare masura a parintilor in vederea realizarii unui parteneriat real 

Școala -Familie 

-Schimbarea mentalitaților și atitudinilor unor profesori diriginți fața de problemele elevilor si 

posibilitatilor lor de a face fața acestor probleme precum si fața de importanța orei de 

dirigenție . 
 

 

RESPONSABIL COMISIE : 

PROF. DIRIGINTE   MREJERU IRINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1 

Şcoala Gimnaziala Hadîmbu 

 

Com. Mogosesti 



Jud. Iasi 

 

 

          

  Table nominal- Membrii Comisiei metodice a dirigintilor 

     AN SCOLAR 2019-2020 

 

 

 

NR. 

CRT. 

NUMELE SI 

PRENUMELE 

DIRIGINTELUI 

FUNCTIA/ 

SPECIALITATEA 
STRUCTURA CLASA 

ZIUA / 

INTERVAL 

ORAR 

1. MREJERU IRINA 
Profesor/ lb 

franceză 
Mînjeşti  a  VI-a 

Marti /  

9.40- 10.25h 

2. DAVID ANDREEA 
Profesor/ 

matematica 
Mînjeşti a VII-a 

Miercuri/ 

11.25h-12.10h 

3. IONESCU MĂRGĂRIT Pofesor/ ed. fizica Mînjeşti a VIII-a 
Joi/ 

11.25-12.10h 

4. OLAERU CRISTINA Profesor/ lb. romana  Mînjeşti aV-a Luni  8.00- 8.45 

5. COSTEA MĂDĂLINA 
Profesor lb. română-

lb. engleză 
Hadîmbu  a VI-a 

Marti 12:00-

12:50 

6. ŢINTILĂ ANGELA 
Profesor/ chimie-

fizica  
Hadîmbu a V-a 

Luni / 11.00-

11.50h 

7. CERU DIANA Profesor/ biologie Hadîmbu aVIII-a 
Marti/ 10.00- 

10.50h 

8. BORTOAE DARIUS Prof./matematica  Hadîmbu aVII-a 
Vineri, 11-

11.50 

 

 

  Director,      Responsabil, 

user
Evidenţiere

user
Evidenţiere

user
Evidenţiere

user
Evidenţiere

user
Evidenţiere

user
Evidenţiere

user
Evidenţiere

user
Evidenţiere



  Prof. Calugaru Carmen    prof. Mrejeru Irina 

 

 

 

Anexa 2 

 

Şcoala Gimnazială  Hadîmbu         

Comuna Mogoșești  

Județul Iași 

Email: hadimbu.scoala@yahoo.com  

Responsabil Comisia metodica a dirigintilor: 

MREJERU IRINA 

  

PLAN DE ACTIVITATE 

COMISIA METODICĂ A DIRIGINŢILOR 

AN ȘCOLAR  2019-2020 

 

 

Nr. 

crt 

OBIECTIVELE 

ACTIVITĂŢILOR 

CONŢINUTUL ACTIVITĂŢILOR ŞI FORME DE 

REALIZARE 

TERMENE  - 

RESPONSABILITĂŢI 
EVALUARE 

1 Stabilirea 

cadrului 

organizatoric de 

funcţionare 

eficientă a 

colectivului 

metodic 

1.1 Reactualizarea  băncii de date a comisiei 

metodice a diriginţilor, stabilirea 

responsabilităţilor membrilor; diagnoza -

prognoza activităţii educative; 

1.2 Raportul de activitate al comisiei pentru anul 

şcolar 2018-2019; 

1.3 Prezentarea Programului managerial al CMD 

pentru anul şcolar 2019-2020; 

1.4 Întocmirea planificărilor calendaristice 

anuale şi semestriale şi stabilirea tematicii 

activităţilor extraşcolare; 

1.5 Corelarea activităţii colectivului metodic cu 

activităţile educative din programul de 

acţiuni al şcolii şi cu achiziţiile din stagiile 

de formare continuă pe judeţ, zonă şi cicluri 

de învăţământ. 

Octombrie 2019 

 

 

 

Responsabil comisie + 

cadrele didactice 

membre 

 

 

Cadrele didactice 

Verificarea 

modului de 

lucru, discuţii 

de grup; 

 

 

 

 

 

 

Verificarea şi 

user
Evidenţiere

user
Evidenţiere



 completarea 

dosarului 

2. Îndeplinirea 

sarcinilor 

specifice 

activităţii de 

consiliere şi 

orientare 

2.1 Organizarea colectivelor de elevi; 

2.2 Cunoaşterea prevederilor ROFUIP şi ROI de 

către toţi elevii şi partenerii educativi; 

2.3 Stabilirea programului de formare a elevilor 

în scopul evitării eşecului şi abandonului 

şcolar; 

2.4 Reorganizarea Consiliului reprezentativ  al  

părinţilor pe scoala; 

2.5 Organizarea şedinţelor cu părinţii la nivelul 

clasei şi al şcolii; 

Septembrie  2019 

Octombrie 2019 

La început de an şcolar 

 

Cadrele didactice 

diriginte, invatatorii si 

educatorii 

 

Profesor Pirliciu Vlad 

Conform graficului 

 

Controlul 

realizării 

acţiunilor 

3. Abilitare 

curriculară 

3.1 Aprofundarea precizărilor Ordinului 

M.E.C.T. nr. 5132/10.09.2009 privind 

activităţile specifice funcţiei de diriginte 

3.2 Elaborarea de modele de prelucrare didactică 

a unor unităţi şi module pedagogice de tip 

educativ pentru colţul metodic din şcoală 

Permanent   

Cadrele didactice 

membre 

Completarea 

dosarului 

comisiei 

metodice a 

diriginţilor 

4.  Valorificarea 

rezultatelor 

înregistrate la 

evaluările 

predictivă, 

sumativă si 

naţională 

4.1 Aprofundarea noului concept de evaluare 

naţională şi criteriile lui de aplicare corectă 

în sistemul de învăţământ românesc; 

4.2 Cunoaşterea şi diversificarea aplicativă a 

standardelor curriculare stabilite, a 

baremelor evaluative şi a bateriilor de itemi 

propuşi; 

4.3 Înregistrarea, prelucrarea rezultatelor şi 

comunicarea acestora părinţilor şi elevilor; 

4.4 Elaborarea strategiilor recuperatorii; 

Noiembrie 2019 

Decembrie2019 

 

Responsabil colectiv 

metodic şi cadrele 

membre 

Reuniune 

Comisie; 

 

Afişarea 

calendarului 

şi 

metodologiei 

de evaluare 

naţională la 

panoul OŞP 

din şcoală 

5. Urmărirea 

progresului 

şcolar 

5.1. Ameliorarea predării eficientizate la diverse 

colective de elevi; 

5.2 Diversificarea tehnicilor de activitate de 

învăţare dirijată, eficientă, în clasă – 

cunoaşterea acestor tehnici de către elevi; 

5.3 Evaluarea şi autoevaluarea 

Permanent 

 

Cadrele didactice 

Sondaje, 

discuţii 

individuale, 

asistenţe, 

strategii de 

îmbogăţire a 

conţinuturilor 

şi acţiunilor 



 specifice 

6. Cunoaşterea 

elevilor în 

vederea unei 

orientări 

şcolare optime 

6.1 Cunoaşterea psihopedagogică a elevilor; 

6.2 Studierea şi prelucrarea la elevi a 

metodologiei examenului de evaluare şi 

admitere 

6.3 Participarea partenerilor educaţionali la 

orientarea şi consilierea elevilor 

Permanent  

 

Sem. II 

Responsabil OŞP 

 

Permanent  

Completarea 

documentelor 

dirigintelui 

Afişarea 

calendarului 

şi 

metodologiei

Evaluarii 

Nationale 

2020 la 

panoul OŞP 

7. Optimizarea 

relaţiei elevi-

profesori –

părinţi 

7.1 Reorganizarea consiliului clasei; 

7.2 Stabilirea tematicii de consiliere a părinţilor; 

7.3 Conlucrarea între cadrele didactice pentru 

găsirea unor soluţii relaţionale optime 

7.4 Cunoaşterea de către părinţi a problemelor 

şcolii şi implicarea lor în rezolvarea acestora 

La început de an şcolar 

 

 

Permanent  

 

Cadrele didactice 

Costituirea 

colectivelor 

pe arii 

curriculare; 

Dezbateri în 

colectivul 

metodic; 

Participarea 

părinţilor la 

viaţa şcolii 

8. Stabilirea 

lecţiilor 

demonstrative, 

acţiuni 

metodice 

diverse 

Sem I:  

Lecţie demonstrativă, clasa a VI-a, Minjesti 

 

 

Referat: „Scoala intre traditional si modern‖ 

 

 

 

Sem II: 

Lecţie demonstrativă, clasa a VIII-a, Hadimbu 

 

Dezbatere: Orientarea carierei, perspective 

europene. 

 

 

Decembrie 

Prof. Mrejeru Irina 

 

Prof. Ceru Diana 

 

Resp. comisie metodica 

 

Mai 

Prof. Ceru Diana 

 

Prof. Ionescu Margarit 

 

Dezbateri în 

colectivul 

metodic 

 

user
Evidenţiere

user
Evidenţiere

user
Evidenţiere

user
Evidenţiere



        

9. Alte acţiuni 

educative 

 

1. Organizarea unor acţiuni de orientare a 

elevilor din cl. aVIII-a, impreuna cu 

dirigintii claselor a VIII-a. 

2. Monitorizarea atentă a evoluţiei şcolare, a 

stării disciplinare şi a frecvenţei tuturor 

elevilor 

3. Rapoarte ale diriginţilor la sfârşit de 

semestru, privind starea disciplinară a 

clasei, măsuri de sancţionare în cazul 

nerespectării ROFUIP/ROI, obiective şi 

acţiuni educative derulate 

4. Completarea periodică a Caietului şi 

mapei dirigintelui. 

Sem . I 

Sem. II 

 

Permanent 

 

 

În consiliile de încheiere 

a sem .I şi a anului 

şcolar 

 

 

 

Permanent 

Organizarea 

panoului 

OŞP din 

şcoală 

 

 

 

Raport în 

consiliul 

profesoral 

 

Controlul 

periodic al 

documentelor 

 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE  

    COMISIA PENTRU  ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ  
        

        AN ŞCOLAR 2019- 2020 

          SEMESTRUL I 

              

 

 

   

Comisia pentru Orientare Școlară și Profesională și-a desfășurat activitatea în 

concordanță cu planul managerial conceput la începutul anului școlar.  

          Întrucât la sfârşitul ciclului gimnazial elevul trebuie să facă prima opţiune care-i va marca 

puternic drumul în viaţă, cadrul didactic va trebui să fie în măsură să realizeze o apreciere 

prospectivă a aptitudinilor, capacităţilor de care dispune acesta. Elevii trebuie ajutaţi să-şi 

cunoască posibilităţile reale şi să le raporteze la cerinţele profilului liceului pe care vor să-l 

urmeze  în continuare  şi la solicitările profesionale  pentru care urmează să se pregătească. 



Şcoala trebuie să asigure informaţii referitoare la profilele fiecărei unităţi  şcolare spre care se 

pot îndrepta şi la solicitările profesionale legate de un domeniu sau altul de activitate. 

Orientarea şcolară şi profesională a elevilor se realizează nu numai în cadrul orelor de 

dirigenţie şi în cadrul activităţilor extraşcolare, ci se realizează şi în cadrul orelor obişnuite de 

curs. În cadrul predării fiecărui  obiect de învăţământ se realizează trei condiţii fundamentale ale 

orientării profesionale: cunoaşterea intereselor şi aptitudinilor elevilor; informarea elevilor în 

legătură cu instituţiile şcolare şi profesionale spre care se pot îndrepta după absolvire; educarea 

intereselor cu direcţionare profesională net exprimată.        

 
 

              In cadrul Scolii Gimnaziale Hadîmbu, activitatea de orientare scolara si profesionala este 

realizata atat de invatatori, diriginti cat si de responsabilul comisiei.  

            La nivelul claselor I-VIII, activitatile sunt in concordanta cu Programa scolara privind Orientarea 

carierei ( cele 5 module educationale). 

 

            Dirigintii claselor a VIII-a, prof. Ceru Diana Bianca si Ionesu Margarit si-au propus pentru 

dezbatere 4 teme de orientare scolara si profesionala si anume: 

1. Deciziile mele; 

2. Planul meu de viata; 

3. Cariera intre dorinta si realitate; 

4. Factorii succesului; 

 

 

 

 

În perioada septembrie, diriginții celor doua clase a VIII-a, au desfășurat întâlniri cu 

elevii și părinții acestora. În cadrul acestor întâlniri s-a prelucrat metodologia Evaluării 

Naționale,conform  Ordinului 4916 din 26.08.2019.. 

 

            Responsabilul comisiei, prof. Irina Mrejeru a realizat Colțul OSP, unde elevii au putut 

descoperi informații despre calendarul Evaluării Naționale și al Admiterii în liceu si in Scoala 

Profesionala , aspecte esențiale din metodologia Admiterii în liceu (calculul mediei de intrare în 

funcție de specializare), profile și specializări .  

 

Programul Centrului de Resurse Educaționale Iasi  (CJRAE) s-a desfășurat in luna 

octombrie. Responsabilul comisiei , prof Irina Mrejeru, a fost prezent la Consfatuirea pe 

probleme de orientare scolara si profesionala de la CJRAE Iasi din  octombrie 2019.   

 
In vederea completarii  Chestionarului de orientare scolara si profesionala-pentru elevii 

claselor a VIII-a -2019/2020 , mai intai le-a fost prezentata elevilor de clasa a VIII-a anexa primita de la 

CJRAE Iasi cu codurile stabilite de aceasta institutie in vederea simplificarii completarii acestiu 

chestionar. Apoi elevii  au fost chestionați cu privire la specializările și liceele pe care vor să le urmeze. 

După completarea acestui chestionar care urmărea pe lângă profilul și liceul/ scoala profesionala alese și 

diverse aspecte legate de luarea acestei decizii, s-a realizat un centralizator pe școală. Rezultatele  au fost 
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înaintate CJRAE pentru o diseminare în rândul instituțiilor liceale, conform termenului,  în vederea 

reglării ofertei educaționale pentru anul școlar următor.  

      

 

 

     

Raport de activitate al Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității 

 

An școlar 2019-2020  Semestrul I 

 

      În anul școlar 2019-2020, Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) de la 

Școala Gimnazială Hadîmbu a fost constituită prin decizia directorului, înregistrată cu nr.3 din 

data de 7.09.2019 și are următoarea componență: 

-responsabil CEAC-prof.Mrejeru Irina 

-membri CEAC- prof. Costea Madalina 

                          - prof.Cretu Cristian 

                          - prof. Bortoae Darius 

                          - prof.înv.primar Adăscăliței Florentina (reprezentantul sindicatului) 

                          - dna. Paiu Ionela (reprezentantul părinților) 

                          - dna.Vulpe Mihaela (reprezentantul Consiliului Local) 

     Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității de la Școala Gimnazială Hadîmbu  şi-a 

planificat activitatea pentru semestrul I al anului şcolar 2019-2020 pe baza documentelor 

furnizate de echipa managerială. În perioada septembrie 2019 - decembrie 2019, CEAC a  

proiectat și completat anumite documente ce vizează asigurarea calității actului educațional în 

Școala Hadîmbu. La baza acestora au stat Planul de dezvoltare instituțională, Regulamentul de 

funcționare a CEAC  și  Strategia de evaluare internă a calității (elaborate și adoptate de 

Consiliul de Administrație). 

    Printre obiectivele specifice activității CEAC se află: 

-îmbunătățirea permanentă a procesului instructiv-educativ; 

-buna relaționare a factorilor implicați în actul educațional; 

-asigurarea distribuirii informațiilor privind cultura calității; 



-asigurarea feed-back-ului din partea elevilor,părinților și personalului școlii; 

-evaluarea gradului de satisfacție a participanților la educație; 

-propunerea de măsuri ce vizează îmbunătățirea calității oferite de unitatea noastră școlară. 

 

     Primul punct pe ordinea de lucru a CEAC a fost stabilirea sarcinilor fiecărui membru, în 

vederea organizării activității comisiei. Membrii CEAC s-au întâlnit în ședințe de lucru lunar, 

sau de câte ori a fost necesar. Dintre activitățile CEAC desfășurate în primul semestru al anului 

școlar 2019-2020 enumerăm: 

  În luna septembrie 2019  s-a elaborat strategia de acţiune a CEAC prin: 

 - stabilirea graficului întâlnirilor  de lucru; 

 -stabilirea  responsabilităților individuale ale membrilor și a termenelor de realizare a 

activităților; 

            - stabilirea subcomisiilor de lucru. 

 În luna octombrie 2019 s-a completat RAEI (raportul de autoevaluare internă) pentru anul 

școlar 2018-2019, fiind aprobat ulterior în Consiliul de Administrație și introdus în aplicația 

ARACIP pe 11 octombrie 2019. 

 În perioada septembrie – octombrie 2019 au fost elaborate (și apoi avizate de către Consiliul 

de Administrație) Planul de îmbunătățire și Planul  operațional  al CEAC 

 În luna noiembrie 2019 s-a inițializat în aplicația Aracip online RAEI-ul pentru anul școlar 

2019-2020 

 CEAC a monitorizat periodic modul de completare a documentelor școlare 

(cataloage,condică etc.) 

 S-a monitorizat activitatea de distribuire și completare a chestionarelor OSP la clasa a VIII-

a. 

 S-au remarcat întâlnirile  de lucru la nivelul catedrelor pe tema învăţării centrate pe elev 

şi orele demonstrative la nivel de catedră / arie curriculară pentru diseminarea 

exemplelor de bună practică. 

 S-a făcut analiza rezultatelor obținute de elevii clasei a VIII-a la examenul de  Evaluare 

națională sesiunea iunie 2019, de către profesorii de Limba română și Matematică. 

 CEAC a  supravegheat modul de desfășurare a  interasistențelor la ore, care au avut loc 

conform graficelor stabilite la nivelul comisiilor metodice 



Concluzie: Comisia şi-a desfăşurat activitatea în condiții satisfăcătoare, membrii s-au implicat în 

activităţile stabilite, şi-au îndeplinit responsabilităţile. 

Analiza SWOT a activității Comisiei: 

Puncte tari 

 - actualizarea bazei de date CEAC 

-completarea RAEI la termenul stabilit de ARACIP 

-inițializarea RAEI pentru anul școlar 2019-2020 

- întocmirea procedurilor 

- completarea unor chestionare de catre parinti si elevi 

Puncte slabe 

-dificultăți de  motivare a cadrelor didactice în realizarea 

documentelor necesare 

  

Oportunități 

-buna colaborare cu echipa managerială a școlii și cu 

  membrii  corpului profesoral 

Amenințări 

-volumul foarte mare de muncă pe care îl presupune 

această comisie poate duce la neîndeplinirea în 

 totalitate a sarcinilor de lucru 

 

 

RAPORT 

privind activitatea comisiei „Om şi societate” 

pe semestrul I, an şcolar 2019-2020 

În cadrul comisiei metodice „Om şi societate‖ s-au desfăşurat următoare activităţi: 

- Numirea responsabilului comisiei metodice în persoana prof. Creţu Cristian 

- Numirea membrilor comisiei metodice: 

Creţu Cristian – prof. Istorie, Ed. Socială şi Cultură Civică 

Pîrleciu Vlad – prof. Religie, Ed. Muzicală 

Trandafir-Pancu Ioana – prof. Geografie 

Ionescu Ciprian – prof. Ed. Fizică 

Pușcașu Oana - prof. Religie  

Gînga Luminiţa - prof. Ed. Plastică 

Mocanu Andrei – prof. Ed. Fizică 



- Susţinerea testelor iniţiale şi interpretarea rezultatelor acestora 

- Participarea cadrelor didactice la consfătuirile de început de an şcolar (sep. 2019) şi la 

cercurile pedagogice semestriale (nov. 2019) 

- Susţinerea unei lecţii demosntrative de către prof. Gînga Luminiţa la cl. VI, Game 

cromatice (nov. 2019) 

- Susţinerea de referate în cadrul comisiei metodice şi dezbateri pe marginea acestora, după 

cum urmeză: 

Dec. 2019 – prof. Creţu Cristian, prof. Trandafir-Pancu Ioana Jocuri didactice utilizate în 

predarea istoriei şi geografiei 

- Celebrarea evenimentelor cu semnificaţie istorică, religioasă sau geografică: 

           - 31 oct, ziua Mării Negre 

 - 1 dec, ziua naţională a României - dec, Naşterea Domnului şi serbările de 

Crăciun 

  

 

RAPORT 

privind activitatea pentru PSI și situaţiile de urgenţă  

pe semestrul I, an şcolar 2019-2020 

 

 În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 163/2007, în Şcoala Gimnazială Hadîmbu s-

au desfăşurat următoarele activităţi în cadrul situaţiilor de urgenţă: 

- Confirmarea responsabilului PSI şi situații de urgență în persoana prof. Creţu Cristian 

 - A fost instruit, conform normelor în vigoare, personalul angajat 

 - Au fost achiziţionate fişe de instruire, fiind actualizate în urma instruirii periodice 

 - De asemenea elevii au fost instruiţi în privinţa comportamentului în caz de incendiu, 

cutremur sau alte calamităţi naturale (au fost realizate simulǎri în caz de situaţii de urgenţǎ în 

toate locaţiile şcolii) 

 - Verificarea PRAM a instalaţiei electrice  

 - În perioada septembrie – decembrie 2019 nu au fost înregistrate în şcoală nici un 

incendiu sau alte evenimente care să afecteze integritatea şcolii, personalului angajat sau elevilor 

 

RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIALĂ AL COMISIEI PENTRU CURRICULUM 
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Comisia pentru curriculum este coordonată de doamna prof. Ceru Diana şi are următorii 

membri: David Andreea, Creţu Cristian, Diaconu Silvia, Costea Mădălina, Baraboi Elena şi 

Mrejeru Irina.   

Principalele acțiuni derulate la nivelul Comisiei pentru curriculum în anul școlar 2019-

2020 au fost: 

- elaborarea planului managerial anual şi a planurilor operaţionale semestriale;  

- realizarea / aprobarea documentelor de planificare a activităţii cadrelor didactice şi ale 

comisiilor metodice/catedrelor. 

- elaborarea proiectul de curriculum al şcolii (CDŞ) realizat în urma analizei de 

nevoi/oportunităţi educaţionale la nivelul educabililor; 

- derularea procedurii de selecţie a ofertei CDŞ;  

- controlul documentelor de proiectare curriculară - realizat la începutul anului 

școlar/semestrului; 

- actualizarea informaţiilor despre curriculum, în concordanţă cu specificul unităţii şcolare; 

- elaborarea proiectului activităţii extraşcolare şi a concursurilor şcolare - realizat sub 

coordonarea directorului;  

- stabilirea programului de lucru al şcolii în două schimburi;  

- organizarea activităţilor extracurriculare;  

- aplicarea planurilor-cadru, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea 

rezultatelor şcolare  

- realizarea orarului şcolii în funcţie de planurile cadru, planurile de învăţământ, curba de efort 

intelectual a elevilor, numărul de cadre didactice   

- realizarea ofertei educaţionale - conform procedurii interne; 

- evaluarea prestaţiei profesionale a cadrelor didactice, ca urmare a asistenţelor la ore şi a 

rapoartelor primite de la şefii de catedre; 

 

Raport asupra activității desfășurate la  Școlala Gimnazială Hadâmbu în anul școlar  

2019-2020 
- realizarea documentaţiei solicitate de MEN, ISJ şi de autorităţile locale;  

- asigurarea planurilor cadru (inclusiv orele de CDȘ) şi programelor şcolare pentru toate 

clasele ; 

- asigurarea consultanţei în problemele de curriculum pentru cadrele didactice privind:   

 procurarea documentelor curriculare; 

 procurarea legilor/ordinelor/metodologiilor/procedurilor emise de Guvern/ MEN, I.Ş.J.; 

 elaborarea instrumentelor interne de lucru (portofoliul cadrului didactic, fişe de evaluare 

etc.). 

 

I. Proiectarea curriculumului s-a realizat pornind de la: 

 Utilizarea curriculumului naţional  aprobat de MEN pentru fiecare nivel de  şcolarizare. 

 Consultarea O.M. pentru curriculum tradiţional care stabilesc planurile cadru şi 

programele utilizate, pentru nivelul de învăţământ primar. 

 Respectarea notelor de fundamentare, a metodologiilor,instrucţiunilor, notelor metodice 

emise de ministerul de resort privind aplicarea curriculumului naţional, pentru 

învăţământul primar. 

 Adecvarea curriculumului la decizia şcolii la structura etnică a populaţiei şcolare şi la 

cerinţele educaţiei interculturale/pentru diversitate. 
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Strategie de dezvoltare-proiectare a curriculumului la decizia şcolii s-a realizat pornind de 

la: 

 Respectarea reglementărilor legale privind dezvoltarea -proiectarea curriculumului la 

decizia şcolii. 

 Utilizarea unei curricule pentru discipline opţionale,specifice învăţământului primar, 

recunoscute şi promovate de MEN (ex.: Educaţie pentru sănătate etc.). 

Dovezile: 

 strategia de proiectare a c.d.ş. 

  procedura de proiectare a c.d.ş. 

  procedura de revizuire periodică a curriculumului la decizia şcolii 

 curriculum opţional 

  fişa de evaluare a opţionalului 

  Oferta educaţională 

În stabilirea orarului/ programului de studiu al elevilor s-a ținut cont de cerinţele igienice şi 

pedagogice astfel: 

 Stabilirea orarului/ programului de studiu al elevilor, în conformitate cu normele de 

igienă specifice pentru nivelul de vârstă al elevilor.  

 Respectarea cerinţelor igienice şi pedagogice laîntocmirea orarelor şi la repartizarea 

zilnică a orelor. 

Dovezile: 

 orarul/ programul de studiu al elevilor 

 procedura de întocmire a orarului şcolii 

S-a realizat planificarea corespunzătoare a conţinuturilor învăţării pentru toate 

disciplinele din curriculum astfel: 

 Planificările calendaristice şi proiectele unităţilor de învăţare au fost elaborate de către 

fiecare învăţător / profesor în funcţie de nevoile reale ale clasei. 

 Unităţile de învăţare au fost elaborate pe parcursul anului şcolar, pe măsură ce s-a 

finalizat implementarea proiectului unităţii anterioare.   

 Unităţile de învăţare de la cursul opţional au avut aceeaşi structură ca şi la celelalte 

discipline.   

 Unităţile de învăţare conțin planificarea învăţării pe lecţii (competenţele/obiectivele şi 

celelalte elemente din structura unei unităţi au fost precizate pentru fiecare oră);  

  Proiectele unităţilor de învăţare conţin întotdeauna competenţele/obiectivele pentru 

fiecare tip de lecție.  

  În planificarea calendaristică şi în proiectele unităţilor de învăţare se  respectă  

formularea conţinuturilor din programa şcolară 

 Proiectarea  unităţilor de învăţare s-a realizat prnind de la particularităţile de vârstă şi 

individuale ale elevilor 

În concluzie: S-a realizat  planificarea corespunzătoare a materiei (conţinuturilor) pentru fiecare 

arie curriculară şi a proiectării unităţilor de învăţare pentru toate disciplinele din programa 

şcolară, pentru învăţământul preșcolar, primar și gimnazial. S-a realizat corelarea planificărilor 

conţinuturilor învăţării la nivelul fiecărei discipline din curriculumul pentru învăţământul 

preșcolar, primar și gimnazial. 

Dovezile: 

 planificări calendaristice anuale 



 planificări pe unităţi de învăţare 

 planificări pe proiecte tematice 

Proiectarea unităţilor de învăţare promovează şi încurajează centrarea pe elev. 

II .Realizarea curriculum-ului pornind de la: 

 Respectarea orarului proiectat( respectarea orarului şcolii, respectarea orarului 

proiectat al clasei) 

Dovezile: 

  orarul şcolii 

  orarele claselor 

Utilizarea auxiliarelor curriculare 

Cadrele didactice au utilizat auxiliare curriculare aprobate de MEN, în concordanţă cu cerinţele 

programei şcolare pentru nivelul de învăţământ primar. 

Dovezile: 

 programe şcolare 

 manual 

  auxiliare curricular 

  observarea directă 

  listele cu auxiliarele utilizate la fiecare clasă 

Utilizarea manualelor şcolare obligatoriu aprobate de MEN 

S-au utilizat doar manuale şcolare, pentru învăţământul primar, aprobate de MEN. 

 În ceea ce privește corelarea parcurgerii disciplinelor la nivelul ariei curricular s-a 

urmărit:  

 Corelarea parcurgerii disciplinelor la nivelul ariei curriculare. 

 Corelarea parcurgerii disciplinelor într-o abordare integrată, pluridiscilinară/ 

interdisciplinară 

Dovezile: 

 observarea directă 

 documente de proiectare a materiei 

 programe şcolare 

 planuri de învăţământ 

 proiecte didactice 

 orarul clasei 

Adecvarea strategiilor şi a metodologiei didactice la specificul cultural al populaţiei şcolare 

şi la motivaţia fiecărui elev 

S-a observant o preocupare pentru: 

 Promovarea strategiilor şi a metodologiei didactice adecvate la specificul cultural al 

populaţiei şcolare. 

 Adecvarea strategiilor şi a metodologiei didactice la motivaţia fiecărui elev. 

 colectarea sistematică de  informaţii şi gestionarea eficientă a  modul în care elementele 

specifice ale limbii, culturii şi tradiţiilor minorităţilor etnice, religioase sau de altă natură 

existente în unitatea şcolară sunt utilizate în 

activităţile de predare, învăţare şi evaluare. 

 Utilizarea, în activităţile de predare, învăţare şi evaluare, a elementelor culturale specifice 

ale minorităţilor etnice,religioase sau de altă natură existente în unitatea şcolară. 



 Dovezile: 

 observarea directă prin asistenţe la ore( fisele de asistență realizate de responsabilul de 

comisie metodică) 

 documente de proiectare a materiei 

 programe şcolare 

  planuri de învăţământ 

  proiecte didactice (existente în portofoliile personale ale cadrelor didactice și în 

portofoliul comisie metodice) 

Existenţa ofertei  educaţionale 

 La nivel școlii se atestă existența  ofertei educaţionale, care se adresează nivelului de 

învăţământ primar şi care cuprinde cel puţin: resursele educaţionale (umane şi materiale), 

existente pentru desfăşurarea activităţilor curriculare 

şi extracurriculare,.Acestea sunt incluse în programul şcolii. 

      Promovarea ofertei educaţionale către toţi actualii şi potenţialii beneficiari, s-a realizat prin 

intermediul unor:  

• pliante, afişe, etc. 

• discuții/interviuri cu beneficiarii principali(elevii) dar și cu părinții/ tutorii legali ai acestora. 

Oferta educaţională s-a realizat pornind de  la: 

 diagnoza contextului socio-economic şi cultural, în care funcţiona şcoala,  

  proiectul de dezvoltare a unității de învățământ 

  planul operaţional al școlii 

 dotarea existentă  în școlală  

 personalul didactic existent în unitatea de învățământ 

 Am constatat următoarele : 

 Adecvarea ofertei educaţionale la diagnoza contextului socio-economic şi cultural, în 

care funcţionează şcoala. 

 Adecvarea ofertei educaţionale la proiectul de dezvoltare, la planul operaţional de 

funcţionare  pentru anul școlar 2019-2020, la dotarea existentă şi la personalul existent în 

școală. 

 Adecvarea ofertei educaţionale la structura etnică a populaţiei şcolare şi la cerinţele 

educaţiei interculturale/ pentru diversitate. 

 

 

III.Performanţele extraşcolare. 

 Existenţa şi actualitatea documentelor de proiectare a activităţilor extraşcolare la nivelul 

clasei şi la nivelul unităţii de învăţământ primar, 

 Corelarea activităţilor extracurriculare cu proiectul de dezvoltare/ planul operaţional/ 

planul managerial şi cu oferta educaţională a şcolii.  

 Planificarea activităţilor extracurriculare în acord cu structura etnică a populaţiei şcolare 

şi cu cerinteţe educaţiei interculturale/ pentru diversitate. 

 Diseminarea informaţiilor cu privire la activităţile extracurriculare şi extraşcolare 

desfăşurate cu elevii ciclului primar către toţi factorii interesaţi (cadre didactice, părinţi, 

elevi), în toate etapele derulării acestora. 

 Popularizarea rezultatelor extracurriculare şi extraşcolare ale elevilor de ciclul primar, în 

interiorul şcolii şi în comunitate, prin mijloace tradiţionale şi/ sau moderne.  



 Stabilirea unei strategii de popularizare a activităţilor extracurriculare în rândul 

personalului şcolii, al elevilor, al părinţilor şi al altor purtători de interese relevanţi şi în 

acord cu structura etnică a populaţiei şcolare şi cu cerinteţe educaţiei interculturale/ 

pentru diversitate. 

 Existenţa dovezilor privind impactul activităţilor extracurriculare asupra participanţilor şi 

în comunitate. 

Dovezile: 

 planul managerial al activităţilor extracurriculare 

 afişaj în unitate 

  diplome, medalii, trofee, fotografii 

Existenţa înregistrării rezultatelor la activităţile extracurriculare, la nivelul claselor primare şi la 

nivelul şcolii. 

Existenţa dovezilor privind impactul activităţilor extracurriculare asupra participanţilor şi în 

comunitate. 

documente de evidenţă internă (proceseverbale,rapoarte de activitate, scrisori de mulţumire etc.) 

• observaţiile vizitei în şcoală (panouri cu lucrările şi creaţiile elevilor) 

• instrumente de promovare a ofertei educaţionale  

• portofoliile profesionale ale cadrelor didactice 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE SEMESTRIALĂ AL COMISIEI DE MONITORIZARE, 

COORDONARE ŞI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ A DEZVOLTĂRII SISTEMULUI 

DE CONTROL INTERN/ MANAGERIAL 

 

 

 Scopul Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării 

sistemului de control intern/managerial,  îl constituie crearea şi implementarea unui sistem de 

control intern/managerial integrat în cadrul Şcolii Gimnaziale Hadîmbu, care să asigure atingerea 

obiectivelor instituţiei într-un mod eficient şi economic. 

 În acest sens, pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2019-2020, Comisia de 

monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control 

intern/managerial, coordonată de prof. Ceru Diana şi alcătuită din membrii: Costea Mădălina, 

David Andreea, Creţu Cristian, Diaconu Silvia, Baraboi Elena şi Mrejeru Irina a desfăşurat 

următoarele activităţi: 

 A elaborat programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al 

instituţiei, program care cuprinde obiective, acţiuni, responsabilităţi, termene, precum şi 

alte măsuri necesare dezvoltării acestuia, cum ar fi elaborarea şi aplicarea procedurilor 

formalizate pe activităţi, perfecţionarea profesională. La elaborarea programului s-au avut 

în vedere regulile minimale de management, conţinute în standardele de control intern, 

aprobate prin Ordinul nr. 600/2018, particularităţile organizatorice şi funcţionale ale 

instituţiei, personalul şi structura acestuia, alte reglementări şi condiţii specifice. 
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 A urmărit şi îndrumat compartimentele din cadrul unităţii în vederea elaborării 

programelor de dezvoltare, în realizarea şi actualizarea acestora şi/sau în alte activităţi 

legate de controlul intern/managerial. 

 A primit periodic, de la compartimentele unităţii  informări referitoare la progresele 

înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control 

managerial intern, în raport cu programele adoptate, precum şi referiri la situaţiile 

deosebite observate şi la acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare, întreprinse 

în cadrul acestora. 

 A evaluat şi avizat procedurile operaţionale elaborate în cadrul unităţii. 

 A prezentat conducătorului unităţiii, ori de câte ori a fost necesar, dar cel puţin 

trimestrial, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea 

sistemului de control intern/managerial, în raport cu programul adoptat, la acţiunile de 

monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică întreprinse, precum şi la alte 

probleme apărute în legătură cu acest domeniu. 

o În vederea implementării standardelor de control intern/managerial, s-a urmărit 

îndeplinirea următoarelor criterii generale: 

 A fost comunicat personalului un cod de conduită, care stabileşte reguli de comportament 

etic în realizarea atribuţiilor de serviciu, aplicabil atât personalului de conducere,   cât   şi   

celui   de   execuţie   din   cadrul compartimentelor. 

 Personalului i-au fost aduse la cunoştinţă documentele actualizate   privind   misiunea   

entităţii,   regulamentele interne şi fişele posturilor. 

 Au fost analizate şi stabilite cunoştinţele şi aptitudinile necesare   în vederea îndeplinirii 

sarcinilor/atribuţiilor asociate fiecărui post. 

 Au fost identificate nevoile de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului. 

 Au fost efectuate analize, la nivelul principalelor activităţi, în scopul identificării 

eventualelor disfuncţionalităţi în fixarea sarcinilor de lucru individuale prin fişele 

posturilor şi în stabilirea atribuţiilor compartimentului. 

 Structura organizatorică a asigurat funcţionarea circuitelor şi fluxurilor   informaţionale   

necesare   supravegherii   şi realizării activităţilor proprii. 

 Actele de delegare au fost întocmite conform cu prevederile legale şi cerinţele 

procedurale aprobate. 

 Au fost stabilite  obiectivele   specifice     la     nivelul  fiecărui  compartiment, astfel 

încât  să   răspundă pachetului de cerinţe S.M.A.R.T. (S — precise; M — măsurabile şi 

verificabile; A — necesare; R — realiste; T — cu termen de realizare). 

 Resursele alocate au fost astfel repartizate încât să asigure activităţile   necesare   

realizării   obiectivelor   specifice fiecărui compartiment. 

 Au fost adoptate măsuri de coordonare a deciziilor şi activităţilor fiecărui compartiment 

cu cele ale celorlalte compartimente, în scopul asigurării convergenţei şi coerenţei 

acestora. 



 A fost instituit un sistem de monitorizare şi raportare a performanţelor, pe baza 

indicatorilor cantitativi şi calitativi, asociaţi obiectivelor specifice, care sunt măsurabili, 

specifici, accesibili, relevanţi şi stabiliţi pentru o anumită durată în timp. 

 Au fost identificate şi evaluate principalele riscuri, proprii obiectivelor fiecărui 

compartiment şi activităţilor derulate în cadrul acestora. 

 Au fost stabilite măsuri de gestionare a riscurilor identificate şi evaluate la nivelul     

activităţilor din cadrul fiecărui compartiment, fiind asigurată   completarea / actualizarea   

registrului riscurilor. 

 Pentru activităţile proprii au fost elaborate/actualizate proceduri operaţionale. 

 Supravegherea şi supervizarea activităţilor au fost documentate în mod adecvat, fiind 

instituite controale  suficiente şi adecvate de supraveghere pentru activităţile care implică 

un grad ridicat de expunere la risc. 

 Au fost stabilite   şi   aplicate   măsuri   pentru   asigurarea continuităţii activităţii, în 

cazul apariţiei  unor situaţii generatoare de întreruperi. 

 Au fost stabilite tipurile de informaţii, conţinutul, calitatea, frecvenţa, sursele şi 

destinatarii acestora, astfel încât personalul de conducere şi cel de execuţie, prin primirea 

şi transmiterea informaţiilor, să îşi poată îndeplini sarcinile de serviciu. 

 Au fost aplicate proceduri pentru înregistrarea, expedierea, redactarea, clasificarea, 

îndosarierea, protejarea şi arhivarea documentelor interne şi externe. 

 Au fost implementate măsuri de securitate pentru protejarea documentelor împotriva 

distrugerii, furtului, pierderii, incendiului etc. 

 Reglementările legale în vigoare cu privire la manipularea şi depozitarea informaţiilor 

clasificate sunt cunoscute şi aplicate în practică. 

 Procedurile contabile au fost elaborate/actualizate în concordanţă cu prevederile 

normative aplicabile domeniului financiar-contabil. 

 Procedurile contabile au fost aplicate în mod corespunzător. 

 Au fost instituite suficiente controale pentru a asigura corecta aplicare a politicilor, 

normelor şi procedurilor contabile, precum şi a prevederilor normative aplicabile 

domeniului financiar-contabil. 

 Compartimentul de audit intern a întocmit rapoarte periodice cu privire la 

acţiunile/activităţile desfăşurate. 

În urma autoevaluării, a  stadiului de implementare a standardelor de control 

intern/managerial, se poate considera că acestea sunt implementate în proporție de 100%. 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI  PENTRU  PROTECŢIA  MEDIULUI 

AN ŞCOLAR 2019- 2020 

 

 



Coordonator: prof. Ceru Diana 

 propune planul acțiunilor  

 elaborează calendarul activităților  

 mobilizează membrii pentru desfașurarea activităților  

 raportează rezultatele acțiunilor statistic în imagini, diplome 

Membri: înv. Rotariu Gabriela 

                înv. Tupiluș Gina  

        

Obiective:  

 adaptarea acțiunilor propuse în programul Comisiei pentru protecţia mediului potrivit 

vârstei și orarul claselor;  

 promovarea activităților extracurriculare în tematica Comisiei pentru protecţia 

mediului;  

 promovarea acțiunilor cu temă ecologică și antrenarea parinților;  

 promovarea unui comportament ecologic: reciclarea. 

 

Activităţile din cadrul programului au fost desfăşurate în conformitate cu  Planul 

managerial: 

 Ziua mondială a alimentației- 16 octombrie 

Activitatea a fost realizată de doamna prof. Ceru Diana împreună cu elevii clasei a VI-a 

de la structurile Mânjeşti şi Hadâmbu şi a urmărit dezvoltarea unui comportament alimentar 

responsabil în rândul elevilor. Aceştia au discutat despre piramida alimentară şi au învăţat cum 

trebuie să combine correct alimentele din diferite grupe alimentare.  

 Ziua internațională a Mării Negre 

Această activitate a fost realizată de doamna prof. Ioana Trandafir-Pancu împreună cu elevii 

clasei a VIII-a de la structura Mânjeşti. Pe lângă însuşirea cunoştinţelor teoretice despre Marea 

Neagră, au fost dezvoltate şi competenţe artistic-plastice prin realizarea unui poster cu imagini şi 
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informaţii despre Marea neagră. Activitatea a avut caracter ecologic, întrucât s-a pus accentul pe 

reducerea poluării apelor Mării Negre.  

 Copiii în armonie cu natura: eco-decorațiuni de Crăciun 

Doamna educatoare Elena Mardare şi doamna învăţătoare Gabriela Rotariu au realizat eco-

decoraţiuni de Crăciun. Aceste decoraţiuni au fost realizate din materiale reciclabile: carton, 

hârtie, obiecte din materiale plastice etc. Copiii au participat cu interes la confecţionarea 

ornamentelor cu care au împodobit sala de clasă.  

 

Pe parcusul anului școlar 2019-2020, cadrele didactice și-au propus să cultive în rândul 

preșcolarilor și elevilor de orice vârstă respectul față de natură în toate formele împreună cu 

sentimentul datoriei de a proteja mediul prin gesturi simple: păstrarea curățeniei, îngrijirea 

plantelor, a spațiului de joacă, ocrotirea animalelor, economisirea resurselor: apă, curent electric, 

energie termică, precum și reciclarea, refolosirea. Grija față de mediu înseamnă și grijă față de 

comunitate, preocupare pentru bunăstarea și sănătatea sa. A forma cetăţeni care să acţioneze în 

direcţia respectului și protejării mediului din convingere, nu din constrângere, este un obiectiv al 

educației ecologice pe care am promovat-o la nivelul școlii. 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI  COLECTAREA SELECTIVA A DESEURILOR 

SEMESTRUL I,  AN ŞCOLAR 2019- 2020 

 

       Activitatea comisiei de colectare selectiva  a deseurilor pe semestrul I s-a desfăşurat conform planului 

de masuri,referitor la aplicarea legii nr 132/2010, privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile 

publice întocmite la începutul anului şcolar 2019-2020,avand ca scop cresterea gradului de reciclare si de 

valorificare a deseurilor colectate selectiv : deseuri de hartie si carton, deseuri de metal si plastic, deseuri 

de sticla precum si cresterea gradului de informare si de constintizare, educarea cadrelor didactice, a 

personalului nedidactic ,a elevilor si a vizitatorilor cu privire la colectarea selectiva a  deseurilor.    

        În acest sens:  
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• în luna septembrie:  

 –  recipientele de colectare au fost amplasate pe coridoare, in 

fiecare birou/incinta, pe fiecare etaj /nivel al Școlii Gimnaziale 

Hadîmbu ,cate 3 recipiente pentru fiecare tip de deseu. 

- în spatiile de depozitare au fost instalate containere de 

colectare selectiva a deseurilor de mare capacitate. 

- pentru informarea vizitatorilor ,la intrarea in scoala sunt afisate 

postere/afise informative privind importanta colectarii selective a 

deseurilor precum si modalitatea de colectare selectiva a deseurilor 

in cadrul Şcolii Gimnaziale Hadîmbu. 

- instruirea a fost facuta de personalul responsabil de gestionarea 

deseurilor,prof. Tacu Alina, prin aducerea la cunostinta a 

salariatilor si a elevilor  prevederile legii nr.132/2010 si 

comunicarea obligatiilor pe care le are fiecare in privinta colectarii 

selective a deseurilor. Fiecare angajat a semnat  pe propria 

raspundere procesul verbal de instruire privind colectarea selectiva 

a deseurilor lucru ce dovedeste ca au luat cunostiinta de prevederile 

legii nr. 132/2010 si faptul ca inteleg sa respecte obligatiile stabilite 

in privinta colectarii selective a deseurilor. 

-prof. Tacu Alina ,responsabil de gestionarea deseurilor a realizat graficul pentru organizarea și 

desfășurarea de măsuri educative pe tema protejării mediului și a colectării selective a 

deșeurilor.Responsabili pentru desfasurarea activitatilor educative sunt educatorii/invatatorii/dirigintii ai 

Școlii Gimnaziale Hadîmbu. 

- Activitatea “Ecologici şi economici” susţinută de elevii clasei I, coordonată de înv. Adăscăliţei 

Florentina. 

Desfǎşurarea activitǎţii:  

    Activitate  are ca scop dezvoltarea simţului civic al 

tinerei generatii, implicarea şi responsabilizarea acestora 

faţă de mediu si constientizarea comunităţilor cu privire 

la starea mediului şi la impactul pe care acesta il are 

asupra fiecaruia.  Important este ca toţi să înveţe să 

iubeasca natura şi să se obişnuiasca să ţină cont de reguli 

de protejare a mediului. 

     Tinerii învaţă uşor comportamentul eco-responsabil, 

devenind conştienţi de necesitatea reciclării, un pas 

important în protejarea resurselor naturale şi, implicit, a 

mediului înconjurător.  

     Pentru a-i ajuta să se implice, şcoala le-a pus la dispozitie  
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coşuri special de colectare,  unde aceştia işi pot exersa zilnic comportamentul de selectare a obiectelor care nu le mai 

sunt necesare.   

     Activitatea s- a desfasurat în sala de clasă, pentru a colecta cărţile şi caietele de care elevii nu mai au nevoie. În 

schimbul fiecarui kg de hârtie, tinerii au fost răsplatiti cu câte un ecuson. Prin urmare, s-au strâns 6 kg  de 

maculatură. 

     Şi pentru că nu este ocazie mai potrivită pentru exersarea imaginatiei în ceea ce priveste reciclarea,  i-am 

provocat pe acestia să creeze jucării din materiale reciclabile (hârtie, plastic sau metal şi sticlă). 

     Copiii, cu un entuziasm şi o imaginatie extraordinare, au realizat  adevarate  bijuterii eco. 

 

• în luna octombrie:. 

-Activitatea ―Colectarea bateriilor‖ susţinută de elevii 

tuturor claselor de gimnaziu , coordonată de prof. Bortoae 

Darius-Lucian si prof. Ionescu Ciprian. 

Desfǎşurarea activitǎţii 

     În cadrul orelor de educație fizică și sport și de 

informatică și TIC au existat momente dedicate 

protejării mediului prin colectarea selectivă a 

deșeurilor, mai ales a bateriilor uzate. 

     Pe toată perioada desfășurării activităților elevii au 

adus la școală baterii uzate, la final domnii profesori au 

înscris școala în promoțiile decathlon, unde au reciclat 

cele peste 400 de baterii uzate, obținând astfel articole sportive. 

 

• în luna noiembrie:  

-Activitatea “Creez și reciclez!” susţinută de elevii 

clasei a VI -a, coordonată de prof. Costea Mădălina 

 Desfǎşurarea activitǎţii:  

-Doamna profesoară a prezentat elevilor termenul de 

reciclare și modalitățile de reciclare. 

-Elevii au adus de acasă diverse foi din caietele vechi 

de muzică și creioane colorate mici, folosite. 

-Elevii au creat un tablou pe care au lipit creioanele 

colorate, formând numărul ce reprezintă clasa lor: a 

VI-a. De asemenea, din foile vechi au confecționat 

flori. 

 

- Activitatea ―Colectarea selectivă a deșeurilor‖ susţinută 

de elevii claselor Pregătitoare, a II-a și a III-a, coordonată 

de Înv. Diaconu Silvia. 
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 Desfǎşurarea activitǎţii:  

     Activitatea s-a desfășurat în sala de clasă, timp de 40 de minute și a început cu prezentarea unui 

material ppt despre protejarea mediului înconjurător. Am discutat cu elevii, pe înțelesul lor, ce înseamnă 

colectare selectivă a deșeurilor și de ce este important să facem cu toții acest lucru. De asemenea, le-am 

explicat elevilor și am exemplificat împreună cum trebuie folosite coșurile pentru colectarea deșeurilor, în 

funcție de culoarea acestora. Am afișat în sala de clasă câteva imagini sugestive, la care elevii vor avea 

acces zi de zi. În încheierea activității, am distribuit elevilor desene reprezentative pentru tema dată, pe 

care aceștia le-au colorat corespunzător, oferind astfel un feedback concret. 

 

• în luna  decembrie : 

– Activitatea ,,Fantezii din materiale reciclabile!” susţinută de elevii clasei a V-a coordonată de prof. 

Țintilă Angela. 

 Desfǎşurarea activitǎţii:  

     Pentru desfășurarea activității elevii au venit 

pregătiți cu ziare și reviste, foarfece și lipici. După 

ce li s-au prezentat elevilor etapele de lucru, s-au 

format patru grupe și s-au împărțit sarcinile în 

cadrul fiecărei grupe.   

     Fiecare grupă a primit o foaie cu imagini pe 

care trebuia să le decupeze. Cu ajutorul unui creion 

elevii au rulat fâșii din ziare și reviste pe care le-au 

lipit în conturul obținut în urma decupării.  

     La finalul activității toți elevii au fost felicitați pentru materialele realizate. 

        

 

 

 

 

 

RAPORT SEMESTRIAL DE ACTIVITATE A COMISIEI SNAC 

ANUL ŞCOLAR 2019-2020 – SEMESTRUL l 

 DIRECŢII DE ACŢIUNE: 

 Extinderea şi dezvoltarea activităţilor de voluntariat. 
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 Desfăşurarea de activităţi de ajutorare şi integrare şcolară şi socială a persoanelor 

provenind din grupurile dezavantajate. 

 Identificarea resurselor materiale şi umane necesare realizării obiectivelor propuse 

În cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară, comisia constituită la nivelul 

Şcolii Gimnaziale Hadîmbu, având ca membri pe înv. Muntianu Madalina şi Filimon Maria 

(structura Hadîmbu)  şi fiind coordonată de prof. Luca Mirela (structura Minjesti), a desfăşurat 

pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2019-2020 următoarele activităţi: 

 Proiect educational- “Deschide usa crestine‖. Un grup de elevi de la scoala Gimnaziala 

Minjesti coordonati de profesorii Pirleciu Vlad, Mrejeru Irina si Luca Mirela au cantat si 

incantat sufletele functionarilor din Primaria Mogosesti. 

 „De sărbători” şi “Uite vine Moş Crăciun”. La Școala Gimnazială Mînjești şi Hadîmbu 

s-a desfășurat serbarea de Crăciun, unde domnii profesori şi doamnele învăţătoare au 

implicat elevii în păstrarea și transmiterea tradițiilor de Crăciun și Anul Nou, prezentarea 

importanței sărbătorii de Crăciun în țara noastră și în alte țări din Europa și întâmpinarea 

Nașterii Domnului prin colinde. 

 Proiect de parteneriat -voluntariat “Oamenii de langa noi” Prin acest proiect- 

voluntariat, doamna coordonator prof. inv. primar Luca Mirela si a propus sa largeasca 

sfera de cunoastere umana, sa dezvolte stari afective pozitive, sa cunoasca aspecte ale 

vietii din familiile defavorizate cu multi copii.  

  ―Lăsați copiii să vină la mine”. Prin această activitate, doamna profesor inv primar  

Luca Mirela a urmărit formarea la elevii din invatamantul primar a moralei creștine, 

iubirea aproapelui, bucuria de a face fapte bune, cultivarea cinstei, modestiei, a 

optimismului, a încrederii în sine  și în semenii noștri. 

 Parteneriat -”Saptamana fructelor si legumelor” .Prescolarii si parintii de la Gradinita 

cu program prelungit 20 Iasi au donat fructe si legume elevilor din invatamantul primar 

de la Scoala Minjesti ,sub coordonarea ed.Ifrim Maria si prof. inv. primar Luca Mirela. 

 Parteneriat încheiat între Școala Gimnazială Hadîmbu reprezentat prin dir. prof. 

Carmen Călugăru și coordonatorii înv. Luca Mirela și Școala Gimnazială Gh. I. Brătianu 

cu sediul în strada Ciornei nr. 18-20, municipiul Iași, reprezentată prin director prof. 

Cristina Simirad și prof. Carmen Rusu în calitate de coordonator. Prezentul protocol are 

drept obiect colaborarea interinstituțională, în vederea organizării și desfășurării în 
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comun a unor proiecte/activități educaționale, care să contribuie la formarea și 

dezvoltarea armonioasă a personalității elevilor și a orizontului lor cognitiv și cultural. 

Activitățile derulate de cele două școli, cuprinse în cadrul comisiei SNAC sunt: 

1. Săptămâna legumelor și a fructelor donate (noiembrie 2019) 

2. Din suflet pentru suflet (decembrie 2019) 

3. Bucuria din cutia de pantofi (decembrie 2019) 

4. Muguri de bucurie în lumina Învierii (aprilie 2020) 

 În cadrul Proiectului umanitar –‖Primim ceea ce dăruim‖, domnul prof. univ. dr. Cătălin 

Vilcu  profesor la Facultatea de Textile și Pielărie din cadrul Universității ‖Gh. Asachi‖ din 

Iași , a împărțit daruri elevilor de la clasele primare și preșcolarilor de la Școala Gimnazială 

Mînjești, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. 

 Proiect umanitar -‖Un suflet fericit‖, cu Grădinița cu program prelungit nr.20 Iași; 

 Proiectul umanitar -‖ Spiridușii lui Moș Crăciun‖ cu Școala Gimnazială ‖Gh. I. 

Brătianu‖, Iași. 

 Proiect umanitar cu GPP 15 ‖Ion Creangă ‖Iași. 

De menționat este faptul că toate aceste proiecte umanitare au avut ca inițiatori pe 

înv. Luca Mirela de la Școala Gimnazială Hadîmbu, structura Mînjești și cadre didactice de la 

Școala Gimnazială ‖Gh. I. Brătianu‖, Grădinița cu program prelungit nr.20 și Gradinita cu 

Program Prelungit nr.15 ‖Ion Creangă‖ din  Iași. Colaboratorii acestui proiect au fost cadrele 

didactice și părinții elevilor din ciclul primar și gimnazial de la Școala Gimnazială Gh. I. 

Brătianu, parintii prescolarilor de la Gradinita nr 15 ‖Ion Creangă‖ și părinții preșcolarilor de la 

Grădinița nr. 20, care au colectat haine, jucării, jocuri, rechizite și consumabile pentru ajutorarea 

copiilor de la grădiniță sau școlarii ce provin din familii defavorizate. 

 Parteneriat “Saptamana fructelor si legumelor donate”. Doamna prof. inv. Primar 

Munteanu  Madalina, a donat fructe si legume unei familii nevoiase  

 Parteneriat “Saptamana fructelor si legumelor donate”. Elevii de la Scoala Budesti 

coordonati de prof. inv. primar Tupilus Gina si prof. inv. primar Diaconu Silvia au donat 

fructe si legume prescolarilor de la gradinita Budesti. 

 Parteneriat “Saptamana fructelor si legumelor donate”. Elevii de la Scoala Hadimbu si-

au donat fructe si legume sub coordoarea prof. inv. primar Rotariu Gabriela.  
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 Proiect- “Bucuria de a darui”- Doamna prof. inv. primar Mocanu Daniela impreuna cu 

parintii clasei a II a de la Scoala Emil Constantin Langa- Miroslava au pregatit si daruit 

cadouri de Craciun copiilor din invatamantul primar de la Scoala Minjesti. 

 

 Activitatea educativă desfășurată de Școala Gimnazială Hadîmbu în semestrul I al anului 

școlar 2019 - 2020 urmărește dezvoltarea aptitudinilor elevilor prin activitățile desfășurate 

pe diferite teme, prin participarea la concursuri județene și naționale, precum și prin 

parteneriatele încheiate cu diferite institutii. 

 

 

4. Colaborări 

4.1. Colaborarea cu părinţii. Implicarea în viaţa şcolii 

Între şcoală şi familie există o bună colaborare prin participarea părinţilor la activităţile 

şcolare şi extraşcolare organizate. Dorind o implicare a familiei în activităţile formativ-

educative, prin diferite modalităţi de comunicare, se organizează cu părinţii şedinţe, lectorate în 

cadrul cărora am oferit părinţilor cât mai multe informaţii despre situaţia copiilor la învăţătură, 

comportament şi greutăţile întâmpinate în procesul de învăţământ.  

Legat de activităţile extraşcolare organizate de unitate, părinţii au participat la serbările 

şcolare cu ocazia diferitelor evenimente. 

 

 

4.1. Colaborarea cu Consiliul Local 

Există o colaborare bună cu Consiliul Local, Primăria Mogosesti asigurându-se de 

aplicarea şi respectarea legislaţiei şi luarea de măsuri privind cuprinderea tuturor elevilor în 

şcoală, precum şi dezvoltarea bazei materiale pentru desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a 

educaţiei tuturor elevilor din comunitate. 

4.2.Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, cultură-sport 

 Există o colaborare permanentă cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iasi prin participarea la 

şedinţe, consfătuiri şi audienţe în vederea participării la cursuri de formare şi perfecţionare 

continuă.  

 De asemenea au fost semnate mai multe parteneriate educationale cu ONG uri, alte 

unitati scolare din judet si alte judete, precum si cu Bisericile din comuna. 

Proiectele şi parteneriatele în cadrul sistemului de învăţământ are rolul de a-I ajuta pe 

elevi să creeze relaţii, să socializeze şi să-şi dezvolte pasiunile şi abilităţile, dăruind din 

experienţa personală şi învăţând din experienţa celorlalţi. Relaţionarea între elevi din medii 

diferite, din zone diferite este foarte importantă stimulând dorinţa de cunoaştere, dar şi de 

competitivitate.  

user
Evidenţiere



Profesorii şi elevii Şcolii Gimnaziale Hadîmbu s-au implicat într-o serie de proiecte, 

colaborând cu diverse instituţii. Astfel, în semestrul I al anului şcolar 2019-2020 s-au continuat 

parteneriatele cu Biserica ―Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil‖ - Mînjeşti, Biserica ―Sfânta 

Parascheva‖ -  Budeşti, Biserica ―Adormirea Maicii Domnului‖ – Hadîmbu.  

 

4.3. Colaborarea cu sindicatele 

 Reprezentantul sindical a participat la şedinţele organizate de sindicat, comunicând 

personalului didactic din şcoală informaţiile primite la aceste şedinţe. De asemenea, a luat 

legătura cu sindicatele de câte ori a fost necesar. Reprezentantul sindicatului din scoala a fost 

invitat si a participat la sedintele CA. 

 

5.  Promovarea imaginii şcolii 

 Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate prin organizarea 

unor activităţi extraşcolare educative în parteneriat cu poliţia locală, biserica, primăria, 

cabinetul medical şi părinţii; 

 Diseminarea informaţiilor cu privire la activităţile extraşcolare, proiectele, concursurile 

desfăşurate în cadrul şcolii în şedinţele Consiliului profesoral, Şedinţele cu părinţii şi pe 

postul de televiziune locală; 

 Întreținerea site-ului școlii 

 

6. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR 

În funcţie de cerinţe – la nivelul instituţiei, la niveluri superioare precum şi la nivelul 

publicului – domnul secretar a efectuat în timp util, complet şi corect fiecare tip de lucrare. De 

asemenea a comunicat la timp informaţiile solicitate şi a respectat reglementările în vigoare. Şi-a 

îndeplinit cu succes toate atribuţiile şi responsabilităţile: a completat registrele de înscriere a 

elevilor, matricole şi de evidenţă, a verificat cataloagele vechi, a întocmit situaţiile statistice, a 

întocmit statele de personal şi fişe de încadrare – vacantare, a întocmit complet statele de plată, 

pentru concedii medicale, a operat în carnetele de muncă toate modificările privind salarizarea, 

gradele, treptele, gradaţiile, a păstrat securitatea sigiliului unităţii, documentelor de secretariat, a 

completat foile matricole, a participat permanent la instruirile organizate de ISJ Iaşi în vederea 

pregătirii profesionale.     

 

7. ACTIVITATEA PERSONALULUI NEDIDACTIC 

Personal întreţinere şi îngrijire 

Personalul de îngrijire a îndeplinit corespunzător sarcinile de serviciu stabilite prin fişa 

postului şi pe tot parcursul semestrului I al anului şcolar 2019-2020, a păstrat şi folosit în condiţii 

normale bunurile din clase, holuri şi spaţii sanitare, materialele pentru curăţenie; a întreţinut 

igiena în instituţie, atât în interior cât şi în exterior: spălat, măturat, ştergerea prafului, păstrarea 

instalaţiilor sanitare în condiţii igienice, executarea unor lucrări de zugrăvire şi vopsire.  



Personalul de întreţinere a efectuat lucrări de reparaţii interioare şi exterioare la toate 

corpurile de clădire, a menţinut instalaţia de încălzire în stare de funcţionare, a igienizat grupurile 

sanitare din instituţie şi a respectat normele cu privire la paza şi stingerea incendiilor, precum şi 

normele de protecţie a muncii.  

 

Director,  

Prof. Carmen Călugăru 

 

 


