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R A P O R T 

privind starea şi calitatea învăţământului desfăşurat în semestrul I 

al anului școlar 2019-2020 

 

 

1. CURRICULUM 

 

La începutul anului şcolar 2019 - 2020 au fost înscrişi 416 elevi, în 18 clase, 

din care :   

 247 elevi în învățământul primar cuprinși în 10 clase (2 clase în 

alternativa educațională Step by Step) 

 169 elevi în învățământul gimnazial, cuprinși în 8 clase. 

 Pe parcursul semestrului I au venit 4 elevi, au plecat 3, un elev a decedat, 

rămași înscriși la finalul semestrului I: 416 elevi, din care 246 la ciclul primar și 170 

la ciclul gimnazial. 

 La ciclul primar, la sfârșitul semestrului I s-a înregistrat următoarea situație: 

 243 elevi au promovat  : 

o 43 cu medii de suficient 

o 64 cu medii de bine  

o 136 cu medii de foarte bine 

 procent de promovabilitate: 98,78%; 

 1 elev corigent la 1 disciplină, 1 elev corigent la 2 discipline și elev corigent 

la  3 discipline; 

 2 elevi au calificativul bine la purtare;   

 1084 absențe motivate;  

 458  absențe nemotivate. 
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 La ciclul gimnazial, la sfârșitul semestrului I s-a înregistrat următoarea 

situație: 

 164 elevi au promovat :    

o 11 cu medii între 5-6,99 

o 59 cu medii între 7-8,99  

o 94 cu medii de 9 și 10 

 procent de promovabilitate: 96,47 % 

 5 elevi corigenți (4 la o disciplină și 1 la trei discipline); 

 1 elev are situația școlară neîncheiată ; 

 la purtare, 10 elevi au nota scăzută între 7-9,99  și 2 elevi au note sub 7, 

pentru absențe nemotivate și abateri disciplinare; 

 1151 absențe motivate  

 668 absențe nemotivate. 

 

RESURSE UMANE 

 Statul de personal pentru anul  şcolar 2019 – 2020, la 1 septembrie, cuprinde 

un număr de 34, 08 posturi din care:  

 27,08 posturi didactice ( 25,8 norme de bază şi 1,28 norme la plata cu ora); 

 4 posturi pentru personalul didactic auxiliar; 

 3 posturi pentru personalul nedidactic. 

La data de 1.12.2019 statul de personal a suferit modificări, în urma 

instrucțiunilor primite de la ISJ Suceava. Astfel, au fost reduse 0,11 norme didactice 

de la plata cu ora, total de norme în prezent fiind de 33,97. 

Din totalul de 43 de angajați ai școlii : 

 34 cadre didactice desfășoară activitate didactică ; 

 1 cadru didactic este în concediu pentru creștere copil (Rusu Oana Cătălina); 

 1 cadru didactic are catedra rezervată (Cocoreanu Aurelian, lider zonal de 

sindicat); 

 4 persoane fac parte din categoria personal didactic auxiliar (administrator 

financiar, secretar, bibliotecar, administrator de patrimoniu); 

 3 persoane fac parte din categoria personal nedidactic (2 îngrijitori și 1 

muncitor calificat). 

 Personalul didactic cuprinde 34 persoane : 

- 2 învățători, toți cu gradul didactic I; 

- 10 profesori pentru învățământul primar, din care 9 cu gradul didactic I și 1 cu 

definitivat ; 



- 22 profesori pentru învățământul gimnazial, din care  14 cu gradul didactic I, 4 cu 

gradul didactic II , 3 cu definitivat și 1 fără definitivat. 

 Din totalul de 34 cadre didactice : 

- 30 cadre sunt titularii școlii noastre ; 

- 2 titulari în altă școală, încadrați pentru completare de normă ; 

- 1 profesor încadrat la plata cu ora; 

- 1 profesor suplinitor calificat. 

Încadrarea s-a făcut cu personal calificat la toate disciplinele, excepție făcând 

disciplina educație plastică care este predată în completare de normă și la plata cu 

ora de personal fără studii de specialitate. 

 

2. MANAGEMENT ȘCOLAR 

 

La începutul anului școlar 2019-2020, au fost proiectate toate documentele 

manageriale: Proiectul de dezvoltare instituțională, Planul managerial, Planul 

operațional, s-au constituit comisiile de lucru și catedrele pe specialități, a fost ales 

noul Consiliu de administrație, au fost numiți diriginții și învățătorii, s-au acordat 

calificativele anuale pentru anul școlar 2018-2019, au fost întocmite fișele de post și  

contractele individuale de muncă, s-au stabilit graficele și tematicile Consiliului de 

administrație și ale Consiliului profesoral, precum și Programul activităților 

educative școlare și extrașcolare.  

Pe parcursul semestrului I al anului școlar 2019-2020, catedrele și comisiile 

metodice constituite au avut în vedere respectarea cerințelor actuale ale  

învățământului preuniversitar și realizarea obiectivelor propuse în programul 

managerial al școlii. În acord cu acesta, au fost elaborate programe manageriale ale 

catedrelor și programe de activitate ale comisiilor. În acest scop cadrele didactice au 

manifestat implicare, inițiativă și competență în realizarea sarcinilor profesionale, cu 

rezultate deosebite în anumite activități. 

Învățătorii și profesorii au întocmit proiectarea didactică anuală și pe unități 

de învățare, proiecte didactice și schițe de lecții, în conformitate cu cerințele 

metodologice, dar și cu profilul și nivelul de pregătire al elevilor. La fiecare 

disciplină au fost utilizate materiale didactice eficiente, teste de evaluare inițiale, 

curente, sumative și finale.  

Proiectarea planului de școlarizare a fost întocmită riguros, fundamentarea 

făcându-se în conformitate cu legislația.  

Consiliul de administrație si-a desfășurat activitatea conform graficului și și-a 

îndeplinit responsabilitatea pe durata semestrului I al anului școlar 2019-2020. 



În data de 24 octombrie 2019, a avut loc la Școala Gimnazială Nr. 2 Vatra 

Dornei Reuniunea managerială a directorilor de școli gimnaziale din zona Vatra 

Dornei, cu tema: Leadership versus management în cultura organizațională 

școlară. Activitatea a fost apreciată de cei prezenți: inspector școlar general, prof. 

Gabriela Mihai, inspector şcolar de management instituţional, prof. Laura Pintilie, 

directorii de la școlile gimnaziale din zona Vatra Dornei, reprezentanți ai Primăriei 

municipiului Vatra Dornei, ai părinților și ai Parohiei ”Sfânta Treime” Vatra Dornei. 

Toate cadrele didactice s-au implicat în realizarea cu succes a activității. S-au 

remarcat cadrele didactice care au pregătit și prezentat materiale în cadrul activității: 

prof. Dimitriu Claudia-Anca, directorul școlii, prof. Hrecinic Ionela-Cerasela, 

prof. Lupașcu Cornelia, prof. Nimigean Mihaela și prof. Todașcă Ionela-

Loredana. 

 

3. ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 

 

Comisia metodică a învăţătorilor Şcolii Gimnaziale Nr.2 Vatra Dornei este 

compusă din 12 membri: 2 învăţători şi 10 profesori pentru învăţământ primar, 

titulari ai şcolii (11 au gradul didactic I  şi un cadru didactic cu definitivat). 

În anul şcolar 2019-2020 funcţionează 8 clase în învăţământul tradiţional şi    

2 clase în alternativa educaţională Step by Step ( clasa a III-a A SbS şi clasa a IV-a 

A SbS) 

 

 ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL COMISIEI METODICE 

Activităţile comisiei metodice s-au desfăşurat, în primul semestru al anului 

şcolar 2019-2020, conform programului stabilit la începutul anului şcolar. 

Toţi învăţătorii au participat la consfătuirile cadrelor didactice în luna 

septembrie 2019 şi la Cercul pedagogic al învăţătorilor din Zona Vatra Dornei, în 

data de 29 noiembrie 2019.  

În școala noastră au avut loc activitățile a 2 cercuri pedagogice ale 

învățătorilor. La clasa I, prof. Honciuc Maria-Raluca a susținut o lecție de 

Dezvoltare personală, iar la clasa a III-a A SbS, prof. Diaconu Carmen-Cristina a 

susținut o lecție de Matematică. Toți învățătorii și invitații prezenți au apreciat 

activitățile desfășurate în cadrul cercului pedagogic, precum și aspectul școlii 

noastre cu calificativul maxim. 

În cadrul comisiei metodice s-au susţinut 3 activităţi demonstrative: prof. 

Simion Elena Odeta la disciplina Comunicare în limba română, prof. Todaşcă 

Ionela Loredana la disciplina Comunicare în limba română şi prof. Forfotă 



Dorina la disciplina Dezvoltare personală. Referate au fost prezentate de către  

prof. Gavriluţă Daniela, prof. Dimitriu Claudia Anca şi prof. Ruscan Daniela. 

Toţi învăţătorii au participat activ la discuţii, dezbateri şi au prezentat modele 

de bune practici (teste, fişe de lucru,  proiecte de lecţii / educaţionale etc.).  

 

 PARTICIPARE LA CONCURSURI ŞI OLIMPIADE ŞCOLARE. 

REZULTATE ALE ELEVILOR 

 Concursul Interjudeţean de Matematică ,,Memorialul Ştefan Dârţu”: 

prof. Ciuhlău Daniela şi Nimigean Mihaela – îndrumători elevi şi 

supraveghetori; 

 Concursul Naţional ,,Micii olimpici”, etapa I - noiembrie 2019: prof. 

Honciuc Maria Raluca şi Todaşcă Ionela Loredana – organizatori, evaluatori, 

îndrumători elevi; 

 Concursul Naţional de creaţie plastică ,,Feeria iernii”: prof. Diaconu 

Carmen Cristina şi Ruscan Daniela – îndrumători elevi; 

 Concursul Naţional de Matematică LuminaMath: prof. Simion Elena 

Odeta – îndrumător elevi. 

 

Rezultate obținute: 

 Concursul Naţional de Matematică LuminaMath: 

- Clasa a II-a A, prof. Simion Elena Odeta  – 1 premiu III , 2 menţiuni. 

 Concursul Naţional Micii Olimpici 

            - clasa I A, prof.Todaşcă Ionela Loredana – 13 premii I, 5 premii II, 3 

premii III, 9 menţiuni; 

 -clasa  I B, prof. Honciuc Maria Raluca – 15 premii I, 3 premii II, 2 

premii III. 

 

 PARTENERIATE ŞI  PROIECTE EDUCAŢIONALE ŞI DE COLABORARE 

 CP  A , prof. Ciuban Cecilia Dorina.:  

- Editura Edu Târgu-Mureș - utilizarea softurilor educaționale; 

- Editura Kreativ. 

 

 CP  B, înv. Forfotă D.: 

- Editura Edu Târgu-Mureș - utilizarea softurilor educaționale; 

- Editura Art – Clubul de lectură; 

- Editura Kreativ. 

 



 Clasa I A, prof. Todaşcă L.: 

- Editura Edu Târgu-Mureș - utilizarea softurilor educaționale; 

- Editura Kreativ; 

- Biblioteca şcolii; 

- Asociaţia Română pentru Reciclare – Rorec; 

- Cabinetul de Asistenţă psihopedagogică al şcolii. 

 

 Clasa I B, prof. Honciuc R.: 

- Editura Edu Târgu-Mureș - utilizarea softurilor educaționale; 

- Editura Kreativ; 

-SC Maspex România SRL ( în vederea desfăşurării Programului Şcoala 

siguranţei Tedi). 

 

 Clasa a II- a A, prof. Simion O.: 

- Editura Edu Târgu-Mureș - utilizarea softurilor educaționale; 

- Editura Kreativ; 

- Biblioteca şcolii; 

- Editura Art – Clubul de lectură. 

 

 Clasa a II-a  B, prof. Gavriluţă D.:  

- Editura Edu Târgu-Mureș - utilizarea softurilor educaționale; 

- Editura Art – Clubul de lectură; 

- Editura Kreativ; 

- Biblioteca şcolii. 

 

 clasa a III-a A SbS , prof. Diaconu C., Ruscan D.: 

 - Editura Edu Târgu-Mureș - utilizarea softurilor educaționale; 

 - Şcoala Gimnazială Nr. 2 Lugoj; 

 - Editura Kreativ; 

 - Biblioteca şcolii; 

 -  prof. Diaconu C. - parteneriat cu I.S.J. Suceava, în calitate de metodist. 

  

 clasa a III-a B, prof. Dimitriu C.; 

- Editura Edu Târgu-Mureș - utilizarea softurilor educaționale; 

- Editura Art – Clubul de lectură; 

- Editura Kreativ ; 

- Biblioteca şcolii; 



-- Cabinetul de Asistenţă psihopedagogică al şcolii. 

 

 clasa a IV-a A SbS, prof. Nimigean M., Ciuhlău D.: 

- Editura Edu Târgu-Mureș - utilizarea softurilor educaționale; 

- Editura Art – Clubul de lectură; 

- Editura Kreativ; 

- Biblioteca şcolii. 

 

 clasa a IV-a B, înv. Ichim D. : 

- Editura Edu Târgu-Mureş- utilizarea softurilor educaţionale; 

- Editura Kreativ; 

-- Biblioteca şcolii. 

 

 PROIECTE EDUCAŢIONALE: 

- Proiect naţional SNAC –  toţi învăţătorii; 

- Atelierul generaţiilor –  prof. Simion O., Gavriluţă D., Nimigean M., 

Ciuhlău M., Ichim D., Dimitriu C., Honciuc R.; 

-     Proiect şi parteneriat educaţional Punte între Transilvania şi Moldova cu 

Liceul de informatică Cluj-Napoca – toţi învăţătorii; 

- Proiecte educaţionale la nivelul clasei: ,,Suntem în siguranţă dacă … 

ştim să circulăm corect!”, ,,Prietenii noştri ne învaţă lucruri bune despre viaţă!”, 

,,Un gest de prietenie, o rază de iubire”, ,,Cum şi ce mâncăm?” – înv. Forfotă D. 

 

 PERFECŢIONARE  ŞI FORMARE CONTINUĂ 

 Cursuri de formare, participare la simpozioane  

- prof. Dimitriu C., Ciuhlău D., Nimigean M. – participare la simpozionul 

naţional Bucovina- tradiţie şi modernitate, noiembrie 2019 ; 

- prof. Ciuhlău D. – participare la Simpozionul interjudeţean Educaţia prin 

turism, Iaşi, octombrie 2019. 

Toți învățătorii au fost înscriși la cursul de formare CRED, iar cursurile se vor 

desfășura după 1 februarie 2020. 

 

 ALTE ACTIVITĂŢI 

- prof. Nimigean M. – coordonator program Eco-Şcoala;  

- prof. Todaşcă L. – coordonator program educativ Patrula de reciclare-

RoRec; profesor voluntar în cadrul programului; coordonator şi organizator la 

nivelul unităţii de învăţământ la Concursul Gazeta matematică Junior; 



- prof. Ciuban C. – organizarea Serbării şcolare de Crăciun, la nivelul 

şcolii, desfăşurată la Casa de Cultură Vatra Dornei; organizarea unei activităţi la 

nivelul clasei cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor Copilului şi a unei 

activităţi de educaţie sanitară, Alimentaţia sănătoasă şi reguli de igienă a 

alimentaţiei; 

- prof. Diaconu C. - responsabil cerc pedagogic – clasa a III –a, zona 

Dornelor; membru în Corpul de metodiști al I.S.J. Suceava – prin concurs, din 

octombrie 2016; parteneriat cu I.S.J. Suceava – în calitate de metodist; 

- prof. Dimitriu C., Nimigean M., Ciuhlău D.,  – participare la campania de 

ecologizare ,,Let s Do It Romania!”; 

- prof. Nimigean M., Forfotă D., Simion O., Dimitriu C., Gavriluţă D.– 

organizatori Clubul de lectură, la nivelul claselor; 

- prof. Nimigean M., Gavriluţă D., Simion O., Honciuc R. -  organizatori 

Tombola Eco; 

- acţiuni diverse în programele Eco-Şcoala şi ROREC (confecționare de 

obiecte eco și participare la tombola-eco, realizarea Brăduţului copilăriei, colectare 

de DEEE) – toţi învăţătorii;  

-  activităţile  extracurriculare / extraşcolare s-au  desfăşurat conform 

programelor stabilite la început de an şcolar – toţi învăţătorii; 

- activităţi dedicate sărbătorilor de 5 octombrie – Ziua Educaţiei, 1 

Decembrie, Crăciun – toţi învăţătorii; 

- În lumina curcubeului, Gheoghe Vicol – lansare de carte la care au 

participat clasele prof. Ciuban C., Forfotă D., Todaşcă L.; 

- participare la Serbarea de Crăciun a şcolii cu momente artistice -  prof. 

Dimitriu C., Diaconu C, Ruscan D., Simion O., Gavriluţă D., Honciuc R., 

Ciuban C., Forfotă D.,Ciuhlău D.,Nimigean M.; 

- depunere de coroane de 26 Octombrie și 1 Decembrie - prof. Dimitriu C., 

și Nimigean M.; 

- voluntariat - donaţii de haine, rechizite, jucării etc. pentru copiii nevoiaşi din 

oraş în  colaborare cu VDT Vatra Dornei– Todaşcă L., Simion O., Gavriluţă D., 

Forfotă D.; 

- pregătire suplimentară cu elevii capabili de performanţă, în vederea 

participării la concursuri şcolare, dar şi activităţi diferenţiate recuperatorii – toţi 

învăţătorii; 

- vizionarea de spectacole și piese de teatru pentru copii la Casa de cultură 

”Platon Pardău” Vatra Dornei – toți învățătorii. 

 



4. ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL 

 

 ARIA CURRICULARĂ LIMBĂ ȘI COMUNICARE 

ACTIVITĂȚI ALE PROCESULUI INSTRUCTIV - EDUCATIV 

 PROIECTAREA  ACTIVITĂŢII 

        În semestru I al anului şcolar 2019/2020,  s-au întocmit planificările după 

instrucţiunile primite la consfătuiri, conform programelor  şcolare în vigoare. 

Potrivit autoevaluărilor, cadrele didactice au parcurs integral materia planificată, au 

corectat  ritmic caietele de teme  ale elevilor, iar profesorii de limba română au 

verificat caietele de lecturi suplimentare sau fişele / auxiliarele utilizate pe tot 

parcursul anului şcolar .  

          Cadrele didactice au studiat cu atenție noile programe şcolare pentru ca 

proiectarea didactică să fie la standardele cerute de minister.  De aceea,  în 

elaborarea documentelor şcolare de proiectare au respectat structura  şi formatul 

recomandate prin acte normative specifice. Au ales cu  grijă manualele și auxiliarele 

potrivite colectivelor de elevi.  

       Profesorii s-au achitat de toate sarcinile din fișa postului, urmărind ca elevii 

să-și însușească minimum de cunoștințe prevăzut de programa școlară; s-au străduit 

să aibă o colaborare bună cu părinții, pe care i-au ținut la curent cu situația școlară a 

copiilor.                          

         În luna octombrie, s-a stabilit testarea iniţială, s-au întocmit teste  care au fost 

administrate elevilor după orele de recapitulare. Rezultatele au fost atent analizate şi 

trecute în catalogul special, după care s-a întocmit inventarul de greşeli pentru 

fiecare clasă; pe baza acestora a fost fundamentată întreaga proiectare didactică,  cu 

respectarea obiectivelor  şi standardelor curriculare. În acest sens, s-a întocmit un 

plan de intervenţie care să ducă la ameliorarea pregătirii elevilor. S-au conceput 

teste de progres,  finale,  iar rezultatele au fost consemnate în catalog şi în carnetele 

elevilor;  ulterior au fost comunicate părinţilor la şedinţele cu părinţii. În permanenţă 

s-a făcut analiza comparativă . 

                             

 REALIZAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE ȘI METODICE 

          În proiectarea didactică au predominat strategiile şi metodele de lucru activ-

participative, folosite cu scopul de a transforma educabilii în reali parteneri ai 

procesului  de predare – învăţare – evaluare, de a stimula gândirea elevului şi de a le 

forma deprinderi de studiu. S-au utilizat tehnici şi mijloace TIC, proiector 

multimedia, internet, platforme educaţionale, prezentări power point şi diferite 

auxiliare didactice. Elevii au vizionat filme, au participat la concursuri, reuşind să 



aprofundeze în acest mod cunoştinţele predate în orele de curs. Rezultatele obținute 

de elevi au fost consemnate și în catalogul profesorului ( la limba română ), dar și în 

portofoliile elevilor, în carnetele de note. 

         Permanent, s-a urmărit coroborarea celor trei componente ale proiectării 

didactice: competențele urmărite, conținuturile, activitățile de învățare, iar în 

evaluarea nivelului de dezvoltare a  competențelor, s-au îmbinat metode de evaluare 

diverse, care vizează atât procesul, cât și produsul învățării: chestionarul, 

autoevaluarea, interevaluarea, portofoliul, studiul de caz etc. 

           La limba română, s-a pus accent pe componenta lingvistică, fundamentul 

dezvoltării competenței de comunicare, care favorizează înțelegerea relației dintre 

uz și normă și conștientizarea importanței codului lingvistic în procesul de 

comunicare. Învățarea corectă și dirijată a normei limbii române literare exercită un 

rol reglator asupra corectitudinii exprimării, raportând la norma limbii române 

standard achizițiile lingvistice ale elevilor. 

          Componenta estetică și culturală a fost urmărită la toate obiectele din cadrul 

ariei curriculare, aceasta vizând dezvoltarea dimensiunii afective a personalității 

elevului, prin descoperirea și înțelegerea  rolului modelator al contextului cultural  

local, național și universal în procesul dezvoltării personale. Studiul literaturii 

române în relație cu literatura străină, la nivelul gimnaziului propune o abordare 

pragmatică, vizând dezvoltarea și stimularea creativității, a libertății de receptare și a 

plăcerii lecturii, cu scopul de a înțelege valorile universale și importanța raportării la 

acestea. 

         În general, s-a evitat teoretizarea, iar elevii au  fost învăţaţi să lucreze în 

echipă, să înţeleagă învăţarea prin cooperare şi rolul activ pe care îl poate avea 

fiecare în astfel de demersuri. Prin urmare, accentele demersului didactic au vizat 

corespondența  dintre competențele vizate și activitățile de învățare.                   

        Evaluările formative şi sumative s-au efectuat cu respectarea standardelor  de 

evaluare şi evitarea erorilor frecvente, prin  întocmirea obligatorie a  baremelor. 

Periodic, s-au introdus autoevaluarea  şi interevaluarea ca etape distincte, în scopul 

conştientizării  propriilor performanţe şi pentru evitarea subiectivismului. Fiecare 

profesor a realizat teste sumative şi formative.  

         În luna septembrie, prof. Chirap Ioana – Adriana a participat la activități de 

ecologizare. 

 Prof. Hopșa Otilia a condus cu succes cercul de lectură al școlii, realizând 

activități interesante și captivante la cl. a V-a A. 

       În luna noiembrie, prof. Lupaşcu Cornelia a prezentat un referat  foarte bine 

documentat, apreciat de colegi, intitulat La Video en classe de FLE, iar prof. Iuga 



I. a realizat o activitate demonstrativă la clasa a VIII-a A cu titlul Textul literar/ 

textul nonliterar. 

           Prof. Hrecinic Ionela - Cerasela a participat la un curs organizat de 

Consiliul Britanic la Râșnov, în cadrul Proiectului English for the Communnity și a 

organizat Balul Dovleacului (1 nov. 2019). 

          Prof. Cocârdan Ofelia a organizat o expoziție de desene, a corectat caietele 

de teme, a stabilit din timp temele pentru evaluarea alternativă, atât la limba latină, 

cât și la limba germană. 

        Prof. Iuga Ioana a participat la cursul de formare EDUCRED ( noiembrie - 

decembrie 2019). 

        În decembrie, s-au realizat următoarele activități: Ninge cu versuri – concurs 

extracurricular  și Lansarea de carte a elevei Federigă Larisa – clasa a VIII-a A, la 

care au fost prezenți numeroși elevi, profesori și directorul școlii.  Unele activităţi   

s-au realizat  în colaborare cu bibliotecara şcolii, Candrea Maria-Loredana,  altele 

cu reprezentanţii Asociaţiei PROBASARABIA, respectiv, prof. Abutnăriţei 

Paraschiva. 

         Toate cadrele didactice au participat la activităţile metodice din şcoală şi din 

zonă.   

         De asemenea, s-a organizat etapa locală a olimpiadei la fiecare disciplină. 

 

 ACTIVITĂȚI  EXTRACURRICULARE 

  Prof. Lupaşcu Cornelia  și  Hrecinic Ionela au pregătit câte un program 

interesant pentru serbarea din decembrie, intitulată sugestiv Obiceiuri de iarnă 

(dansuri, cântece, colinde). 

 

ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE 

 

         Comisia metodică Matematică și științe, formată din 8 membri, în semestrul I 

an școlar 2019-2020 și-a concentrat activitatea pe : 

           - asigurarea caracterului practic-aplicativ al proiectării și al 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 măsură a strategiilor de lucru la cerințele colectivelor de 

elevi; 

           - obținerea unor rezultate cât mai bune la olimpiadele pe discipline, 

concursuri școlare și la testele naționale; 



           - sporirea interesului elevilor pentru disciplinele din această arie curriculară 

prin participarea la diferite activități, parteneriate, proiecte și concursuri în cadrul 

școlii, la nivel local și județean; 

           - îndrumarea cadrelor didactice în întocmirea planificărilor, a proiectelor pe 

unități de învățare și al altor documente necesare în activitatea didactică; 

           - perfecționarea membrilor comisiei prin participarea la activitățile cercurilor 

pedagogice; 

           - utilizarea anumitor softuri educaționale în activitatea didactică; 

 

 PROIECTAREA ACTIVITĂȚII 

 Pentru proiectarea activităților s-au studiat  programele şcolare în vigoare si 

alte documente ajutătoare necesare existente  în portofoliul personal.   

 La începutul anului şcolar s-au întocmit planificările calendaristice precum şi 

proiectarea unităţilor de învăţare, în conformitate cu programele şcolare şi 

curriculumul naţional în vigoare, corelând conţinutul disciplinei şi activităţile de 

învătare cu obiectivele urmărite. Permanent  s-au identificat resursele informaţionale 

adecvate conţinutului stabilit şi  s-au selectat activităţi şi situaţii de lucru astfel încât 

acestea să capete un caracter antrenant, în concordanţă cu nivelul clasei, cu stilurile 

de învăţare ale elevilor şi cunoştinţele lor anterioare.  

           S-au realizat modele de proiecte didactice, de fişe de lucru, stabilind 

descriptorii de performanţă, obiectivele operaţionale şi itemii.  

 

 REALIZAREA ACTIVITĂŢII DIDACTICE 

           În cadrul activităţilor didactice s-au  utilizat strategii didactice care 

transformă elevul într-un factor activ al propriei formări, s-au construit  situaţii de 

învăţare care solicită participarea creativă a cât mai multor elevi. Pentru ca lecţiile 

să fie cât mai atractive s-au folosit, alături de metodele tradiţionale, şi metode 

moderne, activ-participative. S-au folosit mijloace TIC (prezentari Power-point, 

softuri educationale, CD-uri, etc.) pentru a susține lecții cât mai atractive. S-au 

utilizat optim resursele educaţionale şi sursele de informaţie de care dispunem în 

activitatea didactică, metodică şi ştiinţifică . 

 Membrii comisiei au adaptat limbajul la nivelul achiziţiilor anterioare ale 

educabililor, prin explicarea noţiunilor, corectarea greşelilor de exprimare, folosirea 

limbii române literare şi a unui limbaj corect, decent şi adecvat statutului de cadru 

didactic; au utilizat manualele si auxiliarele curriculare autorizate, aşa încât să fie 

asigurat caracterul intra şi transdisciplinar al cunoştinţelor. 



 S-a asigurat feed-back-ul constructiv în toate momentele lecţiei- toţi elevii 

beneficiind de atenţie şi primind aprecieri. Verificarea atingerii obiectivelor s-a 

realizat prin evaluare formativă, continuă, urmată de verificarea confirmării de către 

părinţi a luării la cunoşinţă a rezultatelor obţinute la evaluări.   

 

 EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII 

 S-au stabilit obiective clare ale evaluării iniţiale, s-au elaborat itemii în 

concordanţă cu obiectivele stabilite, s-au prelucrat testele şi s-au identificat 

activităţile didactice care să permită achiziţionarea competenţelor generale, dar şi 

specifice ale disciplinelor; s-au proiectat activităţile de remediere şcolară; s-au 

prezentat şi discutat rezultatele evaluării iniţiale cu părinţii elevilor şi în comisia 

metodică. 

          Evaluarea continuă, autoevaluarea şi notarea s-a făcut conform reglementărior 

legale şi standardelor naţionale în vigoare. Au fost elaborate teste de evaluare 

(iniţială, formativă şi sumativă).  S-a asigurat transparenţa criteriilor şi procedurilor 

de evaluare, s-au organizat şedinţe cu părinţii, discuţii cu elevii pentru evaluarea 

nivelului de satisfacţie faţă de calitatea educaţiei oferite, identificarea 

nevoilor/aşteptărilor acestora. Pentu a menţine relaţia familie-şcoală, au fost  oferite 

în cadrul şedinţelor cu părinţii informaţii periodice referitoare la progresul fiecărui 

elev, comportamentul social al acestora, când au apărut anumite situaţii 

problematice (lipsa de responsabilitate, regres la învăţătură…). 

 

 ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN CADRUL COMISIEI 

Lecții demonstrative: 

Lecție demonstrativă la chimie-Metode de comparare a componentelor unui 

amestec-clasa a VII-a A-prof. Suciu Magda 

Lecție demonstrativă la matematică-Mărimi direct proporționale-clasa a VI-a A-

prof. Ungureanu Ovidiu 

Lecție demonstrativă la biologie- Ecosistemul Delta Dunării-clasa a VIII-a B-  

prof. Osieru Mihaela Cristina 

   Referate : 

  - Rolul Experimentului  de laborator în orele de chimie - prof. Suciu Magda 

  - Ce este un vaccin și cum funcționează el? - prof. Dincă Alina 

  - Factori perturbatori în apreciere și notare  -prof. Osieru Mihaela Cristina 

 

 

 



 ALTE ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN CADRUL COMISIEI    

-Evaluarea activității didactice pentru anul școlar 2018-2019 și stabilirea 

calificativelor la nivelul comisiei; 

- Întocmirea planificărilor anuale, semestriale, proiectarea activităţilor de învăţare; 

- Întocmirea și aplicarea testelor inițiale; 

- Îmbunătățirea ambientului din  cabinetul de matematică și laboratoarelor de fizică-

chimie, biologie și informatică; 

- Întocmirea referatelor de necesitate în vederea achiziționării de materiale 

didactice; 

- Participarea la consfătuiri, cercuri metodice la nivel județean și simpozioane 

naționale; 

- Analiza parcurgerii ritmice a materiilor de studiu de către profesorii din  cadrul 

comisiei,  în concordanță cu planificările întocmite; 

- Pregătirea suplimentară pentru Evaluare Națională, clasele a VI-a și a VIII-a, 

pentru olimpiade școlare și concursuri pe discipline, elevii claselor V-VIII; 

-  Realizarea subiectelor în cadrul catedrei, stabilirea baremelor; 

- Analiza rezultatelor obținute de elevii claselor  a VIII-a  la examenul de Evaluare 

Națională, sesiunea iunie 2019, respectiv a elevilor de clasa a VI-a; 

-  Analiza parcurgerii ritmice a materiilor de studiu de către profesorii din  cadrul 

comisiei,  în  concordanță cu planificările întocmite. 

 

 CONCURSURI ȘCOLARE 

     Prof. Ungureanu Ovidiu a făcut parte din comisia de organizare  a 

Concursului Interjudețean de Matematică Memorialul Ștefan Dârțu, ediția a XXI-a, 

desfășurat la Liceul Teoretic ION LUCA Vatra Dornei, în calitate de  

vicepreședinte.  

Prof. Seliman Luminița și prof. Ungureanu Ovidiu au participat în calitate 

de însoțitori, evaluatori  la concursurile de matematică Memorialul David Hrimiuc, 

ediția a XVI-a, Gura Humorului, 1-3 nov. 2019, și Memorialul  Ștefan Dîrțu, ediția 

a XXI-a, Vatra Dornei, 6-8 decembrie 2019. 

     În perioada 6-11 ianuarie 2020, prof. Ungureanu Ovidiu a susținut cursuri 

pentru elevii claselor a VI-a – Divizibilitatea numerelor naturale și a VIII-a-

Probleme de geometrie plană pentru pregătirea EN  la programul de pregătire din 

Tabăra Regională de Matematică MAGIA MATEMATICII  LA..........VATRA. În 

tabără au participat 18 elevi ai școlii noastre precum și elevi din județele Iași, 

Bistrița Năsăud, Neamț, Suceava. 

 



 REZULTATE CONCURSURI ȘCOLARE 

 

        17 elevi din clasele V-VIII pregătiți de prof. Ungureanu Ovidiu au participat 

la etapa online a concursului național de matematică LUMINA MATH  în perioada 

4-8 noiembrie, 3 dintre ei calificându-se la etapa următoare care s-a susținut la 

Suceava. 

 

 ACTIVITĂŢII ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

       Prof. Osieru Mihaela 

- este coordonator pe școală al Programului Internațional Să învățăm despre 

pădure! 

- a susținut activități la clase cu tema Alimentație sănătoasă - piramida 

alimentelor 

Numele și 

prenumele 

elevului 

Clasa Concurs Etapă Premiu Profesor 

îndrumător 

MATEMATICĂ 

Coștiug 

David-Ștefan 

VIII B Memorialul David 

Hrimiuc- ediția a 

XVI-a, Gura 

Humorului, 1-3 nov. 

2019 

Internaționa

lă 

Mențiune Ungureanu 

Ovidiu 

Crăciun 

Matei 

Andrei 

VI A Memorialul David 

Hrimiuc- ediția a 

XVI-a, Gura 

Humorului, 1-3 nov. 

2019 

Internaționa

lă 

Mențiune Ungureanu 

Ovidiu 

Șpac Teodor VI A Memorialul David 

Hrimiuc- ediția a 

XVI-a, Gura 

Humorului, 1-3 nov. 

2019 

Internaționa

lă 

Mențiune Ungureanu 

Ovidiu 

Coștiug 

David-Ștefan 

VIII B Memorialul  Ștefan 

Dîrțu ediția a XXI-a 

Vatra Dornei, 6-8 

decembrie 2019 

Interjudețea

n 

Mențiune Ungureanu 

Ovidiu 



- a organizat la cl. a VII-a un curs de prim ajutor. 

 

       Prof. Nichiceanu Maria, în calitate de coordonator al Comitetului Eco-

Școala, a demarat acțiunea de constituire a noului Comitet Eco, a întocmit 

Documentația Eco pentru anul 2020 si a întreprins demersurile pentru înscrierea 

școlii în Programul Internațional Eco-Școala. Ca urmare a parcurgerii acestor 

etape, școala noastră a întrunit punctajul maxim pentru întocmirea Documentației și 

a Planului de Acțiuni pentru 2020.  

       A coordonat activitățile elevilor din clasele gimnaziale, în scopul confecționării 

unor produse pentru Tombola Eco, desfășurată în scopul asigurării fondurilor pentru 

cotizația Eco. În aceste activități, a utilizat materiale reciclabile (textile, lemn, 

plastic, metal) și a avut în vedere punerea în valoare a creativității elevilor în crearea 

modelelor de lucrări originale. 

 

            Prof. Dincă Alina 

 - a coordonat activităţile desfăşurate de elevii Şcolii Gimnaziale Nr. 2 în cadrul 

programului  Ziua Naţională de Curăţenie de sub egida Asociaţiei Viitorul În Zori 

(Let’s Do It, Romania!)  

- activităţi de ecologizare în Parcul municipal Vatra Dornei; 

- în cadrul comisiei metodice „Matematică şi ştiinte” a realizat activităţi de marcare 

a Zilei Mondiale a Alimentaţiei – 16 octombrie; 

- a desfăşurat activitatea Poluarea – o problemă majoră a omenirii în cadrul 

proiectului „Săptămâna Educaţiei Globale” – 28 noiembrie 2019; 

- a înscris şcoala şi a desfăşurat activităţi în Programul “Grădini şi Şcoli 

Prietenoase cu Natura” (CAEN, lista proiectelor fără finanţare MEN, poziţia 98) 

septembrie 2019 - iulie 2020; 

 

ACTIVITĂȚI DE PERFECȚIONARE.  

 

         În octombrie 2019, prof. Osieru Mihaela s-a înscris la examenul pentru 

susținerea gradului didactic I, urmând ca în semestrul al II-lea să susțină o 

preinspecție  . 

         Prof. Seliman Luminița Dorinuța și Ungureanu Ovidiu au participat la 

Simpozionul national de matematică Dan Brânzei, ediția a XIII-a, 4-6 octombrie 

2019. 

 

 



ARIA CURRICULARĂ OM ȘI SOCIETATE  

 

Comisia metodică Om si societate a fost constituită la începutul anului școlar 

2019-2020 din 5 cadre didactice: 1 disciplina istorie, 1 disciplina geografie, 1 

disciplina religie, 2 cadre didactice predau cultură civică-educație socială). 

  Comisia și-a desfășurat activitatea pe baza unui program la care și-au adus 

contribuția toți membrii și a avut următoarele obiective: 

 Aplicarea testelor inițiale în vederea proiectării activității didactice 

semestriale în funcție de rezultate obținute de către elevi; 

 Proiectarea activității didactice pe baza curriculumului, cu accent pe unitatea 

de învățare; 

 Predarea și însușirea cunoștințelor folosind metode activ-participative; 

 Evocarea evenimentelor importante din istoria națională și a comunității; 

 Respect și considerație pentru credința străbună și cultivarea spiritului de 

toleranță religioasă; 

 Integrarea elevilor minoritari  în comunitatea școlară și locală; 

 Pregătirea elevilor pentru concursurile și olimpiadele școlare; 

 Dezbaterea temelor cercului pedagogic în cadrul comisiei metodice. 

 

 

 PROIECTAREA ACTIVITĂȚII 

Planificările și proiectarea activității didactice au fost întocmite și predate la 

timp. Lecțiile au fost minuțios pregătite pentru fiecare obiect al ariei curriculare. 

Cadrele didactice, folosindu-se de materiale didactice diverse si metode 

participative,  au facilitat procesul de învățare al elevilor. Elevii au fost antrenati în 

realizarea diferitelor proiecte și portofolii cerute de profesorii de istorie, cultură 

civică, religie și geografie. 

Toate cadrele didactice ale ariei curriculare Om si Societate au aplicat testele 

inițiale și au elaborat un plan de măsuri în vederea îmbunătățirii performanței 

școlare.  

Pregătirea pentru participarea la concursurile și olimpiadele școlare, faza 

locală și faza județeană, a fost realizată cu multă seriozitate, iar rezultatele au fost pe 

măsura așteptărilor. Astfel: 

 La disciplina cultură civică : prof. Aicoboae Mihaela și prof. Lupașcu Mihai 

au participat în data de 7 decembrie 2019, la Concursul județean Drepturile 

copilului - drepturile mele, desfășurat la Colegiul Mihai Eminescu Suceava. 



Echipajul format din Honciuc Alexia, Negrea Teodora și Nica Teodor, din 

clasa a VII-a A,  au obținut locul IV- Mențiune. 

În vederea obținerii unor rezultate bune la olimpiade cadrele didactice au 

efectuat ore de pregătire suplimentară, ore consemnate și în condică. 

 

 ACTIVITĂȚILE ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE  

Prof. Cormoș Maria a participat cu elevii la mai multe acțiuni specifice  

sărbătorilor de iarnă, programe cu colinde, participare la slujbe religioase. Sub 

îndrumarea d-nei profesoare, elevii clasei a VII-a A au realizat obiecte pentru 

tombola organizată cu acest prilej. Cu ocazia consemnării  evenimentelor istorice, 

25 octombrie – Ziua Armatei, 1 Decembrie- Ziua Națională, elevii, împreună cu d-

na profesoară, au participat la depuneri de coroane la monumentul eroilor din 

centrul municipiului. Alte activități organizate sau la care a participat d-na prof. au 

fost: Balul dovleacului, În lumea cărților-lansare de carte, prof. Cocoreanu 

Aurelian, Să ne cinstim înaintașii, etc. 

Prof. Popescu Camelia, cu ocazia comemorării Zilei Holocaustului în 

România, la 9 oct 2019, le-a prezentat elevilor informații despre soarta evreilor în 

perioada Holocaustului.  D-na profesoară a realizat împreună cu elevii o expoziție 

de desene cu tema Holocaustul. 

Cu ocazia Zilei Naționale a României, a participat cu elevii la un concurs de 

istorie organizat la nivel local, desfășurat la Casa de cultură ”Platon Pardau” din 

municipiu. La acest concurs au participat elevi de la Școlile Gimnaziale Nr 2 Vatra 

Dornei, Școala Gimnazială Nr 4 Vatra Dornei  și  de la Școala Gimnazială Dorna 

Arini. Tema concursului a fost: Etapele realizării Marii Uniri. Din cadrul Școlii 

Gimnaziale Nr 2, a participat un echipaj format din elevii Giosu Bianca și 

Ungureanu Eduard, din cl a VIII-a B, care au obținut Premiul I.  

Prof Sandu Teodora, cu ocazia comemorării Zilei Holocaustului în 

România, la 9 oct 2019, le-a prezentat elevilor informații despre soarta evreilor în 

perioada Holocaustului. D-na profesoară a participat cu două lucrări realizate de 

elevi pe această temă la Simpozionul Național Educația pentru toleranță, 

desfășurat la Scoala Gimnazială Vasile Alecsandri din Vaslui, 26 octombrie 2019. 

Eleva Federiga Larisa a obținut Premiul I, iar eleva Olteanu Maria Premiul al III-

lea.  

Au fost organizate  activități la clasele: A V-a B, a VI-a B, a VII-a A și a 

VIII-a A, cu tema: Ziua Muntelui, la 11 decembrie, 2019. În acest an tema a fost 

Munţii contează pentru tineret/Mountains Matter for Youth. Startul activității a fost 



dat de vizionarea unui material (PPT) trimis de reprezentanții Educației durabile - 

Carpați. Imaginile din timpul activității au fost postate si pe timeline-ul asociației. 

Prof. Aicoboae Mihaela a organizat diferite activități având ca obiectiv 

dezvoltarea unui comportament tolerant în rândul școlarilor, cu ocazia Zilei 

toleranței- 16 nov 2019. D-na prof. Aicoboae Mihaela coordoneaza proiectul Din 

suflet pentru suflet, SNAC.  

 

 FORMAREA CONTINUĂ s-a realizat în cadrul cercurilor 

pedagogice, comisiilor metodice și  a simpozioanelor.  

Prof Popescu Camelia, în cadrul Simpozionului Științific Național 

Bucovina-tradiție și modernitate, desfășurat în nov 2019, la Vatra Dornei, a 

prezentat un reportaj privind situația bucovinenilor dorneni în primul război 

mondial.  

 

 ALTE  ACTIVITĂŢI  

- Discutarea rezultatelor testelor iniţiale si realizarea unui plan de măsuri în 

vederea creşterii performanţelor şi de remediere şcolară- oct. 2019: 

- Elaborarea unor teste sumative semestriale care să vizeze evaluarea 

competenţelor la nivelul ariei curriculare,  –  nov 2019; 

- Elaborarea ofertei educaționale CDȘ la nivelul ariei curriculare pentru anul 

școlar 2019-2020 – dec 2019. 

La nivelul ariei curriculare Om si societate au fost propuse următoarele 

opționale: 

- Călător prin marile muzee ale lumii- prof. Popescu C. 

- Istoria medievală în cinematografie- prof. Popescu C. 

- Istoria Holocaustului - prof. Popescu C. 

- Călătorie în Univers – prof. Sandu Teodora 

 

ARIA CURRICULARĂ SPORT ȘI ARTE 

 

Activitatea la nivel de comisie metodică in semestrul I s-a desfășurat conform 

planului managerial stabilit la început de an școlar și a planificărilor întocmite de 

fiecare cadru didactic. Membrii comisiei metodice Sport și arte au efectuat 

următoarele activități: 

- au întocmit la timp planificările calendaristice anuale și semestriale, conform 

programelor școlare în vigoare; 

- au susținut activități artistice de 1 Decembrie, Ziua Națională a României;              



- și-au perfecționat tehnica didactico-educativă, au pregătit suplimentar elevii pentru 

olimpiade și concursuri, au identificat și acoperit, pe cât posibil, lacunele din 

cunoștințele elevilor; 

- au parcurs integral programele școlare conform planificărilor și în corelație cu 

manualele; 

- au realizat modele de fise de lucru, teste și probe însoțite de bareme de evaluare și 

notare;  

- au realizat monitorizarea permanentă a progresului elevilor, prin verificarea 

periodică a nivelului de progres; 

- fiecare profesor și-a întocmit portofoliul individual; 

- au participat la cursuri de formare ce țin de disciplina fiecăruia; 

- au susținut lecții deschise la disciplinele respective; 

- au participat la Consfătuirile județene ținute la început de an școlar; 

- au participat la Cercurile pedagogice ale  profesorilor; 

- au participat la ședința metodica semestrială în cadrul catedrei zonale Vatra 

Dornei; 

- au participat la activități specifice in cadrul celorlalte comisii de specialitate ale 

școlii în care sunt responsabili sau membri;                                                                                                   

- au participat la toate acțiunile organizate la nivelul școlii și la competiții în cadrul 

Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, respectiv Olimpiadei Gimnaziilor, la nivel 

zonal  si județean, după cum urmează: 

 participare la Olimpiada de tenis de masă  la nivel de centru Vatra Dornei, 

prof. Vizitiu Mihai, prof. Frățiloiu Dorina; 

 participare la Olimpiada de fotbal băieți si fete V-VIII la nivel de centru Vatra 

Dornei- prof. Vizitiu Mihai; 

 paticipare la olimpiada  de fotbal băieți si fete I-IV la nivel de centru Vatra 

Dornei–  prof. Vizitiu Mihai; 

 participare la Consfătuirile județene de educație fizică ținute la Gura 

Humorului - prof. Vizitiu Mihai, prof. Frățiloiu Dorina; 

 participare la Cercul Pedagogic al profesorilor de educație fizică ținut la 

Școala Gimnaziala Sadova - prof. Frățiloiu Dorina; 

 

 REZULTATE OBȚINUTE  

 Locul II - etapa pe catedra Dornelor cu echipa de fotbal primar băieți a școlii- 

prof. Vizitiu Mihai; 

 Mențiune - etapa pe catedra Dornelor cu echipa de fotbal băieți gimnaziu a 

școlii- prof. Vizitiu Mihai; 



 Mențiune - etapa pe catedra Dornelor, tenis de masa I-VIII cu echipa școlii- 

prof. Vizitiu Mihai, prof. Frățiloiu Dorina; 

 Locul III - etapa zonala la șah-  prof. Vizitiu Mihai, prof. Frățiloiu Dorina; 

 

 ALTE ACTIVITĂȚI 

 Activități extrașcolare cu ocazia Sărbătorii Dovleacului și specifice sporturilor 

de iarnă cu elevii școlii - prof. Vizitiu Mihai, prof. Frățiloiu Dorina; 

 Activități specifice în cadrul celorlalte comisii de specialitate ale școlii în care 

profesorii sunt responsabili sau membri - prof. Vizitiu Mihai, prof. Frățiloiu 

Dorina; 

În cadrul catedrei educație muzicală, prof. Uța Romeo a participat si a 

desfășurat următoarele activități: 

 realizarea expoziției cu clasele a VIII-a A si B, având ca temă Culorile 

toamnei; 

 realizarea expoziției cu clasele a VIII-a A si B - 1 Decembrie în imaginația 

copiilor; 

 participare  la Consfătuirile județene, disciplina Educație muzicală, 

desfășurate la Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu - Suceava; 

 participare la Cercul pedagogic al profesorilor de educație muzicală, 

desfășurat la Școala Gimnaziala Nr. 3 Mihai Eminescu - Rădăuți; 

 participare la Concursul național Ascultă 5 minute de muzică clasică, 

organizat de Radio România Muzical, cu un efectiv de 24 de elevi din ciclul 

gimnazial, locul I fiind ocupat de elevul Baciu Darius Valentin din clasa a 

VI-a B ; 

 participare la Serbarea de Crăciun a școlii desfășurată la Casa de Cultură 

Vatra Dornei cu formația de clopoței ( clasa a V-a B), formația de tuburi 

(clasa a V-a A) si grupul folk din clasele a VI-a A si a VIII-a B; 

 

     În cadrul catedrei de Educație plastică, prof. Lupașcu Cornelia a participat 

cu elevii claselor gimnaziale la proiectul Aducem toamna în școală, realizând 

expoziții cu lucrările elevilor. 

     Tot în cadrul catedrei Educație plastică, prof. Hopșa Otilia, prin intermediul 

activității Clubului de lectură Visătorii, a încurajat elevii să își exprime sentimentele 

prin intermediul picturii, al culorilor. Planșele realizate au fost expuse prin aplicarea 

metodei turul galeriei. 

     Pentru obținerea unor rezultate bune la învăţătură și disciplină s-a menținut o 

relație permanentă între elevi-părinți-cadre didactice.  



      

 

 

COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR 

 

Comisia metodică a diriginților și-a desfășurat activitatea în conformitate cu 

planul managerial elaborat la începutul anului școlar, dar şi ținând cont de cerințele 

și necesitățile educative ivite ulterior. Principalele activităţi derulate: 

 Constituirea noii comisii; 

 Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesionala 

conform programelor in vigoare; 

 Organizarea de ședinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din 

procesele verbale ale şedinţelor si propunerea unor măsuri de remediere a 

punctelor slabe; 

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

eficientizarea activităţii dirigintelui, completarea corectă a documentaţiei 

specifice, consolidarea parteneriatului elev-diriginte-părinte;  

 Constituirea Comitetului reprezentativ al părinţilor; 

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

vederea evitării abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi 

oferirea de consiliere elevilor proveniţi din mediu familial dezorganizat 

sau monoparental; 

 Atragerea Comisiei diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi 

programe şcolare si extraşcolare de socializare, inter-relaţionare, 

culturalizare; 

- Derularea  cu elevii de activităţi şcolare şi extraşcolare în cadrul proiectelor 

derulate în şcoală:  Ziua Mondială a Educației,  Ziua Naţională a României,  

Sărbătoarea Crăciunului, Sărbătoarea Dovleacului. 

 

 ACTIVITĂȚI REALIZATE 

Septembrie 2019-întrunirea tuturor dirigintilor pentru analizarea activităților 

metodice realizate în anul școlar 2018-2019; 

- planificarea activităților comisiei pentru anul școlar 2019/2020; 

- dezbatere: Portofoliul dirigintelui: conținut, mod de realizare, utilitate. 

Octombrie 2019-lecție deschisă: Știu ce vreau să devin coordonată de prof. 

Mandache Elena  la clasa a VIII- B; 



Atelierele Bogățiile toamnei, fiecare diriginte cu abordări proprii pentru 

conștientizarea obiceiurilor sănătoase de mâncat și implicarea în proiecte sociale, de 

exemplu, Săptămâna fructelor și legumelor donate  din cadrul Proiectului SNAC; 

Noiembrie 2019- Referat și dezbatere Analiza comportamentului elevilor în 

școală, a frecvenței la ore și stabilirea unor măsuri –  prof. Chirap Ioana 

Activități anti-bullying – invitat de la Inspectoratul Județean de Poliție 

Decembrie 2019-  Marea Unire 

Ne deschidem inimile în prag de sărbători! La aceste activități au participat 

toți elevii școlii și toți diriginții cu activități comune sau pe clasă. S-a participat în 

proiecte caritabile, ex Shoe box. Diriginții au organizat diferite programe artistice 

pentru serbarea de Crăciun sau alte activități pe clase, cum ar fi Secret Santa sau 

Îmbracă un copil pentru iarnă. 

 

5. ACTIVITATEA BIBLIOTECII 

 

În semestrul I al anului școlar 2019-2020 au fost îndeplinite eficient și la timp 

principalele acțiuni stabilite prin fișa postului de către bibliotecar Candrea Maria 

Loredana, cum ar fi: 

• Antrenarea elevilor la lectură și permanentizarea lecturii. În acest sens, 

au fost înscriși elevii, inclusiv cei din clasele pregătitoare și cadrele didactice, în 

total un număr de 452 utilizatori .  

• În decursul semestrului I s-au înregistrat: 1785 vizite la bibliotecă și 

1765 volume eliberate ; 

• În colaborare cu departamentul financiar – contabil  și cadrele didactice 

de specialitate, s-a îmbogățit fondul de carte din bibliotecă prin achiziție de cărți de 

lectură, atlase, culegeri, gazete matematice, pachet soft module electronice pe suport 

CD- disciplina  fizică, cărți de specialitate cabinet de asistență psihopedagogică, în 

valoare de 4134,52 lei. 

• Împreună cu profesorii, diriginții și elevii au fost organizate activități 

culturale cu prilejul sărbătorilor de iarnă, Ziua Europeană a limbilor străine, Ziua 

Holocaustului, etc. 

• În colaborare cu diriginții și învățătorii, au fost repartizate  manualele 

școlare utilizate de elevi în anul școlar 2019-2020, deficiențe existând la clasa a VII- 

a unde nu sunt manuale pentru disciplinele: chimie, istorie, lb. franceză și ed. fizică; 

Biblioteca școlii s-a deplasat la Depozitul de manuale, pentru a ridica  

manualele școlare aferente comenzilor, a participat la acțiuni, la nivel de sector pe 

teme de biblioteconomie, la cercuri de lectură, cercuri ale bibliotecarilor și activități 



metodico-științifice. De asemenea, a răspuns întotdeauna tuturor solicitărilor venite 

atât din partea direcțiunii, cât și din partea cadrelor didactice, rezolvându-le cu 

promptitudine și seriozitate, 

În biblioteca școlii și în sala de lectură, elevii, dar și profesorii vin cu plăcere, 

aici găsind un climat cald și prietenos, oaza de liniște și relaxare. 

 

6. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI FINANCIAR – CONTABIL 

 

Activitatea financiară a fost desfășurată eficient de către administratorul 

financiar al școlii, ec. Ungureanu Elena. 

Sursele de finanţare din perioada semestrului I, an scolar 2019-2020, au fost 

atât bugetul local, cât şi bugetul de stat. 

Astfel, la data de 31 decembrie 2019, situaţia privind alocaţiile bugetare se 

prezenta astfel: 

 I. Sursa de finanţare- BUGET LOCAL: 

- Credite bugetare  pentru  finanţarea cheltuielilor curente:   -        267.900 lei   , 

din care:                                          

      Bunuri şi servicii                                                                -       236.246 lei 

      Burse                                                                                  -         16.168 lei 

      Ajutoare sociale elevi cu CES                                            -         15.486 lei 

      Active fixe                                                                          -                 0 lei 

 II. Sursa de finanţare- BUGET DE STAT: 

      -     Credite bugetare pentru finanţarea cheltuielilor curente:   2.534.289 lei,   

din care: 

Cheltuieli de personal (salarii)                                             -  2.430.495 lei 

Tichete de vacanță                                                                -       46.400 lei 

          Cheltuieli de personal (evaluare naţională si BAC)             -         3.361 lei 

           Ajutoare sociale în natură (deplasări-evaluare naţională)   -            648 lei 

            Despăgubiri civile ( dobânzi)                                               -      53.385 lei 

   

Până la data de 31 decembrie 2019, s-au deschis credite la titlul « BUNURI  

SI SERVICII » în valoare de 232.246 lei, din care 206.439 lei au fost utilizaţi pentru 

achitarea facturilor reprezentând energie termică, electrică, apă, canal, gunoi, 

convorbiri telefonice, furnituri de birou, materiale de curăţenie, reparaţii curente, 

pregătire profesională, deplasări, precum si a altor materiale şi servicii necesare unei 

buna funcţionare a şcolii, iar 23.427 lei, au fost utilizaţi pentru achiziţionarea de 

obiecte de inventar necesare dotării cabinetelor, laboratoarelor, sălilor de clasă si 



birourilor.  

Situaţia privind cheltuielile la titlul “Bunuri şi servicii” la data de 31.12.2019, 

se prezintă astfel: 

  - Bunuri şi servicii (Total)                          - 229.866 lei, din 

care: 

  - Furnituri de birou    -   5.285 lei 

  - Materiale pentru curatenie   -   5.495 lei 

  - Încălzit, iluminat              - 78.196 lei 

  - Apă, canal şi salubritate   - 12.709 lei 

  - Transport (navetă did. și didactic aux.)       -   4.583 lei 

  - Poştă, telecomunicaţii,radio,TV, internet   -   5.365 lei 

  - Materiale şi prestări servicii   -      460 lei 

  - Alte bunuri şi servicii ptr.întreţinere           - 70.802 lei 

  - Reparaţii curente             -   5.068 lei 

  - Bunuri de natura obiectelor de inventar - 23.427 lei 

  - Deplasări               -   5.582 lei 

  - Cărţi şi publicaţii              -   4.230 lei 

  - Pregătire profesională             -   2.906 lei 

  - Alte cheltuieli cu bunuri și servicii  -   5.758 lei 

 În primul semestru al anului școlar 2019-2020 au fost achitate burse de 

merit și sociale, în valoare de  5.918 lei, și ajutoare sociale pentru elevii cu CES, în 

valoare de 5.746 lei. 

Referitor la sumele reprezentând « CHELTUIELI DE PERSONAL- 

SALARII », menționăm că acestea au fost acordate la timp şi în concordanță cu 

necesarul solicitat în fiecare lună.  

 Sumele reprezentând contribuţii ale unităţii la bugetul de stat, bugetul 

asigurărilor sociale şi fondurilor speciale au fost achitate în totalitate şi în termenele 

legale. 

În luna decembrie 2019 s-a desfășurat activitatea de inventariere a 

patrimoniului unității. 

La finele anului 2019 unitatea nu înregistra datorii către Bugetul de stat, 

Bugetul asigurarilor sociale de stat si fondurilor speciale şi nici către furnizorii de 

bunuri și servicii. 

Au fost depuse la termen toate situațiile financiare solicitate de Primăria Mun. 

Vatra Dornei, ISJ Suceava, Trezorerie și Sistemul Național de Raportare 

FOREXEBUG,  precum si declarațiile lunare privind obligațiile de plată a 

contribuțiilor sociale, a impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor 



asigurate. 

Întreaga activitate financiar-contabilă se desfășoară avându-se în vedere 

respectarea actelor  normative în vigoare și a disciplinei economico-financiare. 

 

7. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI SECRETARIAT 

 

Activitatea secretariatului din cadrul Școlii Gimnaziale Nr.2 Vatra Dornei, 

asigurată de secretarul școlii, Drăghici Adina Alunița, s-a axat, în principal, pe 

îndeplinirea sarcinilor din fișa postului și corelarea acestora cu obiectivele din 

planul managerial, precum și pe respectarea termenelor de executare/predare a 

lucrărilor prevăzute de legislația în vigoare/ metodologii/norme/, instrucțiunile 

MEC, ISJ, școală etc. 

 Am fost efectuate numeroase și variate lucrări de secretariat, cum ar fi : 

 Înscrierea elevilor din clasele pregătitoare și a celor veniți prin transfer  

în Registrul Matricol și Registrul de evidență al elevilor; 

 Asigurarea corespondenței –expediere/solicitare/înregistrare- referitoare 

la foile matricole pentru elevii transferați în sau din unitate; 

 Actualizarea tuturor datelor referitoare la elevi în programul național 

S.I.I.I.R.; 

 Întocmirea machetelor referitoare la încadrare pe discipline a cadrelor 

didactice, statistici privind calculul normelor și persoanelor; 

 Actualizarea dosarelor personale ale angajaților prin întocmirea 

contractelor de muncă, a fișelor de post, a deciziilor de salarizare și 

actelor adiționale; 

 Actualizarea Registrului electronic al salariaților REVISAL cu datele 

actuale privind contractele de muncă și salariile; 

 Întocmirea statisticilor de început de an SC 0 și SC 2.1. și transmiterea 

lor în format letric la ISJ Suceava și înscrierea lor în programul 

informatic S.I.I.I.R.; 

 Statistica privind numărul elevi pentru stabilirea costului standard  și 

planul de școlarizare pentru anul școlar următor– în S.I.I.I.R.; 

 Planul de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021 în aplicația S.I.I.I.R.; 

 Statistica privind starea disciplinară și mișcarea elevilor la sfârșitul 

semestrul I – în S.I.I.I.R.; 

 Completarea chestionarelor statistice în aplicația ESOP; 

 Statistica lunară privind absenteismul elevilor; 



 Colectarea formularelor de consimțământ/declarații  referitoare la RGDP 

– protecția datelor cu caracter personal; 

 Întocmirea lunară și transmiterea în timp a documentelor pentru plata 

salariilor: state de personal, state de plată; 

 Întocmirea lunară a pontajelor pentru navetiști, a statelor de plată pentru 

burse și elevi cu CES; 

 Întocmirea comenzii de acte de studii pentru absolvenții clasei a VIII-a, 

promoția 2020; 

 Centralizarea și transmiterea către CJRAE Suceava a opțiunilor școlare 

ale elevilor de clasa a VIII-a; 

 Întocmirea /eliberarea diverselor adeverințe, acte de studii, adeverințe de 

absolvire pentru elevi, părinți, angajații școlii, ori de câte ori a fost 

nevoie; 

Alte activități: 

- Consilierea cadrelor didactice în întocmirea dosarelor pentru înscrierea la 

examenele de obținere a gradelor didactice și a 

învățătorilor/diriginților/părinților în întocmirea dosarelor pentru acordarea 

burselor școlare și a drepturilor bănești pentru elevii diagnosticați cu CES; 

- Asigurarea circulației informației de la MEC/ISJ/alte foruri către destinatari – 

conducerea și angajații școlii și invers. 

 

8. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI ADIMINISTRATIV ȘI 

BAZA MATERIALĂ 

 

 Activitatea compartimentului administrativ în semestrul I, an școlar 2019-

2020 s-a desfășurat în concordanță cu bugetul aprobat și cu planul anual al 

achizițiilor publice, ținând cont de nevoile reale ale școlii. 

 Administrator de patrimoniu Babii Lăcrămioara Mariana și-a îndeplinit 

corect și la timp toate sarcinile care îi revin prin fișa postului.  

Au fost întocmite referate de necesitate pentru achiziționarea de materiale de 

curățenie, în valoare de 3 441 lei, birotică, în valoare de 5043 lei, reparații și 

întreținere curentă, în valoare de 1500 lei. 

 S-au achiziționat un număr de 7 extinctoare și s-au verificat și încărcat 2 din 

cele existente deja, în conformitate cu recomandările făcute de ISU Suceava, în 

valoare de 730 lei. 

 S-au realizat achiziții publice pentru dezvoltarea bazei didactico-materiale a 

școlii: 



- Modul de substanțe chimice pentru profesor gimnaziu, kit soluții chimice, în 

valoare de 1474 lei; 

- Materiale necesare pentru orele de educație fizică: trambulină gimnastică cu 

arcuri, mingi diverse, huse pentru saltelele de gimnastică, în valoare de 1323 

lei; 

- Convectoare de căldură – 10 buc, în valoare de 1142 lei; 

- Materiale pentru cabinetul de matematică: set forme geometrice, set 

instrumente geometrice pentru tablă, set forme geometrice 3D pentru elevi, în 

valoare de 750 lei; 

- Panouri cu experimente de optică geometrică, fizică gimnaziu, în valoare de 

806 lei; 

- Pachet soft filme didactice fizică, în valoare de 186 lei; 

- Laptop Lenovo V 130 – 8 buc., în valoare de 14 215 lei. 

Pentru actualizarea și îmbogățirea fondului de carte al bibliotecii școlare s-au 

achiziționat cărți, în valoare de 4134,52 lei. 

Permanent s-a urmărit utilizarea rațională a energiei electrice, agentului 

termic, apei și a materialelor consumabile din unitate. 

Școala are autorizație sanitară de funcționare și negație ISU. 

 

 PERSONALUL NEDIDACTIC al școlii este format din 2 

îngrijitoare: Atudorii Emilia și Atudorii Cristina și 1 muncitor calificat, Pop 

Anatoli. Personalul nedidactic și-a îndeplinit sarcinile prevăzute în fișa postului, 

asigurând igiena și buna funcționare a școlii. La sfârșitul anului 2019, au primit 

calificativul Foarte bine pentru activitatea desfășurată în acest an, calificativ validat 

și de Consiliul de administrație al școlii. 

 

9.  CONCLUZII 

      Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor 

responsabililor de comisii metodice, precum şi în baza datelor statistice furnizate de 

compartimentele contabilitate, secretariat, bibliotecă și administrație și a fost 

aprobat în şedinţa Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale  Nr. 2 Vatra 

Dornei din data de 10 februarie 2020. 


