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INTRODUCERE 
 

Prezentul raport își propune să evidențieze principalele coordonate ale activității de asigurare a calității 

educației la nivelul unității școlare, în semestrul II, an școlar 2018-2019. 

 

1. Autoevaluarea instituțională, analiza culturii educaționale, evaluarea sistemică a așteptărilor 

educabililor, părinților și altor beneficiari relevanți, a satisfacției personalului didactic, implementarea unor 

proceduri de comunicare internă, decizii și raportare; 

Capacitatea instituțională a unității școlare s-a reflectat în abordarea managerială pe cele două 

componente: 

• Strategică, prin existența, structura și conținutul documentelor proiective, prin organizarea internă 

a unității școlare și funcționarea sistemului de comunicare internă și externă. 

• Operațională, prin funcționarea curentă a unității de învîțământ și funcționarea sistemului de 

gestionare a informației, asigurarea securității tuturor celor implicați în activitatea școlară, 

asigurarea asistenței medicale pentru elevi și asigurarea orientării și consilierii școlare. 

 

2. Identificarea și prevenirea perturbărilor majore în desfășurarea procesului instructiv-educativ, aplicarea 

unor proceduri de control al documentelor și înregistrărilor, precum și a unor proceduri de monitorizare, 

evaluare, revizuire și îmbunătățire a calității; 

Eficacitatea educațională la nivelul unității de învățământ s-a concretizat în îndeplinirea unor indicatori 

de performanță, precum: definirea și promovarea ofertei educaționale, existența unor parteneriate cu 

reprezentanți ai comunității, proiectarea și realizarea curriculum-ului, evaluarea rezultatelor școlare și a 

ativităților extracurriculare, activitatea științifică și metodică a cadrelor didactice și activitatea financiară. 

 

Activitatea managerială s-a desfăşurat în baza prevederilor Planului de Dezvoltare Instituțională al 

scolii, Planului managerial anual precum şi a Planului de activităţi elaborate în vederea atingerii obiectivelor 

stabilite pentru fiecare compartiment in parte. 

 

Prezentul raport surprinde activitatea desfăşurată în semestrul II al anului şcolar 2018-2019 și a fost 

întocmit pe baza rapoartelor responsabililor comisiilor metodice şi de lucru, precum şi în baza datelor 

statistice furnizate de compartimentul secretariat, referindu-se la perioada 04.02.2019-15.06.2019 
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CONTEXTUL LEGISLATIV, ECONOMIC, SOCIAL 

  

CONTEXTUL LEGISLATIV 

• Legea 1/ 2011, Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

•  Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

aprobat prin O.M.E.C.Ş nr. 5079/ 2016;  

• OMEN 3027/2018 modificare si completare anexa ordin 5079/2016 ref. aprobare Regulament-

cadru (ROFUIP) 

• OUG. nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi 

pentru modificarea unor acte normative  

• HG NR. 22/2007 privind aprobarea Medodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, 

acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație publicată în MO nr. 

59/25.01.2007 

• Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005, 

privind asigurarea calităţii educaţiei  

• HG nr. 27/2007 privind Standardele de autorizare și funcționare provizorie a unităților de 

învățământ preuniversitar, precum și Standerdele de acreditare și evaluare periodic a unităților de 

învățământ preuniversitar; 

• HG nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referință și a indicatorilor de performanță 

pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar, publicată în MO nr. 

822/08.12.2008; 

• Legea nr. 35/2006 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ;  

• H.G nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naționale;  

• OMECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de învățământ 

preuniversitar 

• OMECTS nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regimului actelor de studii și al documentelor școlare 

gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar; 

• Convențiile și programele Europene ce permit implicarea unităților de învățământ preuniveristar 

în proiecte și parteneriate internaționale; 

• O.M.E.C.T.S. nr.5530/5.10.2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 

funcţionare a inspectoratelor şcolare, modificat şi completat prin O.M.E.C.Ş. nr. 3400/2015;  

• Regulamentul de organizare şi desfăşurare a inspecţiei şcolare şi Metodologia de aplicare a 

regulamentului inspecţiei şcolare O.M.E.C.T.S nr. 5561/2011 privind Metodologia formării continue 

a personalului didactic din învăţământul preuniversitar 

• Regulamentul de ordine interioară 

 

CONTEXTUL ECONOMIC ȘI SOCIAL 

Legislația financiară și specifică permite atragerea de resurse extrabugetare la nivelul unității de 

învățământ preuniversitar dar interesul agenților economici pentru sponsorizări și donații este destul de 

scăzut. 
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De aceea considerăm că resursele financiare extra-bugetare pot proveni din programe de finanțare 

realizate prin derularea unor proiecte în parteneriat la nivel local, județean, regional, național și 

internațional (Programul Erasmus 

 

I. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 

 

OBIECTIVE 

În semestrul II al anului școlar 2018-2019, direcțiile generale de dezvoltare ale Școlii Gimnaziale 

,,Ștefan cel Mare” Vaslui s-au realizat în conformitate cu PDI, fiind fundamentate pe următoarele obiective 

de dezvoltare anuală: 

1. Implementarea curriculum-ului naţional la nivelul unităţii de învăţământ, al fiecărei catedre, al 

fiecărui cadru didactic;  

2. Promovarea activităților instructive-educative pe metode activ-participative, pe demersuri 

educaționale inter și transdisciplinare diferențiate, stabilite conform nevoilor educaționale 

individuale și/sau colective ale elevilor; 

3. Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional;  

4. Monitorizarea şi evaluarea programelor destinate participării la educaţie, pe baza unor indicatori 

specifici rată de participare, grad de cuprindere, rată de abandon;  

5. Monitorizarea grupelor cu elevi capabili de performanţă;  

6. Analiza strategiilor de evaluare şi a concordanţei între evaluările elevilor şi cerinţele curriculum-

ului unităţii şcolare;  

7. Îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării-evaluării astfel încât să se asigure şanse egale tuturor 

elevilor, atingerea standardelor curriculare de performanţă, pregătirea elevilor pentru o societate 

în schimbare;  

8. Îmbunătăţirea tehnicilor de evaluare şi a metodelor de examinare a performanţelor şcolare;  

9. Evaluarea ofertei educaţionale şi a performanţei educaţionale pe baza criteriilor de monitorizare şi 
evaluare şi/sau a indicatorilor de performanţă stabiliţi prin proiectul de curriculum sau prin 
proiecte de dezvoltare;  

 

Realizarea acestor obiective a fost atent monitorizată și analizată prin rapoarte prezentate în Consiliul 

de Administratie și în Consiliul Profesoral. 

Principalele activități desfășurate pentru atingerea obiectivelor propuse au fost următoarele: 

1. Monitorizarea, prin intermediul responsabililor Comisiilor metodice, aplicării planurilor cadru, a 

programelor școlare și a metodologiei de evaluare școlară. Planificările calendaristice ale cadrelor 

didactice și ale comisiilor metodice au fost verificate și avizate la începutul anului școlar.  

2. Proiectul de curriculum la decizia şcolii s-a alcătuit prin asigurarea coerenței cu curriculumul 

naţional: respectarea numărului minim/maxim de ore din planurile cadru în vigoare, consultarea 

părinților și elevilor și a reprezentanților comunității locale. În semestrul II al anului școlar 2018-

2019 au fost centralizate opțiunile elevilor privind oferta CDȘ pentru anul școlar 2019-2020, 

finalizându-se lista disciplinele opționale și numărul grupelor de elevi. 

3. Asigurarea bazei logistice pentru pentru desfăşurarea  activităţilor instructiv educative şi a celor 

extracurriculare.  
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4. Optimizarea accesului elevilor și a cadrelor didactice la resursele educaționale ale şcolii: 

laboratoare, auxiliare curriculare, fondul de carte şi alte materiale, tehnologia informatică şi de 

comunicare, inclusiv accesul la Internet, servicii de orientare şi consiliere pentru elevi, precum 

și  studiul individual şi integrarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale şi a celor cu deficient de 

învățare.  

5. Pentru imbunatatirea rezultatelor elevilor la examenele nationale, la olimpiade si concursuri, s-au 

desfasurat ore de pregatire suplimentară, remedială si pentru performanță, monitorizate la nivelul 

comisiilor metodice, conform graficelor prestabilite.  

6. În luna decembrie, s-a desfășurat la nivelul școlii prima simulare pentru Evaluarea Națională la clasa 

a VIII-a. 

7. La începutul anului școlar 2018-2019 a fost elaborat, în colaborare cu directorul-adjunct, după 

consultarea cu toate cadrele didactice, elevii, părinții, autoritățile publice locale reprezentate în 

Consiliul de Administrație al școlii și partenerii sociali proiectul de curriculum al școlii privind: 

aplicarea curriculumului național (planuri-cadru, programe școlare) și a curriculumului la decizia 

şcolii (CDȘ) ; 

        

I.1. Realizarea documentelor de proiectare managerială 

 

Documentele proiective pe termen scurt, mediu și lung la nivelul școlii au fost elaborate, ca rezultat al 

propunerilor, discuțiilor și consultărilor care au avut loc în cadrul ședințelor Consiliului de administrație, 

Consiliului profesoral, în ședințele de lucru ale comisiilor metodice/catedrelor, comisia CEAC, comisia 

diriginților, comisii de lucru permanent și ocazionale, Consiliul Consultativ al părinților, compartimentul 

financiar-contabil. 

Echipa managerială a elaborat Planul managerial al școlii pentru anul școlar 2018-2019, prin 

operaționalizarea direcțiilor de acțiune stabilite la nivelul ISJ Vaslui 

Acțiunile prevăzute în Planul managerial 2018-2019 au fost structurate pe domenii și realizate în 

termenele stabilite, după cum urmează: 

 

1. CURRICULUM 

• Întocmirea planurilor manageriale pe compartimente, comisii de lucru și metodice 

- Elaborarea proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020 

- Elaborarea proiectului CDȘ ținând cont de opțiunile elevilor, avizat  în CP din 21.01.2019 și 

aprobată în CA din 22. 01.2019 

• Elaborarea Proiectului de încadrare și lista posturilor didactice vacante/rezervate, 

complete/incomplete, pentru anul școlar 2019-2020, avizate în CP din 31.01.2019 și aprobate în CA 

din 01.02.2019, documente care au fost întocmite și prezentate Comisiei de mobilitate constituită 

la nivelul inspectoratului școlar, conform prevederilor Metodologiei de mișcare a personalului 

didactic. 

• Elaborarea Ofertei educaționale pentru anul școlar 2019-2020, validată în CP din 20.02.2019 și 

aprobată în CA din 20.02.2019. Oferta educațională a unității școlare a fost realizată în acord cu 

nevoile benefeciarilor și cu disponibilitatea unității (resurse umane și materiale) în baza criteriilor 

de evaluare stabilite, fiind dezbătută în cadrul catedrelor/comisiilor metodice. 
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• Elaborarea Programului de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al unității de 

învățământ pentru anul 2019, Nr. 17 din 09.01.2019. 

• Echipa managerială a realizat activități privind: 

- Informarea elevilor din clasele a II-a, aIV-a, a VI-a și aVIII-a cu privire la metodologia MEN 

pentru susținerea examenelor naționale 

- Organizarea simulărilor pentru Evaluarea Națională la obiectele de examen: la nivelul școlii 

- decembrie, 2017 și mai, 2018; la nivel național – martie, 2019 

- Organizarea și desfășurarea concursurilor școlare și extracurriculare conform calendarului 

ISJ și MEN 

- Analiza ritmicității notării și a frecvenței elevilor 

- Analiza semestrială și anuală a întregii activități desfășurate prin elaborarea: Raportului 

privind starea și calitatea educației, semestrul I, an școlar 2018-2019, aprobat în CP din 

20.02.2019 și validat în CA din 20.02.2019 și a Raportului privind starea și calitatea 

educației, semestrul II, an școlar 2018-2019. 

- Întocmirea documentației necesare pentru susținerea examenelor naționale – opțiuni; 

dosare înscriere; 

- Întocmirea documentelor și a rapoartelor tematice curente și speciale solicitate de ISJ, CCD, 

MEN și alți parteneri educaționali 

- Arhivarea documentelor școlare 

 

2. RESURSE UMANE 

− Evaluarea anuală a personalului didactic și nedidactic  

− Întocmirea documentelor legale privind managementul resurselor umane: cataloage, registre 

matricole, foi matricole, condici de prezență, cărți de muncă 

− Repartizarea echitabilă în conformitate cu prevederile legale a stimulentelor materiale pentru 

elevi: burse, rechizite școlare 

− Asigurarea cadrului institutional pentru participarea personalului la procesul decisional prin 

colectivele de catedră, Consiliul pentru Curriculum, Consiliul de administrație și Consiliul profesoral 

− Formarea continuă prin participarea la cursurile organizate de instituțiile abilitate 

− Rezolvarea rapidă, transparentă și eficientă a conflictelor între elevi, cadre didactice, părinți 

− Participarea cadrelor didactice la activitățile desfășurate de ISJ, CCD, MEN în cadrul programului de 

formare continuă: grade didactice, formatori, mentori, metodiști și alte cursuri de formare 

− Susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice 

 

3. RESURSE FINANCIARE ȘI MATERIALE 

− Elaborarea proiectului de buget 

− Identificarea surselor extrabugetare de finanțare: donații, sponsorizări, închirieri de spații 

− Repartizarea bugetului primit conform legii, pe capitole și articole bugetare 

− Realizarea fondurilor extrabugetare și repartizarea lor conform priorităților (Societatea non-profit 

,,Arcașii lui Ștefan”, sponsorizări, închiriere spații) pentru: îmbunîtîțirea bazei materiale a școlii, 

dotarea sălilor de clasă cu aparatură modern (videoproiector, plasmă 

mailto:scoala5vs@gmail.com
http://sc5vs.ro/


 
                 Şcoala Gimnazială "Stefan cel Mare" Vaslui 
Str.          M-ş    M-șal Consta Prezan, nr. 2, Vaslui, cod 730054, România 

Telefon 0335416170 / Fax: 0335417379 
E-mail: scoala5vs@gmail.com ; Web: scoala5vs.ro 
                        

 

− Achiziționarea de material didacti (hărți, truse, mingi și echipament sportiv) 

− Premierea elevilor cu performanțe deosebite 

− Sponsorizarea activitășilor proiectelor și concursurilor organizate de școală) 

− Pregătirea sălilor de clasă, a laboratoarelor și a sălii de sport în vederea desfășurării procesului de 

învățământ în bune condiții 

− Întocmirea planului de achiziții 

− Încheierea contractelor cu furnizorii de utilități 

− Aprovizionarea cu materiale consumabile necesare asigurării funcționării actului educativ 

 

4. RELAȚII COMUNITARE 

− Elaborarea ofertei educaționale pentru anul școlar 2019-2020 

− Elaborarea și coordonarea aplicării procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității 

− Desfășurarea activităților metodice prin organizarea de activități demonstrative în cadrul 

catedrelor 

− Editarea de materiale metodice de specialitate 

− Elaborarea unor programme speciale de stimulare a elevilor cu performanțeîn vederea participării 

la concursurile școlare 

− Elaborarea planurilor strategice privind măsurile de îmbunătățire a calității 

− Protocoale și convenții încheiate cu Poliția, ISU, Jandarmeria, Biblioteca Județeană, alte școli 

− Organizarea ,,Zilelor școlii” 

− Organizarea concursului interjudețeșean ,,Misterele matematicii” 

− Organizarea concursului interjudețean ,,Vis de copil” 

− Organizarea Simpozionului Național ,,Inițiative didactice” 

− Organizarea concursului interjudețean ,,Pe urmele lui Ștefan cel Mare” 

− Implementarea Proiectului European Erasmus+,,The Great European Pastimes Challenge” 

− Organizarea ședințelor/lectoratelor cu părinții  

− Popularizarea rezultatelor elevilor la examene, olimpiade și concursuri școlare 

− Invitarea și participarea reprezentanților comunității locale la activitățile festive ale școlii: 

deschiderea anului școlar, zilele școlii, serbări școlare 

− Realizarea revistelor școlii: ,,Carusel” și ,,Arcașii” 

− Organizarea cursului festiv și a serbării școlare de sfârșit de an școlar 

 

I.2. Analiza activităţii desfăşurate de conducerea unităţii 

Activitatea desfășurată în anul școlar 2018-2019 se regăsește în rapoartele semestriale privind 

starea și calitatea învățământului. Aceste documente au fost elaborate pe baza rapoartele de activitate 

realizate la nivelul catedrelor și comisiilor metodice, a comisiilor permanente din școală, a serviciului 

secretariat și  a serviciului contabilitate. 

Apreciem că echipa managerială a oferit condiții optime pentru desfășurarea unui proces didactic 

de calitate. 

 Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor s-a făcut la începutul anului şcolar în cadrul 

şedinţei Consiliului profesoral şi Consiliului de administraţie, constatându-se o permanentă preocupare a 
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conducerii unității pentru acest lucru, fiecare cadru didactic având în cadrul Consiliului profesoral a anumită 

responsabilitate bine definită.  

Ședințele de lucru ale consiliului de administrație s-au desfășurat conform planificării și au avut 

următoarea tematică: 

Februarie 2019: 

- Aprobarea Raportului privind desfăşurarea procesului instructiv- educativ în semestrul I şi a 

Planului de măsuri pentru semestrul al II-lea, anul şcolar 2018-2019 

- Aprobarea criteriilor pentru înscrierea la clasele pregătitoare 

Martie 2019: 

- Analiza stării disciplinare a elevilor și a activităților extracurriculare                                                                               

 Aprilie 2019: 

- Starea şi calitatea învăţământului în şcoala noastră – măsuri ameliorative în conformitate cu 
normele în vigoare 

- Prezentarea raportului explicativ al execuției bugetare la sfârșitul trimestrului 

  Mai-iunie 2019                                                                        

- Certificarea documentelor în vederea înscrierii la concursul pentru gradațiile de merit  
- Prezentarea rezultatelor la simularea pentru Evaluarea Naţională la clasa a VIII-a, stabilirea planului 

de măsuri remediale 

   Iunie 2019 

- Organizarea activităţilor specifice încheierii anului şcolar 

                                                                                 

CONSILIUL PROFESORAL s-a întâlnit în ședințe de lucru conform calendarului, și, ori de câte ori a fost 
necesar. Tematica întâlnirilor pentru semestrul al II-lea a fost următoarea: 

februarie 2019 

− Analiza activităţii instructiv-educative desfăşurate în semestrul I, prezentarea și avizarea raportului 

de activitate pe sem. I 

− Prezentarea și avizarea planului de măsuri pentru semestrul al II-lea 

martie 2019 

− Consiliu profesoral cu temă: ,,Comunicarea didactică eficientă- premisă a reușitei școlare” 

mai-iunie 2019 

− Analiza și  aprecierea sintetică a activității cadrelor didactice înscrise la concursul pentru 

acordarea gradațiilor de merit 

iunie 2019                                      

− Validarea situaţiei la învăţătură şi disciplină de la sfârşitul semestrului al II-lea 

− Organizarea activităţilor specifice sfârşitului de an şcolar 

                                                      

CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR și-a desfășurat activitatea semestrial, în baza unei tematici 

specifice, în cadrul lectoratului pe școală. 

COMISIILE METODICE ,,Limbă și comunicare” și ,,Arte”, ,,Matematică și informatică” ,,Om și 

societate”, ,,Științe”, ,,Educație fizică și sport”, ,,Diriginți” au realizat activități, conform planificărilor 

stabilite la începutul anului școlar.  
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Echipa managerială a monitorizat şi controlat activitatea în cursul acestui semestru, urmărind 

eficientizarea tuturor componentelor, comisiilor şi compartimentelor unității, 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 pe semestre ale consiliilor și 

comisiilor. 

 

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 în două schimburi, după cum urmează: 

− Program dimineață – clasele P-V, 8,00-12,00 

− Program după amiază – clasele VI-VIII, 13,00-19,00 

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. 

 

Monitorizarea întregii activităţi 

Echipa managerială a 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 unității; 

− notarea ritmică a elevilor ; 

− respectarea criteriilor pentru temele pentru acasă; 

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

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 unității; 

− activitatea extraşcolară; 

− formarea continuă a cadrului didactic; 

− transmiterea la timp şi corect a informaţiilor şi situaţiilor solicitate şi respectarea reglementărilor 

în vigoare; 
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− întocmirea situaţiilor statistice ale elevilor la sfârşitul semestrului, a statelor de funcţii şi fişelor de 

încadrare –vacantare, a statelor de plată; 

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

didactic auxiliar şi nedidactic. 

 

Autoevaluarea activităţii manageriale 

Puncte tari 

− întocmirea la termen a documentelor de proiectare managerială; 

− stabilirea obiectivelor pe compartimente şi a priorităţilor; 

− activităţi privind asigurarea calităţii procesului de învăţare; 

− proiectarea programului de asistenţe şi interasistenţe anuale şi semestriale în funcţie de nevoi şi în 

colaborare cu CEAC; 

− asigurarea unui climat optim de muncă; 

− monitorizarea, controlul şi evaluarea activităţilor şcolare şi extraşcolare; 

− acordarea de audienţă şi consultanţă părinţilor; 

− implicarea părinţilor în viaţa unității; 

− colaborare foarte bună cu personalul unităţii şi cu ISJ Vaslui; 

− colaborare bună cu reprezentanţii primăriei, cabinetului medical, bisericii, poliţiei, precum şi cu alte 

unităţi de învăţământ; 

− Parteneriate educaţionale;- organizarea de activităţi cultural-educative şi cultural artistice; 

 

Puncte slabe 

− Lipsa spațiului necesar învățării într-un singur schimb 

 

Activitate de (auto)formare managerială 

Directorii școlii au participat la şedinţele cu directorii organizate de ISJ Vaslui şi au studiat 

lucrări/publicaţii de management şi dezvoltare instituţională. 

În vederea autoperfecţionării, în acest an am participat la programele de formare ,,Educația 

incluzivă în învățământul preuniversitar” și la seminarul cu tema ,,Terapie pentru elevii cu CES”. 

 

II ȘCOLARIZAREA ȘI FRECVENȚA 

 

  Identificarea şi analiza tendinţelor demografice din circumscripţia şcolară 

Informațiile culese de la Direcția Județeană de Statistică Vaslui și cele provenite din datele 

recensământului copiilor de 0-6 ani, efectuat în circumscripția noastră școlară, arată în mod evident 

tendința de scădere a populației școlare. 

Cu toate acestea, datorită calității serviciilor educaționale oferite de unitatea noastră de 

învățământ, Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Vaslui a realizat în integralitate Planul de școlarizare 

pentru anul școlar 2018-2019, dar și pentru anul viitor școlar 2019-2020. 
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 Școlarizarea și frecvența 

La începutul anului școlar 2018-2019 au fost înscriși 948 elevi: 

− 498 elevi la învățământul primar  

− 450 elevi la învățământul gimnazial,  

distribuiți în 37 de clase, după cum urmează: 

 

Clasa pregătitoare 4 clase 

Clasa I 

 

4 clase 

Clasa a II-a 

 

4 clase 

Clasa a III-a 

 

4 clase 

Clasa a IV-a 

 

4 clase 

TOTAL PRIMAR 20 clase 

Clasa a V-a 

 

5 clase 

Clasa a VI-a 

 

4 clase 

Clasa a VII-a 

 

4 clase 

Clasa a VIII-a 

 

4 clase 

TOTAL GIMNAZIU 17 clase 

TOTAL ȘCOALĂ 37 clase 

 

Toți elevii Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare” Vaslui frecventează cursurile şi participă la toate 

activităţile existente în programul unității. 

 

Cauze ale absenteismului 

 

Majoritatea absenţelor sunt datorate îmbolnăvirii elevilor, dovedite cu adeverinţe medicale sau 

cereri scrise ale părinţilor, motivate de fiecare diriginte sau învăţător. 

La nivelul școlii a fost înregistrat un număr total de 1275 absențe, dintre care 931 motivate și 251 

nemotivate, distribuite pe cicluri de învățământ, după cum urmează: 
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 Învățământ primar 

 

Învățământ gimnazial 

 

Total absențe 93 

 

1182 

Absențe motivate 83 

 

931 

Absențe nemotivate 10 

 

251 

 

 

 

III REZULTATE LA ÎNVĂŢĂTURĂ 

 

La sfârşitul anului şcolar, rezultatele la învăţătură sunt sintetizate astfel: 

 

NIVELE DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

ÎNAINTEA EXAMENULUI DE CORIGENȚĂ SITUAȚIE 
FINALĂ, DUPĂ 

EXAMENUL 
DE 

CORIGENȚĂ 

 NR. 
REPETENȚI 

CORIGENȚI 
1 OB. 

CORIGENȚI 
2 OB. 

TOTAL SIT. ȘCOLARĂ 
NEÎNCHEIATĂ 

NR. 
REPETENȚI 

PRIMAR 0 0 0 0 0 0 

GIMNAZIAL 3 8 2 13 0 3 

TOTAL 3 8 2 13 0 3 
 

 

CLASA ÎNSCRIȘI 
LA 

ÎNCEPUTUL 
ANULUI 
ȘCOLAR 

RĂMAȘI 
LA 

SFÂRȘITUL 
ANULUI 
ȘCOLAR 

ÎNSCRIȘI 
PE 

PARCURSUL 
ANULUI 
ȘCOLAR 

TRANSFE 
RAȚI LA 

ALTE 
UNITĂȚI 

PROMO 
VAȚI LA 

SFÂRȘITUL 
ANULUI 
ȘCOLAR 

PROMOVAȚI CU 
MEDII 

REPE 
TENȚI 

SIT. 
ȘCO 

LARĂ  
NE 

ÎNCHE 
IATĂ 

5- 
6,99 

7- 
8,99 

9-
10 

S B FB 

CP 95 
 

95 1 1 95 0 0 0 - 0 

I-IV 403 
 

401 5 7 401 11 45 345 - 0 

V-VIII 450 
 

452 7 5 439 6 175 258 3 0 

TOTAL 948 948 13 13 935 
 

17 220 603 3 0 

 

În vederea îmbunătăţirii procesului de învăţare am demarat o serie de activităţi de ameliorare a 

deficienţelor şi strategii individualizate de recuperare: munca diferenţiată la oră, ponderea şi diferenţierea 

temelor, lucrul în echipă, ore de consultaţii şi meditaţii în afara orelor de curs. 
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Participarea la Centrul Județean de Excelență Vaslui 
 

Profesori: 
▪ Prof. Botez Liliana - limba italiană  

▪ Prof. Bădărău Elena - fizică 

▪ Prof. Mardare Mădălina – biologie 

▪ Prof. Darie Cerasela - geografie 

▪ Prof. Ghețău Cristina - geografie 

Elevi : 

▪ Limba engleză - prof. Borteș Anca: Radu David - clasa a VIII-a A  

▪ Limba italiană - prof. Botez Liliana: Arcăleanu Alexandru VII A,  Neamțu Amalia, VII A, Boambă 

Bianca VII B, Costin Luigi VII B, Dănilă Alexandru VIII D, Duluman Larisa VIII D 

▪ Matematica - prof. Anton Flavia: Borțun Alexia, Ciurariu Codrin, Safir Tudor, V D 

▪ Informatica - Prof. Smalen Ela: Apostol Rareș, cls. aV-a D, Munteanu Tudor,  

▪ Fizică – prof. Bădărău Elena: Petre Teodor- 6 A, Hulpan Robert- 6 B, Panainte Anca- 6 C, Munteanu 

Tudor – 7 A, Ignat Darius- 7 B, Simion Iustin- 7 C, Pintilie Ioana- 7 D, Pâslaru Vlad – 8 D, Blănaru 

Răzvan- 8 D,  

▪ Biologie – Prof. Mardare Mădălina: Butnaru Iustin 7 D, Prisecaru Ancuța-Gabriela 7D, Netedu 

Georgiana 7B 

 

DISCIPLINA NUMĂR ELEVI NUMĂR CADRE DIDACTICE 

LIMBA ITALIANĂ 6 1 

LIMBA ENGLEZĂ 1  

MATEMATICA 3  

INFORMATICA 2  

FIZICA 9 1 

BIOLOGIA 3 1 

GEOGRAFIA  2 

TOTAL 24 5 

 

REZULTATE OBȚINUTE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ , iunie 2019 

La Evaluarea Națională 2019 elevii Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare” Vaslui au obținut 

următoarele rezultate: 

 

Nr. 

elevi 

înscriși 

Nr. elevi 

prezenți 

Medii 

1-

1,99 

Medii 

2-

2,99 

Medii 

3-

3,99 

Medii 

4-

4,99 

Medii 

5-

5,99 

Medii 

6-

6,99 

Medii 

7-

7,99 

Medii 

8-

8,99 

Medii 

9-

9,99 

Med 

10 

 

97 

 

 

96 

 

0 

 

1 

 

1 

 

5 

 

18 

 

16 

 

27 

 

20 

 

8 

 

0 
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INSERŢIA ŞCOLARĂ / SOCIALĂ A ELEVILOR DUPĂ ABSOLVIRE 

Toţi cei 101 elevi de la clasa a VIII-a au absolvit şcoala gimnazială, 97 au fost repartizaţi în 

învăţământul liceal de stat în prima etapă de admitere şi 4 elevi în a doua etapă de admitere, după cum 

urmează: 

− LICEUL TEORETIC ,,EMIL RACOVIȚĂ” VASLUI – 30 elevi 

− LICEUL TEORETIC ,,MIHAIL KOGĂLNICEANU” VASLUI – 20 elevi 

− COLEGIUL ECONOMIC ,,ANGHEL RUGINĂ” VASLUI – 18 elevi 

− LICEUL ,,ȘTEFAN PROCOPIU” VASLUI – 12 elevi 

− LICEUL TEHNOȘOGIC ,,ION MINCU” VASLUI – 3  

− COLEGIUL NAȚIONAL ,,GHEORGHE BARIȚIU” CLUJ NAPOCA – 1 elev 

 

REZULTATELE LA OLIMPIADELE ȘI CONCURSURILE ŞCOLARE 

      
În acest an şcolar elevii unității noastre de învățământ au obţinut rezultate foarte bune la etapele locale, 

județene și naționale ale olimpiadelor școlare, după cum urmează: 

 

ETAPA NAŢIONALĂ 

 

  LOCUL I:   1. Neamţu Amalia, clasa a VII-a A, lb. italiană, prof. Botez Liliana 

      2. Simion Andrei Iustin, clasa a VII-a C, Concursul naţional “Terra”, prof. Gheţeu Cristina 

 

LOCUL II:     1. Ignat Marius Florentin, clasa a VII-a B,  Concursul naţional “Terra”, prof. Darie Cerasela 

                      2. Postolache Maria Eva, clasa a V-a D, Concursul naţional “Terra”, prof. Gheţeu Cristina 

 

 MENŢIUNE: 1. Dănilă Robert Alexandru, clasa a VIII-a D, lb. italiană, prof. Botez Liliana 

                       2. Luigi Costin, clasa a VII-a B, lb. italiană, prof. Botez Liliana 

 

MENŢIUNE SPECIALĂ: 1. Boambă Bianca, clasa a VII-a B, lb. italiană, prof. Botez Liliana 

                                         2. Duluman Larisa, clasa a VIII-a D, lb. italiană, prof. Botez Liliana 

 

DIPLOMĂ DE PARTICIPARE: 1. Gherasim Amalia, clasa a VIII-a D, istorie, prof. Carp Dorina 

                                                   2. Prisecaru Ancuţa Gabriela, clasa a VII-a D, biologie, prof. Mardare Mădălina 

                                                   3. Butnaru Iustin Gabriel, clasa a VII-a D, biologie, prof. Mardare Mădălina 
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ETAPA JUDEŢEANĂ 

 

 LOCUL I 

1. Hulpan Robert, clasa a VI-a B, fizică, prof. Bădărău Elena 

2. Apostol Rareș, clasa a V-a D, lb. engleză, prof. Borteș Anca-Mădălina 

3. Bîrsan Cristian, clasa a V-a, lb. engleză, prof. Băetu Simona 

4. Borteș Kyra, clasa a V-a C, lb. engleză, prof. Borteș Anca-Mădălina 

5. Cucu Matei, clasa a VI-a B, lb. engleză, prof. Băetu Simona 

6. Gherasim Amalia, clasa a VIII-a D, istorie, prof. Carp Dorina 

7. Neamţu Amalia, clasa a VII-a A, lb. italiană, prof. Botez Liliana 

8. Pachițu Horia, clasa a V-a D, lb. engleză, prof. Borteș Anca-Mădălina 

9. Vidru Răzvan, clasa a V-a, lb. engleză, prof. Vasile Monica 

10. Ignat Ioana Ecaterina, clasa a IV-a A, atletism cls. I-IV, Olimpiada Națională a Sportului Școlar, prof. 

Lefter Mihaela 

11. Astrateni Tudor, clasa a IV-a B, atletism cls. I-IV, Olimpiada Națională a Sportului Școlar, prof. Lefter 

Mihaela 

 

LOCUL II 

1. Florea Diana, clasa a VI-a B, lb. română, prof. Oatu Daniela 

2. Florea Diana, clasa a VI-a B, Lectura ca abilitate de viață, prof. Oatu Daniela 

3. Apostolache Luca, clasa a V-a D, lb. engleză, prof. Borteș Anca-Mădălina 

4. Apostolache Maria, clasa a V-a D, lb. engleză, prof. Borteș Anca-Mădălina 

5. Arcăleanu Alexandru, clasa a VII-a A, lb. italiană, prof. Botez Liliana 

6. Boambă Bianca, clasa a VII-a B, lb. italiană, prof. Botez Liliana 

7. Ciocan Radu, clasa a V-a, lb. engleză, prof. Borteș Anca-Mădălina 

8. Cîrlan Anastasia, clasa a V-a D, lb. engleză, prof.Borteș Anca-Mădălina 

9. Costin Luigi, clasa a VII-a B, lb. italiană, prof. Botez Liliana 

10. Dănilă Robert Alexandru, clasa a VIII-a D, lb. italiană, prof. Botez Liliana 

11. Florea Diana, clasa a VI –a B, Lectura ca abilitate de viață , prof. Oatu Daniela 

12. Harii Matias, clasa a VI-a B, lb. engleză, prof. Băetu Simona 

13. Iordache Darius, clasa a V-a, lb. engleză, prof. Borteș Anca-Mădălina 

14. Palade Răzvan, clasa a VI-a, lb. engleză, prof. Băetu Simona 

15. Platon Bogdan , clasa a V-a C,  lb. engleză, prof. Borteș Anca-Mădălina 

16. Radu David, clasa a VIII-a,  lb. engleză, prof. Borteș Anca-Mădălina 

17. Safir Tudor, clasa a V-a D, lb. engleză, prof. Borteș Anca-Mădălina 

18. Vizureanu Teodora, clasa a VII-a, lb. engleză, prof. Băetu Simona 

19. Simion Iustin, clasa a VII-a C, fizică, prof. Bădărău Elena 

20. Ignat Marius Florentin, clasa a VII-a B, concursul national ,,Terra”, prof. Darie Cerasela 

21. Postolache Maria Eva, clasa a V-a D, concursul national ,,Terra”, prof. Ghețeu Cristina 

22. Echipa de fotbal, cls. I-IV: Spânu Ianis, Manolache George, Bîrleanu Ianis, Bozian Alexandru, 

Pribeagu Petronel, Ababei Rareş, Luca David, Olimpiada Națională a Sportului Școlar, prof. Vîrlan 

Luminița 
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LOCUL III 

 

1. Butnaru Iustin Gabriel, clasa a VII-a D, biologie, prof. Mardare Mădălina 

2. Duluman Larisa, clasa a VIII-a D, lb. italiană, prof. Botez Liliana 

3. Florea Diana, clasa a VI-a B, lb. engleză, prof. Băetu Simona 

4. Prisecaru Ancuţa Gabriela, clasa a VII-a D, biologie,  prof. Mardare Mădălina 

5. Safir Tudor, clasa a V-a D, matematică, prof. Anton Flavia 

6. Vasilache Elisa, clasa a VI-a, lb. engleză, prof. Borteș Anca-Mădălina 

 

MENȚIUNE 

 

1. Borțun Alexia, clasa a V-a D, lb. și literatura română, prof. Ciubotaru Greta 

2. Borţun Alexia, clasa a V-a D, matematică, prof. Anton Flavia 

3. Gheorghe Bianca, clasa a V-a D, Lectura ca abilitate de viață, prof. Ciubotaru Greta 

4. Hariuc George, clasa a VIII-a B, geografie, prof. Darie Cerasela 

5. Huidiu Alexandra , clasa a VI-a B, Lectura ca abilitate de viață, prof. Oatu Daniela 

6. Maxim Andra , clasa a VII-a  D, Lectura ca abilitate de viață, prof. Oatu Daniela 

7. Pîslaru Vlad, clasa a VIII-a,  lb. engleză, prof. Borteș Anca-Mădălina 

8. Postolache Maria, clasa a V-a D, matematică, prof. Anton Flavia 

9. Rusu Carla, clasa a V-a C, lb. și literatura română, prof. Oatu Daniela 

10. Savastița Paula, clasa a V-a D, Lectura ca abilitate de viață, prof. Ciubotaru Greta 

11. Maxim Andra , clasa a VII-a  D Lingvistică , prof. Oatu Daniela 
12. Hulpan Robert, clasa a VI-a  B Lingvistică , prof. Oatu Daniela 
13. Panainte Ana, clasa a VI-a C, fizică, prof. Bădărău Elena 

14. Costin Luigi, clasa a VII-a B, concursul national ,,Terra”, prof. Darie Cerasela 

15. Gavril Dora Isabela, clasa a VI-a D, concursul national ,,Terra”, prof.Ghețeu Cristina 

16. Simion Andrei Iustin, clasa a VII-a C, concursul national ,,Terra”, prof.Ghețeu Cristina 

 

• Pre-olimpiada de limba engleză-  clasele a 5-a și a 6-a -etapa județeană  

 

LOCUL I 

1. Borteș Kyra, clasa a V-a C, prof. Borteș Anca-Mădălina 

2. Apostol Rareș, clasa a V-a D, prof. Borteș Anca-Mădălina 

3. Pachițu Horia, clasa a V-a D, prof. Borteș Anca-Mădălina 

4. Vidru Răzvan, clasa a V-a, prof. Vasile Monica 

5. Bîrsan Cristian, clasa a V-a, prof. Băetu Simona 

6. Cucu Matei, clasa a VI-a B, prof. Băetu Simona 

 

       LOCUL II 

1. Cîrlan Anastasia, clasa a V-a D, prof.Borteș Anca-Mădălina 

2. Safir Tudor, clasa a V-a D, Borteș Anca-Mădălina 

3. Apostolache Luca, clasa a V-a D, Borteș Anca-Mădălina 
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4. Platon Bogdan , clasa a V-a C, Borteș Anca-Mădălina 

5. Apostolache Maria, clasa a V-a D, Borteș Anca-Mădălina 

6. Ciocan Radu, clasa a V-a, Borteș Anca-Mădălina 

7. Iordache Darius, clasa a V-a, Borteș Anca-Mădălina 

8. Harii Matias, clasa a VI-a B, prof. Băetu Simona 

9. Palade Răzvan, clasa a VI-a, prof. Băetu Simona 

     LOCUL III 

1. Florea Diana, clasa a VI-a B, prof. Băetu Simona 

2. Vasilache Elisa, clasa a VI-a, prof. Borteș Anca-Mădălina 

 

ETAPA LOCALĂ 

Locul I :  

1. Astrateni Tudor, clasa a IV-a B, atletism, prof. Lefter Mihaela 

2. Parpalea Miruna, clasa a IV-a A, atletism, prof. Lefter Mihaela 

 

LOCUL III: 

1. Chiroșcă Beatrice, clasa aV-a C, Limba și literatura română, prof. Oatu Daniela 

2. Ignat Ecaterina, clasa a IV-a A, atletism, prof. Lefter Mihaela 

3. Astrateni Tudor, clasa a IV-a B, atletism, prof. Lefter Mihaela 

4. Echipa de fotbal: Craiu Gabriel, Croitoru Iustin, Duluman David Andrei, Ignat Antonio, Neacşu Iustin, 

Cuculescu Albert, Buruiană David Ştefan, Chiratcu Matei, Filibiu Iulian, prof. Vîrlan Luminița 

 

MENȚIUNE: 

1. Furcoi Andrada-VI B, Limba și literatura română, prof. Oatu Daniela 

2. Ivu Bianca, VI C,  Limba și literatura română, prof. Filipescu Daniela 

3. Anghel Alisia, VI C, Limba și literatura română, prof. Filipescu Daniela 

4. Flocea Lavinia, VIII C, Limba și literatura română, prof. Filipescu Daniela 

5. Borțun Alexia-VD, Limba și literatura română, prof. Ciubotaru Greta 

6. Postolache Maria-VD, Limba și literatura română, prof. Ciubotaru Greta 

7. Antoniu Sofia-VD, Limba și literatura română, prof. Ciubotaru Greta 

8. Cozianu Raluca-VIID, Limba și literatura română, prof. Ciubotaru Greta 

9. Florea Diana -VI B, Lectura ca abilitate de viață, prof. Oatu Daniela 

10. Gheorghe Bianca-VD, Lectura ca abilitate de viață, prof. Ciubotaru Greta 

11. Savastița Paula-VD, Lectura ca abilitate de viață, prof. Ciubotaru Greta 

12. Hariuc George- VIII B, geografie, prof. Darie Cerasela 

13. Postolache Maria, clasa a V-a D, matematică, prof. Anton Flavia 

14. Safir Tudor, clasa a V-a D, matematică, prof. Anton Flavia 

15. Apostol Rareş, clasa a V-a D, matematică, prof. Anton Flavia 

16. Borţun Alexia, clasa a V-a D, matematică, prof. Anton Flavia 

17. Ciurariu Codrin, clasa a V-a D, matematică, prof. Anton Flavia 

18. Panait Ana, clasa a VI-a D, matematică, prof. Obreja Mirela 

19. Echipa de baschet băieți, Olimpiada Gimnaziilor, prof. Lefter Mihaela 
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CONCURSURI ȘCOLARE - ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 

 

FAZA NAȚIONALĂ 

 

• Concursul Naţional de cultură general ”Planeta Pamânt- Casa tuturor”, faza naţională 

− clasa PB - pip.  Borcan Lăcrămioara - locul III- 2 elevi,  menţiune- 1 elev; Creație plastică-premiul I-

1 elev; premiul II- 1 elev; Scrapbooking-premiul I-2 elevi 

− clasa I A - pip.Moraru Anișoara - locul  II-   1 elev 

− clasa I B - pip. Gîfei Iuliana - locul I- 1 elev, locul III- 1 elev, menţiune- 2 elevi 

− clasa IC - pip. Dorobăț Diana - locul III-1 elev 

− clasa ID - pip. Ciubotariu Gabriela - locul I- 3 elevi 

− clasa a II-a A - pip Munteanu Simona - locul I- 1 elev, locul  III- 1 elev, menţiune- 2 elevi; Creație 

plastică- premiul II- 1 elev, locul III- 1 elev; Scrapbooking-premiul I-2 elevi 

− clasa a II-a B - pip. Cozma Liliana - locul I-   2 elevi  locul III-1 elev; scrapbooking- locul II- 2 elevi      

− clasa a II-a C- pip. Raizu Alina - locul III- 4 elevi( cultură generală); Scrapbooking-premiul I; Creație 

literară- premiul I-2 elevi; Creație plastică-premiul I-1 elev; premiul II- 1 elev 

− clasa a II-a D - pip. Sprinceană M. - locul II- 2 elevi 

− clasa a III-a A - pip. Cîrlescu Iulia - locul I-3 elevi, locul III- 1 elev 

− clasa a III-a B - pip. Malanca Elena - locul I – 1 elev, locul al II-lea – 1elev, mențiune – 1 elev ; Creație 

literară- premiul I-2 elevi; Creație plastică-premiul I-1 elev; premiul II- 1 elev 

− clasa a III-a D - pip. Buciumaş M. - Creație plastică-premiul I-1 elev; premiul III- 1 elev 

− clasa a IV-a A, pip. Ștefăniță Adriana -locul II-2 elevi, locul III-1 elev, mențiune-1 elev; Scrapbooking 

- Locul I-2 elevi. 

− Clasa a IV-a B, înv. Gherase Carmen - Locul I-2 elevi, locul II- 2 elevi, locul III-2 elevi, mențiune- 1 

elev; Scrapbooking  - Locul I- 2 elevi 

− clasa a IV-a C, pip. Andrunache Carmen - locul II- 1 elev; 

− clasa a IV-a D, pip. Buguleţ Gianina - locul I – 1 elev, locul II – 1 elev, mențiune – 1 elev; 

− Scrapbooking - locul I – 2 elevi;  

 

• Concursul național ”Comper -Matematică”, faza națională 

− clasa I B - pip. Gîfei Iuliana - locul III- 1 elev 

− clasa a II-a C- pip. Raizu Alina - locul I- 8 elevi 

− clasa a III-a A- pip. Cîrlescu Iulia - locul I – 2 elevi; locul al II-lea – 1 elev; 

− clasa a III-a B- pip. Malanca Elena - locul I – 2 elevi 

− clasa a III-a D- pip. Buciumaş M. - locul I-  4 elevi, menţiune-  1 elev 

− clasa a IV-a C, pip. Andrunache Carmen - locul II –1 elev 

 

• Concursul național ”Comper - Comunicare”, faza națională 

− clasa a II-a C- pip. Raizu Alina - locul I- 7 elevi; 

− clasa a III-a A- pip. Cîrlescu Iulia - locul I – 4 elevi; locul al II-lea – 2 elevi; 

− clasa a III-a B- pip. Malanca Elena - locul I – 2 elevi 
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− clasa a III-a D- pip. Buciumaş M. - locul I-  2 elevi, locul II- 1  elev 

− clasa a IV-a A, pip. Ștefăniță Adriana - locul I –1 elev 

− clasa a IV-a B,înv. Gherase Carmen - Locul I-1 elev 

− clasa a IV-a D, pip. Buguleţ Gianina - locul I –1 elev 

 

• Concursul Național de Ortografie „Limba română este patria mea” – faza națională 

− clasa a II-a B- pip. Cozma Liliana - locul II- 1 elev, M- 1 elev 

− clasa a II-a C- pip. Raizu Alina - mențiune – 2 elevi 

− clasa a III-a A- pip. Cîrlescu Iulia -  locul I – 1 elev; 

 

• Concursul național ”Gazeta Matematică” faza națională 

− clasa a II-a C- pip. Raizu Alina - locul I- 2 elevi; locul II- 2 elevi; locul III- 3 elevi; mențiune-1 elev 

− clasa a III-a A- pip. Cîrlescu Iulia - locul I – 4 elevi; locul al II-lea – 1 elev; 

− clasa a III-a B- pip. Malanca Elena - locul I – 3 elevi 

− clasa a III-a D- pip. Buciumaş Mariana - locul I –3 elevi, locul II – 4elevi, locul III – 2 elevi, menţiune- 

2 elevi 

− clasa a IV-a B,înv. Gherase Carmen  - Locul I-2 elevi, locul II-3 elevi, locul III- 3 elevi 

− clasa a IV-a D, pip. Buguleţ Gianina - locul I –3 elevi, locul II – 1elev, locul III – 1 elev 

 

FAZA INTERJUDEȚEANĂ 

 

• ”ION CREANGĂ - CEL MAI FRUMOS MĂRȚIȘOR”,  faza interjudeţeană (creație literară şi plastică) 

− clasa PA- pip. Teodoru Alina - locul I – 1 elev, locul  II- 1 elev 

− clasa PB- pip.  Borcan Lăcrămioara - locul I- 2 elevi 

− clasa PC- pip. Juverdeanu Loredana - locul  II- 1 elev 

− clasa I A- pip. Moraru Anișoara - locul I- 2 elevi 

− clasa I B- pip. Gîfei Iuliana - locul I- 1 elev, locul II- 1 elev 

− clasa IC- pip. Dorobăț Diana - locul I- 2 elevi 

− clasa a II-a A-pip Munteanu Simona - locul  II- 1 elev, menţiune- 1 elev 

− clasa aII-a B- pip. Cozma Liliana - locul I- 1 elev, locul III- 1 elev, menţiune- 2 elevi 

− clasa a II-a C- pip. Raizu Alina - locul I- 1 elev, menţiune- 3 elev 

− clasa a II-a D-pip. Sprânceană M. - locul II- 2 elevi 

− clasa a III-a A- pip. Cîrlescu Iulia - locul I- 1 elev, locul II- 1 elev, menţiune- 1 elev 

− clasa a III-a B- pip. Malanca Elena - locul II- 1 elev, menţiune- 1 elev 

− clasa a III-a C- pip. Maftei Luminiţa - menţiune- 1 elev 

− clasa a III-a D- pip. Buciumaş M. - locul II- 1 elev, locul III-1 elev 

− clasa a IV-a A pip. Ştefăniţă Adriana - locul  II -2 elevi -creație literară, locul I -2 elevi -creație plastică  

− clasa a IV-a B- înv. Cherase Carmen - locul I 2 elevi , locul II  2 elevi  

− clasa a IV-a C, pip. Andrunache Carmen - locul II   2 elevi , menţiune 1 elev  

− clasa a IV-a D, pip. Buguleţ Gianina - locul I-1 elev ,locul III-1 elev ,menţiune -2 elevi  
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• "Drepturile copilului în viziunea mea" (creație plastică)  

− clasa PA- pip. Teodoru Alina - menţiune- 1 elev 

− clasa PB- pip.  Borcan Lăcrămioara - locul  III- 1 elev, menţiune- 1 elev 

− clasa PC- pip. Juverdeanu Loredana - locul  III- 1 elev, menţiune- 1 elev 

− clasa PD- înv. Butnaru Manuela - locul I – 1 elev, locul  III- 2 elevi 

− clasa I A- pip.Moraru Anișoara - locul I- 1 elev 

− clasa I B- pip. Gîfei Iuliana - locul I- 2 elevi 

− clasa IC- pip. Dorobăț Diana - menţiune- 1 elev 

− clasa ID- pip. Ciubotariu Gabriela - locul  I- 2 elevi 

− clasa a II-a A-pip Munteanu Simona - locul I- 1 elev, locul III- 1 elev, menţiune- 1 elev 

− clasa aII-a B- pip. Cozma Liliana - locul II- 1 elev, menţiune- 1 elev 

− clasa a III-a A- pip. Cîrlescu Iulia - locul al II-lea – 1 elev; locul al III-lea – 2 elevi; 

− clasa a III-a B- pip. Malanca Elena - locul I- 1 elev, locul III 2 elevi 

− clasa a III-a C- pip. Maftei Luminiţa - menţiune- 3 elevi 

− clasa a III-a D- pip. Buciumaş M. - locul  II- 1 elev 

− clasa a IV-a A pip. Ştefăniţă Adriana  - locul I-2 elevi  

− clasa a IV-a C, pip. Andrunache Carmen - locul III 1 elev 

− clasa a IV-a D, pip. Buguleţ Gianina - locul I- 1 elev, menţiune- 2 elevi 

 

• Concursul Regional  ” Mate +” faza regională 

− clasa a II-a A- pip. Munteanu Simona - locul I-3 elevi; mențiune- 4 elevi 

− clasa aII-a B- pip. Cozma Liliana - locul I- 3 elevi      locul II- 1 elev  

− clasa a II-a C- pip. Raizu Alina - locul I-4 elevi; mențiune-2 elevi 

− clasa a III-a A- pip. Cîrlescu Iulia - locul I – 2 elevi; mențiune – 1 elev; 

− clasa a III-a B- pip. Malanca Elena - locul al II-lea – 1 elevi  

− clasa a IV-a A, pip. Ștefăniță Adriana - locul I –7 elevi 

− clasa a IV-a B,înv. Gherase Carmen  - Locul I- 1 elev 

− clasa a IV-a C, pip. Andrunache Carmen - locul I- 1 elev; 

− clasa a IV-a D, pip. Buguleţ Gianina - locul I –1 elev 

 

• Concursul Interjudețean ,,Misterele matematicii” 

− clasa a IV-a A pip. Ştefăniţă Adriana - locul II= 1 elev,  mențiune= 3 elevi  

− clasa a IV-a B- înv. Cherase Carmen - locul III- 1 elev  

 

• Concursul regional ”Paşii lui Eminescu” – faza regională 

− clasa a II-a C- pip. Raizu Alina - locul I – 5 elevi; locul II-1 elev 

− clasa a IV-a C, pip. Andrunache Carmen - locul I- 3 elevi; 

 

• Concursul Naţional de matematica și știinte ale naturii ”Hyperion” 

− clasa a II-a A- pip Munteanu Simona - locul  II- 1 elev 

− clasa aII-a B - pip. Cozma Liliana - locul III-  1 elev, menţiune-  2 elevi 
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− clasa a II-a C- pip. Raizu Alina - locul III-1 elev 

− clasa a III-a A- pip. Cîrlescu Iulia - locul II-2 elevi 

− clasa a III-a B- pip. Malanca Elena - locul al II-lea – 1 elev, locul al III-lea – 1 elev, mențiune – 1 elev  

− clasa a III-a C- înv. Maftei Luminiţa - menţiune- 1 elev 

− clasa a III-a D- pip. Buciumaş M. - locul II- 1 elev 

− clasa a IV-a A, pip. Ștefăniță Adriana - locul I – 2 elevi; locul II-1 elev 

− clasa a IV-a B, înv. Gherase Carmen - Locul III-1 elev 

− clasa a IV-a D, pip. Buguleţ Gianina - locul I – 3 elevi; 

 

• Concursul Interjudețean” Pe urmele lui Ștefan Vodă”  

− clasa a II-a A- pip. Munteanu Simona - menţiune- 2 elevi 

− clasa aII-a B- pip. Cozma Liliana - locul I- 1 elev     

− clasa a II-a C- pip. Raizu Alina - locul I- 2 elevi; locul II- 1 elev; locul III- 1 elev; mențiune-1 elev 

− clasa a III-a A- pip. Cîrlescu Iulia - locul I – 1 elev; mențiune – 1 elev; 

− clasa a III-a B- pip. Malanca Elena - locul al II-lea – 2 elevi, mențiune – 1 elev  

− clasa a III-a C- înv. Maftei Luminiţa - menţiune- 1 elev 

− clasa a III-a D- pip. Buciumaş Mariana - menţiune- 1 elev 

− clasa a IV-a A, pip. Ștefăniță Adriana - locul I –1 elev, mențiune – 3 elevi 

− clasa a IV-a B,înv. Gherase Carmen - Locul-I-1 elev, locul II-1 elev, locul III-1 elev 

− clasa a IV-a D, pip. Buguleţ Gianina - locul III –1 elev, mențiune – 1 elev 

 

• Concursul Regional de limba română, lingvistică și matematică” Pe tărâmul logicii” 

− clasa a III-a A- pip. Cîrlescu Iulia - locul al II-lea – 2 elevi; mențiune – 1 elev; 

− clasa a III-a B- pip. Malanca Elena - locul I -1 echipaj  

− clasa a III-a C- pip. Maftei Luminiţa- menţiune- 1 elev 

− clasa a IV-a D, pip. Buguleţ Gianina - locul I –1 echipaj(2 elevi) 

− clasa a IV-a A, pip. Ștefăniță Adriana - locul I –2 echipaje(4 elevi) 

− clasa a IV-a B,înv. Gherase Carmen  - Mențiune-1 echipaj( 2 elevi) 

 

• Concursul regional ,,Din inima pentru tine”  

− clasa IC- pip. Dorobăț Diana - locul II-1 elev , mențiune- 1 elev 

− clasa ID- pip. Ciubotariu Gabriela - locul II- 1 elev 

− clasa a II-a C- pip. Raizu Alina - locul II -  1 elev, menţiune- 1 elev 

− clasa a III-a A- pip. Cîrlescu Iulia - locul I – 1 elev; locul al II-lea – 1 elev; 

− clasa a III-a D, pip. Buciumaş M. - locul II -  1 elev, menţiune- 1 elev 

− clasa a IV-a D, pip. Buguleţ Gianina - locul I – 1 elev 

 

FAZA JUDEȚEANĂ 

 

• Concursul Naţional de cultură generală” Planeta Pamânt- Casa tuturor”, faza judeţeană 

− clasa PB - pip.  Borcan Lăcrămioara - locul I- 4 elevi, menţiune- 1 elev 
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− clasa I A- pip.Moraru Anișoara - locul I- 2 elevi, locul  II- 3 elevi 

− clasa I B- pip. Gîfei Iuliana - locul I- 1 elev, locul II- 2 elevi, locul III- 1 elev 

− clasa IC- pip. Dorobăț Diana - locul  II- 1 elev 

− clasa ID- pip. Ciubotariu Gabriela - locul I- 2 elevi 

− clasa a II-a A-pip Munteanu Simona - locul I- 3 elevi, locul  II- 1 elev, menţiune- 1 elev 

− clasa aII-a B- pip. Cozma Liliana - locul II- 2 elevi, locul III- 1 elev, menţiune- 1 elev 

− clasa a II-a C- pip. Raizu Alina - locul II- 3 elevi, locul III- 1 elev, menţiune- 1 elev 

− clasa a III-a A- pip. Cîrlescu Iulia - locul  II- 1 elev, menţiune- 1 elev 

− clasa a III-a C- pip. Maftei Luminiţa - locul  II- 1 elev 

− clasa a III-a B- pip. Malanca Elena - locul I- 2 elevi,locul  II- 1 elev,locul III- 1 elev 

− clasa a IV-a A pip. Ştefăniţă Adriana - locul II -1 elev, locul III -2 elevi , mențiune -1 elev  

− clasa a IV-a B- înv. Cherase Carmen - locul II- 1 elev, menţiune- 2 elevi 

− clasa a IV-a C, pip. Andrunache Carmen - locul I- 1 elev 

− clasa a IV-a D, pip. Buguleţ Gianina - locul III- 3 elevi 

 

• Concursul Interjudeţean „LOGICMATH”  

− clasa ID- pip. Ciubotariu Gabriela locul I- 2 elevi, locul II- 1 elev 

− clasa a IV-a A pip. Ştefăniţă Adriana - locul I-1 elev, locul III-3 elevi, menţiune -6 elevi 

− clasa a IV-a B- înv. Cherase Carmen - locul III-1 elev , menţiune -4 elevi  

− clasa a IV-a C, pip. Andrunache Carmen - menţiune- 1 elev  

 

• Concursul ,,Lumina Math” 

− clasa a IV-a A pip. Ştefăniţă Adriana - locul II -2 elevi  

− clasa a IV-a B- înv. Cherase Carmen - locul II-1 elev  

     

• Concursul Național de Competență și Performanță Comper- Limba și literatura română- etapa a 

II-a 

− clasa I B- pip. Gîfei Iuliana - locul I- 3 elevi, locul II- 5 elevi, locul III- 6 elevi, menţiune-5 elevi 

− clasa a II-a B- pip. Cozma Liliana - locul I- 9 elevi   locul II- 5 elevi   locul III- 1 elev  M- 2 elevi 

− clasa a II-a C- pip. Raizu Alina - locul I-10 elevi; locul II- 6 elevi; locul III-5 elevi; mențiune-5 elevi 

− clasa a II-a D- pip. Sprinceană M. - locul I-5 elevi; locul II- 3 elevi; locul III-3 elevi;  

− clasa a III-a A- pip. Cîrlescu Iulia - locul I- 8 elevi, locul II- 6  elevi, locul III- 4  elevi, menţiune-  5 elevi 

− clasa a III-a B- pip. Malanca Elena - locul I- 6 elevi, locul II-  5 elevi, locul III- 5 elevi, menţiune-  6 

elevi 

− clasa a III-a C- pip. Maftei Luminiţa - locul I-  4 elevi, locul II-  3 elevi, locul III- 3 elevi, menţiune-  2 

elevi 

− clasa a III-a D- pip. Buciumaş M. - locul I-  4 elevi, locul II- 2  elevi, locul III- 5 elevi, menţiune- 4  

elevi 

− clasa a IV-a A, pip. Ștefăniță Adriana - locul I –10 elevi, locul II- 7 elevi, Locul III- 8 elevi, mentiune 

– 6 elevi; 
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− clasa a IV-a B- înv. Cherase Carmen - locul I-10 elevi, locul II-8 elevi, locul III-4 elevi, menţiune-6 

elevi 

− clasa a IV-a C, pip. Andrunache Carmen - locul I –1 elev, locul II- 5 elevi, Locul III- 1 elev, mentiune 

– 5 elevi; 

− clasa a IV-a D, pip. Buguleţ Gianina - locul I – 6 elevi, locul II – 13 elevi, locul III – 3 elevi, mențiune 

– 1 elev 

• Concursul Național de Competență și Performanță Comper- Matematică- etapa a II-a 

− clasa I B- pip. Gîfei Iuliana - locul I- 2 elevi, locul II- 4 elevi, locul III- 5 elev, menţiune- 7 elevi 

− clasa a II-a B- pip. Cozma Liliana - locul I- 6 elevi   locul II- 6 elevi   locul III- 2 elevi  M- 4 elevi 

− clasa a II-a C- pip. Raizu Alina - locul I-6 elevi; locul II- 8 elevi; locul III-3 elevi; mențiune-11 elevi 

− clasa a II-a D- pip. Sprinceană M. - locul I-6 elevi; locul II- 2 elevi; locul III-3 elevi;  

− clasa a III-a A- pip. Cîrlescu Iulia - locul I- 10 elevi, locul II- 9  elevi, locul III- 2  elevi, menţiune-  1 

elev 

− clasa a III-a B- pip. Malanca Elena - locul I- 6 elevi, locul II-  7 elevi, locul III- 5 elevi, menţiune-  3 

elevi 

− clasa a III-a C- pip. Maftei L. - locul I-  2 elevi, locul II- 2  elevi, locul III- 5 elevi, menţiune-  2 elevi 

− clasa a III-a D- pip. Buciumaş M. - locul I-  6 elevi, locul II- 1  elev, locul III- 4 elevi, menţiune-  4elevi 

− clasa a IV-a A, pip. Ștefăniță Adriana - locul I –4 elevi, locul II-6 elevi, locul III- 8 elevi, mentiune- 7 

elevi; 

− clasa a IV-a B,înv. Gherase Carmen  - Locul I-10 elevi, locul II- 8 elevi, locul III- 4 elevi, mențiune-6 

elevi 

− clasa a IV-a C, pip. Andrunache Carmen - locul I –1 elev, locul III- 3 elevi, mentiune- 6 elevi; 

 

• Concursul Regional  ” Mate +” 

− clasa a II-a A- pip. Munteanu Simona - locul I-5 elevi; locul II- 2 elevi; locul III-2 elevi; mențiune-3 

elevi 

− clasa aII-a B- pip. Cozma Liliana - locul I- 3 elevi   locul II- 1 elev   locul III- 2 elevi  M- 4 elevi 

− clasa a II-a C- pip. Raizu Alina - locul I-5 elevi; locul III-4 elevi; mențiune-3 elevi 

− clasa a III-a A- pip. Cîrlescu Iulia - locul I – 5 elevi; locul al II-lea – 2 elevi; locul al III-lea – 1 elev; 

mențiune – 2 elevi; 

− clasa a III-a B- pip. Malanca Elena - locul I – 2 elevi, locul al II-lea – 1 elevi, locul al III-lea – 2 elevi, 

mențiune – 2 elevi  

− clasa a IV-a A, pip. Ștefăniță Adriana - locul I –2 elevi, locul II-2 elev, , locul III-4 elevi, mențiune-2 

elevi. 

− clasa a IV-a B,înv. Gherase Carmen - locul III- 1 elev 

− clasa a IV-a C, pip. Andrunache Carmen - menţiune –1 elev; 

 

• Concursul judeţean „Hyperion”- etapa a II-a 

− clasa a II-a A-pip Munteanu Simona - locul I- 1 elev, locul  II- 1 elev, locul III- 1 elev, menţiune- 1 

elev 

− clasa aII-a B- pip. Cozma Liliana - locul II- 1 elevi, locul III- 1 elev, menţiune- 2 elev 
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− clasa a II-a C- pip. Raizu Alina - locul I- 1 elev, locul II- 1 elev, menţiune- 7 elev 

− clasa a II-a D- pip. Sprânceană M. - menţiune- 1 elev 

− clasa a III-a A- pip. Cîrlescu Iulia - locul I – 3 elevi, locul III-  1 elev, mențiune- 1 elev 

− clasa a III-a B- pip. Malanca Elena - locul I – 3 elevi, locul III-  2 elevi 

− clasa a III-a C- înv. Maftei Luminiţa - menţiune- 1 elev 

− clasa a III-a D- pip. Buciumaş M. - menţiune- 1 elev 

− clasa a IV-a A, pip. Ștefăniță Adriana - locul I – 1 elev; locul II-2 elevi, mentiune- 3 elevi. 

− clasa a IV-a B,înv. Gherase Carmen - Mențiune-1 elev 

− clasa a IV-a D, pip. Andrunache Carmen - locul II – 1 elev; 

 

• Concursul Regional de limba română, lingvistică și matematică” Pe tărâmul logicii”,  

− clasa a III-a A- pip. Cîrlescu Iulia - locul I – 2 elevi; locul al II-lea – 1 elev; 

− clasa a III-a B- pip. Malanca Elena - locul I- 2 elevi, locul II  -2 elevi  

− clasa a III-a C- pip. Maftei Luminiţa - locul II  -2 elevi 

− clasa a IV-a A pip. Ştefăniţă Adriana - locul I- 2 elevi, locul III  -2 elevi  

− clasa a IV-a B, înv. Gherase Carmen - locul II- 1 echipaj( 2 elevi) 

− clasa a IV-a D, pip. Buguleţ Gianina - menţiune- 2 elevi  

 

• Concursul național ”Gazeta Matematică”, faza a II-a 

− clasa a II-a C- pip. Raizu Alina - locul I- 6 elevi; locul II- 5 elevi; locul III- 4 elevi; mențiune-5 elevi 

− clasa a III-a D- pip. Buciumaş Mariana - locul I –5 elevi, locul II – 4elevi, locul III – 2 elevi, menţiune- 

1 elev 

 

• Concursul ,,Evaluarea interdisciplinară prin intermediul orientării turistico-ecologice”  

− clasa a II-a B- pip. Cozma Liliana - locul I- 4 elevi     M – 4 elevi 

− clasa a IV-a A, pip. Ștefăniță Adriana - locul III –1 echipaj (5 elevi) 

 

 

FAZA LOCALĂ 

 

• Concursul Național de Ortografie“Limba română este patria mea”, etapa locală 

− clasa a II-a B- pip. Cozma Liliana - locul I -1 elev, locul III- 1 elev, mențiune – 2 elevi 

− clasa a II-a C- pip. Raizu Alina - mențiune – 2 elevi 

− clasa a III-a A- pip. Cîrlescu Iulia - locul II- 1 elev, mențiune – 1 elev 

− clasa a IV-a C, pip. Andrunache Carmen - locul II- 1 elev 

− clasa a IV-a D, pip. Buguleţ Gianina - locul I -2 elevi, locul III- 1 elev, mențiune – 1 elev 

 

• Concursul naţional „Mate+”- etapa locală 

− clasa a IV-a C, pip. Andrunache Carmen - locul II-  1 elev, locul III-  1 elev 

− clasa a IV-a D, pip. Buguleţ Gianina - locul I – 3 elevi,locul II- 1 elev, locul III- 3 elevi, mențiune – 2 

elevi 

mailto:scoala5vs@gmail.com
http://sc5vs.ro/


 
                 Şcoala Gimnazială "Stefan cel Mare" Vaslui 
Str.          M-ş    M-șal Consta Prezan, nr. 2, Vaslui, cod 730054, România 

Telefon 0335416170 / Fax: 0335417379 
E-mail: scoala5vs@gmail.com ; Web: scoala5vs.ro 
                        

 

 

• Concursul judeţean „Hyperion” –etapa locală 

− clasa a IV-a C, pip. Andrunache Carmen - locul II-  1 elev, locul III-  1 elev 

− clasa a IV-a D, pip. Buguleţ Gianina - locul II- 3 elevi, locul III- 3 elevi, mențiune – 3elevi 

 

• Concursul interjudețean ,,Pe urmele lui Ștefan Vodă”- faza locală 

          clasa a IV-a D, pip. Buguleţ Gianina - locul I- 2 elevi, locul II -  1 elev, locul III – 2 elevi 

 

• Concursul regional ”Paşii lui Eminescu” - faza locală 

− clasa a IV-a C, pip. Andrunache Carmen - locul I-  3 elevi 

− clasa a IV-a D, pip. Buguleţ Gianina - locul I – 3 elevi 

 

CONCURSURI ȘCOLARE - GIMNAZIU 

 

FAZA INTERNAȚIONALĂ 

• Concursul International de Informatica Aplicata “CIP 2019”  

Prof. Smalen Ela  

Locul I    Pislaru Vlad Rares /VIII 

Locul II   Panaet Maria Alexandra/VII 

 Locul III  Stavar Sabina/VIII 

 

FAZA NAȚIONALĂ 

 

• Concursul Lumina Math - faza naţională 

       menţiune - Safir Tudor, clasa a V-a D,  prof. Anton Flavia 

      Ciurariu Codrin, clasa a V-a D, prof. Anton Flavia 

 

• Concursul naţional “Educaţie pentru sănătate”- etapa naţională 

mențiune specială - Prisecaru Ancuţa Gabriela, clasa a VII-a D, prof. Mardare Mădălina 

 

FAZA INTERJUDEȚEANĂ 

 

• Concursul interjudeţean de matematică ,,Vasile Ţugulea”, Bârlad 

    

locul II -   Flocea Lavinia, clasa a VIII-a, prof. Agheorghiesei Aurora 

Cozianu Raluca, clasa a VII-a, prof. Agheorghiesei Aurora 

Moraru Mădălina, clasa a VII-a, prof. Agheorghiesei Aurora 

Grigoriu Cosmin, clasa a VIII-a, prof. Agheorghiesei Aurora 

          

       locul III -      cls. a VII-a şi a VIII-a, prof. Anton Flavia şi prof. Obreja Mirela 
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       Mențiune  - Steclaru Maria, clasa a V-a, prof. Agheorghiesei Aurora 

Tănase Ştefania, clasa a V-a, prof. Agheorghiesei Aurora 

Spînache Raluca, clasa a VI-a, prof. Agheorghiesei Aurora 

cls. a VII-a şi a VIII-a, prof. Anton Flavia şi prof. Obreja Mirela 

cls. a V-a şi a VI-a, prof. Anton Flavia şi prof. Obreja Mirela 

 

• Concursul interjudeţean de matematică ,,Radical”,  Negreşti 

        locul I -  Safir Tudor, clasa a V-a D, prof. Anton Flavia 

        menţiune - Savastiţa Paula, clasa a V-a D 

Borţun Alexia, clasa a V-a D 

Chirica Maria, clasa a V-a D 

Furcoi Andrada, clasa a VI-a B 

Pintilie Ioana, clasa a VII-a D 

Panaet Alexandra, clasa a VII-a D 

Steclaru Maria, clasa a V-a, prof. Agheorghiesei Aurora 

Negru Andrada, clasa a VI-a, prof. Agheorghiesei Aurora 

Moraru Mădălina, clasa aVII-a, prof. Agheorghiesei Aurora 

Grigoriu Cosmin, clasa a VIII-a, prof. Agheorghiesei Aurora 

 

• Concursul Interjudețean  “Matematica pentru toți”, Roman – etapa interjudețeană  

Mențiune - Safir Tudor- cls. a V-a D, Prof. Anton Flavia 

 

• Concursul Interjudețean “Stroe Belloescu” – Bârlad – faza interjudețeană 

 Premiul III Safir Tudor- cls. a V-a D, Prof. Anton Flavia  

Mențiune Panaet Alexandra – cls. a VII-a D, Prof. Anton Flavia  

 

• Concursul regional “OPEN DOORS FOR FUTURE” – etapa regional - 19 mai 2019 

− Borteș Kyra-Natalia, a V-a C, premiul al II-lea, prof. Borteș Anca-Mădălina 

− Platon Bogdan, a V-a C, premiul al II-lea, prof. Borteș Anca-Mădălina 

− Iordache Darius, a V-a C, premiul al II-lea, prof. Borteș Anca-Mădălina 

− Bălău Roxana, a V-a D, premiul al II-lea, prof. Borteș Anca-Mădălina 

− Radu David, a VIII-a A, premiul al II-lea , prof. Borteș Anca-Mădălina 

− Palade Andrei-Răzvan, a VI-a A, premiul al III-lea, prof. Băetu Simona  

 

• CUPA”Tymbark”- fotbal băieți -   

locul III: echipa de fotbal U10, Prof. Vîrlan Luminița 

 

 

• Concurs interjudețean ,,FAIR-PLAY,, - TENIS DE MASĂ 

Locul III - 2 elevi, Prof. Vîrlan Luminița 
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FAZA JUDEȚEANĂ 

 

• Concursul “Perspicacitate și creație matematică” Vaslui – etapa județeană 

 

 Premiul II Safir Tudor- cls. a V-a D, Prof. Anton Flavia  

 Mențiune Butnaru Iustin - cls. a VII-a D, Prof. Anton Flavia  

   Panainte Ana, cls. a VI-a C, Prof. Obreja Mirela 

  Grigoriu Cosmin, cls. a VIII-a C, Prof. Agheorghiesei Aura 

Balan  Rares, cls.  aV-a E, Prof. Agheorghiesei Aura 

 

• Concursul Interjudeţean “PROFIZICA”- faza județeană 

Locul IV - Simion Iustin-VII C, Pîslaru Vlad- VIII D, prof. Bădărău Elena  

 

• Concursul regional “OPEN DOORS FOR FUTURE” –etapa județeană -6 aprilie 2019 

− Borteș Kyra-Natalia, cls.  a V-a C, premiul al II-lea, prof. Borteș Anca-Mădălina 

− Platon Bogdan, cls. a V-a C, premiul al II-lea, prof. Borteș Anca-Mădălina 

− Iordache Darius, cls. a V-a C, premiul al II-lea, prof. Borteș Anca-Mădălina 

− Bălău Roxana, cls. a V-a D, premiul al III-lea, prof. Borteș Anca-Mădălina 

− Cîrlan Anastasia, cls. a V-a D, premiul al III-lea, prof. Borteș Anca-Mădălina 

− Radu David ,cls. a VIII-a A, premiul al II-lea , prof. Borteș Anca-Mădălina 

− Palade Andrei-Răzvan, cls. a VI-a A, premiul al III-lea, prof. Băetu Simona 

 

• Concursul Național de Traduceri ”Corneliu M. Popescu” -18 mai 2019-06-04 

− Apostol Rareș, cls. a V-a D, mențiune, prof. Borteș Anca –Mădălina 

− Lău George, cls. a V-a E, premiul al III-lea, prof. Vasile Monica 

− Ciobeică George, cls. a VI-a D, mențiune, prof. Vasile Monica 

 

• CUPA”Tymbark”- fotbal băieți - etapa judeţeană 

locul I: Spânu Ianis, Manolache George, Miron Cristian, Bozian Alexandru, Pribeagu Petronel, 

Pălimaru Rareş, Vartolomei Bogdan, Bîrlădeanu Ianis, Acatrinei David, Neacşu Karlo , prof. Vîrlan 

Luminița 

 

IV RESURSE UMANE 

 

PERSONALUL DIDACTIC 

La Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Vaslui, în anul școlar 2018-2019, încadrarea cu personal 

didactic a inclus 62 de cadre didactice, din care: 

− 42 profesori, din care 24 cu gradul didactic I, 5 cu gradul didactic II, 4 cu definitivat și  9 debutanți 

− 20 învățători, din care 19 cu gradul I și 1 cu definitivat 
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ACTIVITATEA DE FORMARE CONTINUĂ A PERSONALULUI DIDACTIC 

Situatia formării profesionale a personalului didactic de predare și didactic auxiliar în anul școlar 2018-2019 
Nr. 
crt. 

Nr. total 
cadre 

didactice  
in anul 
scolar 
2018-
2019 

Nr. total 
personal 

auxiliar in 
anul 

scolar 
2018-2019 

 

Dezvoltare profesională 
 

An scolar 2018-2019 An scolar 2019-2020 Anul bugetar 2020 

1  

 
62 

 
6 

Programe  
acreditate de 

MEN/CCD 

Programe acreditate de 
alti furnizori de 

formare, 

Nr. total personal 
didactic monitorizat prin 

asistente la ore/alte 
activitati 

(impactul formarii la 
clasa /temele de 

formare) 
2018-2019 

Programe acreditate 
de MEN/CCD 

Cursuri de initiere 
(16/24/30 ore) 

 

Nr. total personal didactic pentru 
participarea la formarea continua 
conf. OMECTS nr. 5562/2011, art. 6 

 

Nr. total 

personal 

didactic 

de 

predare 

format in 

2018-

2019 

 

 

 

Nr. total 

personal 

didactic 

auxiliar 

format in 

2018-

2019 

Nr. total 

personal 

didactic de 

predare 

format in 

2018-2019 

 

 

 

Nr. total 

personal 

didactic 

auxiliar 

format in 

2018-2019 

62 cadre didactice 
 
Impactul formării: 
-identificarea nevoilor de 
formare 
-creșterea calității 
activității didactice 
curriculare și 
extracurriculare 
-îndeplinirea obiectivelor 
organizației școlare 

Nr. total 
 personal  
didactic de 
predare ce 
urmeaza 
safie format  
in 2019-2020 
 
 
 

Nr. total 
 personal  
didactic 
auxiliar ce 
urmeaza 
safie format  
in 2019-2020 
 
 
 

Nr. 

personal 

didactic 

de 

predare 

 

 

 

 

 

 

Nr. total 

personal 

didactic 

auxiliar 

 
 
 
 
 
 
 

Nr. 

personal 

didactic 

de 

predare 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

personal 

didactic de 

conducerei

ndrumares

i control 

 

 

 

 

 

Nr. total 

personal 

didactic 

auxiliar 

 

 

 

 

 

 

 

Buget alocat formării în 
anul bugetar 2019 

6 - 12 3 10 000 lei 32 1 - - 2 1 - 
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• CURSURI DE FORMARE CONTINUĂ 

 

− participare la cursul de formare din cadrul Proiectul Naţional“ABC-ul emoţiilor”-  proiect 

dezvoltat de AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG - pip. Gîfei Iuliana, pip Munteanu Simona, p.i.p. 

Moraru Anișoara, p.i.p. Dorobăţ Diana- Elena 

− Curs online “Stiluri de învăţare” – februarie 2019 - p.i.p. Dorobăţ Diana- Elena 

− Cursuri STEP BY STEP - iunie 2019 - p.i.p. Srinceană Maricica 

− Curs FORMATOR, mai 2019, p.i.p. Moraru Anișoara 

− Prof. Pavel Carmen, Bădărău Elena, Mardare Mădălina- “Terapie prin joc pentru copilul cu 

CES.” 

− Prof. Vîrlan luminița - Curs de formare ,,Formatori~ 

- CCD Iași - MANAGEMENTUL STATEGIILOR NONFORMALE IN EDUCAȚIE - Program de 

perfecționare acreditat prin OMENCȘ nr. 3997/14.05.2019- prof. Ursu Eduard 

- ,,Terapia elevilor cu CES din învățământul preuniversitar”, Seminar al Asociației ,,Activity” 

București, la care au participat toate cadrele didactice din școală 

 

• INSPECȚII CURENTE/SPECIALE PENTRU OBȚINEREA GRADELOR DIDACTICE 

 

− inspecție curentă II pentru obținerea gradului didactic II,  prof. Sîrbu Alexandru 

− Inspecție specială în vederea obținerii definitivatului în învățământ, prof. Hector Gabriela 

− Inspecție specială în vederea obținerii definitivatului în învățământ, prof. Băetu Simona 

− Inspecție specială în vederea obținerii definitivatului în învățământ, prof. Dinu Daniel 

− Inspecţia curentă 1 pentru obţinerea gradului II – aprilie 2019 - p.i.p. Dorobăţ Diana – Elena 

− susținerea COLOCVIULUI pentru LUCRAREA METODICO-ȘTIINȚIFICĂ pe data de 4 februarie 

2019 (în vacanță) – prof. Mosneagu Cristina 

 

• SIMPOZIOANE/SEMINARII/CONFERINȚE 

 

− p.i.p. Raizu Alina-Nadia - Simpozionul național ,,Terra-trecut, prezent și viitor”- martie 2019 - 

,, Pădurea, prietena mea”; Simpozionul internațional ,,Calitate și inovație în educație”- aprilie 

2019, Metode interactive de predare-învățare utilizate în ciclul primar”; Simpozionul regional 

,,Cartea copilăriei”- mai 2019 - ,, Șezătorile literare - mijloc de valorificare a valențelor civice” 

și proiect didactic – Dezvoltare personală ,,Frumusețea vârstelor”, Unitatea tematică ,,Eu și 

ceilalți”-  

− Pip Cîrlescu Iulia Adriana: „Pădurea, prietena mea”/ Simpozionul Național „Terra – trecut, 

prezent și viitor”/ 22 martie 2019; „Din poveștile de viață ale elevilor”/ Simpozionul Regional 

”Stop bullying-ului - Spune nu intimidării - exemple de bună practică; Bullying-ul şi potenţialele 

efecte ale acestuia”/ 29 mai 2019 

− Pip  Buciumaș Mariana - participare la evenimentul de lansare a campaniei ,,Alege să te opui 

bullying-ului", organizat de către Salvați Copiii România – Centrul de Educație Emoțională și 

Comportamentală pentru Copii -  16 aprilie 2019- 
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− Prof. Focșa Constantin - Simpozionul județean „Ascultă-i și apără-le drepturile”, comunicarea 

„Drepturile omului - drepturile tuturor”, Școala Gimnazială nr. 1 Gîrceni, jud. Vaslui, 

25.03.2019; Simpozionul județean „Pe drumul de costișe...”, comunicarea „Soldați și medici 

evrei vasluieni în Primul Război Mondial”, Școala Gimnazială „Ștefan Ciobotărașu” Lipovăț, jud. 

Vaslui, 12.04.2019; Simpozionul național „Școala viitorului”, tema ediția a XII-a „Noi orientări 

educaționale”, comunicarea „Metode clasice și metode interactive moderne” Școala 

Gimnazială „Elena Cuza ” Vaslui, jud. Vaslui, 19.05.2019; 

− prof. Vîrlan Luminița, - Activitatea metodică a profesorilor de educație fizică și sport la 

seminarul internațional desfășurat la Liceul Teoretic,,Emil Nicula” Mereni, raionul Anenii Noi, 

Republica Moldova din data de 22 martie 2019. Subiectul-Dezvoltarea multiplelor inteligențe 

ale elevilor în cadrul procesului educational; Simpozion Național în cadrul taberei de creație 

FLORI DE MAI cu lucrarea ,,Artă tradiție în cultura românească,,;  Participare la dezbaterea 

viziunii sistemice „Educația ne unește” pentru aria curriculară Educație fizică , sport și sănătate  

− prof. Ursu Eduard - Simpozionul Internaţional pentru Educaţia Intergeneraţională cu titlul 

EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI SPORTUL ÎNTRE TRADIŢIE ŞI INOVAŢIE – lucrarea ,,Sănătatea copilului 

adolescent prin mișcare”; Simpozionul Internaţional Eficient și  Modern  în Învățământul 

Actual cu lucrarea ,,STRATEGII DIDACTICE  PENTRU EFICIENTIZAREA LECTIEI DE EDUCATIE 

FIZICĂ” 

− Activitatea metodică a profesorilor de educație fizică și sport la seminarul internațional 

desfășurat la Liceul Teoretic,,Emil Nicula” Mereni, raionul Anenii Noi, Republica Moldova din 

data de 22 martie 2019. Subiectul-Dezvoltarea multiplelor inteligențe ale elevilor în cadrul 

procesului educational.- prof. Vîrlan Luminița, Ursu Eduard 

− Simpozionul Internaţional pentru Educaţia Intergeneraţională cu titlul EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI 

SPORTUL ÎNTRE TRADIŢIE ŞI INOVAŢIE – lucrarea ,,Sănătatea copilului adolescent prin 

mișcare,,-  prof. Vîrlan Luminița 

− Simpozion Național în cadrul taberei de creație FLORI DE MAI cu lucrarea ,,Artă tradiție în 

cultura românească,,- prof. Vîrlan Luminița 

− Participare la dezbaterea viziunii sistemice „Educația ne unește” pentru aria curriculară 

Educație fizică , sport și sănătate - prof. Vîrlan Luminița 

− Simpozionul Internaţional pentru Educaţia Intergeneraţională cu titlul EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI 

SPORTUL ÎNTRE TRADIŢIE ŞI INOVAŢIE – prof. Ursu Eduard 

− Simpozionul Internaţional Eficient și  Modern  în Învățământul Actual cu titlul ,,STRATEGII 

DIDACTICE  PENTRU EFICIENTIZAREA LECTIEI DE EDUCATIE FIZICĂ”- prof. Ursu Eduard 

- Participare simpozioane/seminarii/conferințe/data/titlul lucrării, referatului 

- Prof. Obreja Mirela - Simpozionul  PROBLEME MAJORE ALE OMULUI DIN SECOLUL XXI—aprilie 

2019, Târgoviște; INTERNATIONAL CONFERENCE "PREVENTING DRUG ABUSE IN ROMANIA, 

NORWAY, MALTA, UZBEKISTAN & ITALY", 16-19 aprilie 2019, Târgoviște 

 

• PUBLICAȚII: 

− Anotimpurile Himerei, Editura Timpul, Iași, 2019 – prof. Oatu Daniela 

− ,,Teatru pentru copii", auxiliar didactic- pip Raizu Alina-Nadia 
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− ,,Metode de rezolvare a problemelor- clasele II-IV"- ghid medodologic- pip Raizu Alina-Nadia 

− Preventing Drug Abuse (Romania, Norway, Malta, Uzbekistan & Italy), Editura Gimnasium, 

2019 – prof. Mirela Obreja 

 

• ARTICOLE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE/REVISTE ŞCOLARE 

 

− Duios auxiliarele treceau, Tribuna învățământului, București, 2019 – prof. Oatu Daniela 

− Comportamente, atitudini, reacții, Tribuna învățământului, București, 2019 – prof. Oatu 

Daniela 

− Ipostazele feminității, Expres cultural, Iași, martie, 2019 – prof. Oatu Daniela 

− ,,Primele 100 de zile de școală- revista Carusel - p.i.p. Borcan Lăcrămioara 

− „Bucuria de a fi școlar ” ,revistele Arcașii și Carusel– inst. Juverdeanu Loredana 

− ,,Pădurea, prietena mea”, revista Simpozionului ,,Terra-trecut, prezent și viitor”- p.i.p. Raizu 

Alina-Nadia 

− ,,Metode interactive de predare-învățare utilizate în ciclul primar”-revista Simpozionului 

,,Calitate și inovație în educație”- p.i.p. Raizu Alina-Nadia 

− ,,Șezătorile literare - mijloc de valorificare a valențelor civice” și proiect didactic – Dezvoltare 

personală ,, Frumusețea vârstelor”, Unitatea tematică ,,Eu și ceilalți”-revista Simpozionului 

,,Cartea copilăriei” p.i.p. Raizu Alina-Nadia 

− ,,Experiențe de neuitat”( diseminare activități România-proiect Erasmus + ,,The Great 

European Pastimes Challenge”, acţiunea cheie KA2 - Parteneriate strategice – Proiect de 

schimb interşcolar -revista Carusel - p.i.p. Raizu Alina-Nadia 

− Articol în revista ,,Educație prin sport,,- ,,Patriotismul, sentiment permanent,,- prof. Vîrlan 

Luminița 

− Articol în revista școlii ,,Carusel,,- Cum se regăsește Federația Română Sportul pentru Toți  în 

alte federații?- Prof. Vîrlan Luminița 

− Pip Cîrlescu Iulia Adriana - Articolul „Pădurea, prietena mea” în revista Simpozionului Național 

„Terra – trecut, prezent și viitor”; - Articolul „Din poveștile de viață ale elevilor” în revista 

Simpozionului Regional ”Stop bullying-ului - Spune nu intimidării - exemple de bună practică; 

Bullying-ul şi potenţialele efecte ale acestuia”. 

 

• COORDONATOR/MEMBRU ÎN COLECTIVUL DE REDACȚIE AL REVISTELOR ȘCOLARE 

− coordonator-revista ,,Carusel”- p.i.p. Raizu Alina-Nadia 

− coordonator-revista ,,Arcaşii”- p.i.p. Munteanu Simona 

− membru în colectivul de redacție al revistei școlare Carusel - înv. Butnaru Manuela, instit. 

Juverdeanu Loredana, pip. Borcan Lăcrămioara, pip. Ciubotariu Gabriela, pip. Raizu Alina-

Nadia, pip Cozma Liliana, pip. Gîfei Iuliana, p.i.p. Moraru Anișoara 

− membru în colectivul de redacție al revistei școlare ,, Arcaşii"-pip. Raizu Alina-Nadia, pip 

Cozma Liliana 

− coordonator al revistelor școlare Arcașii și Carusel– instit. Juverdeanu Loredana 

− prof. Obreja Mirela membru în colectivul de redacție al revistelor școlare Carusel și Arcașii 
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PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR 

 

Personalul didactic auxiliar al școlii format din: 

− 1 administrator financiar  

− 1 secretar șef 

− 1 secretar 

− 1 informatician 

− 1 bibliotecar  

− 1 administrator de patrimoniu 

a îndeplinit cu succes toate atribuţiile şi responsabilităţile, a realizat în timp util, complet şi 

corect fiecare tip de lucrare. De asemenea, a comunicat la timp informaţiile solicitate şi a respectat 

reglementările în vigoare.  

 

PERSONALUL NEDIDACTIC 

 

      Personalul nedidactic, format din 5 îngrijitori, 2 paznici și 2 muncitori de întreținere și-a îndeplinit 

corespunzător sarcinile de serviciu stabilite prin fişa postului şi pe tot parcursul anului şcolar, 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. 

 

V. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

BAZA MATERIALĂ 

Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Vaslui funcționează în două corpuri de clădire A și B și dispune 

de: 

− 26 săli de clasă,  

− 1 cabinet de informatică cu 28 calculatoare, conectate la INTERNET,  

− 1 laborator de biologie,  

− 1 laborator chimie,  

− 1 laborator fizică  

− 10 cabinete: limba română, matematică, istorie, limba franceză, limba engleză, limba italiană, 

religie, educație plastică, educație muzicală, geografie 

− 1 bibliotecă cu un fond de carte care numără 16446 volume. 

− 1 sală de sport 

− 2 terenuri de sport 
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− 1 amfiteatru 

− 1 cabinet medical 

− 1 sală fitness 

− 1 atelier lucru personal de întreținere 

− 18 calculatoare dotează toate laboratoarele și cabinetele 

− 15 laptop-uri, din care 12 utilizate în procesul didactic 

− fiecare clasă și laborator este dotată cu videoproiector 

− Xerox performant și 3 imprimante la serviciul secretariat 

− Sistem de supraveghere video pentru ambele corpuri de clădire și pentru curtea școlii 

Conducerea unităţii noastre 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. În acest sens au fost achiziționate 

materiale și aparatură necesară desfășurării în condiții optime a procesului instructiv – educativ, după 

cum urmează: 

- licențe Kasperski Total Computers 

- lucrări practice biologie 

- 4 calculatoare  

- 2 monitoare  

- 3 laptop 

- multifuncțională Epson 

- 2 camere supraveghere 

- 5 table magnetice 

- 1 boxă portabilă 

- 92 cărți pentru biblioteca școlară 

- Echipament sportiv baschet 

- 4 Mingi baschet 

- 11 mingi fotbal 

- 2 radio CD portabil 

- 144 scaune (mobilier școlar) 

- 18 stingătoare 

- 1 Radiator calorifer 

Asigurarea manualelor şcolare pentru elevi s-a realizat la începutul anului şcolar în proporţie 

de 100 %.  

 

RESURSE FINANCIARE 

 

2.2.1. Identificarea necesarului, pe capitole, conform proiectării bugetului anual 

Serviciul contabilitate a elaborat proiectul de buget pentru anul curent. 

Trimestrul II al anului financiar  2019,  s-a  incheiat cu  urmatoarea executie: 
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RAPORT  EXPLICATIV - 30 iunie 2019 

 

 Buget  local   - bunuri si servicii          credite       111.800,00    plati    108.522,75 

                         - investitii                        credite                   0,00    plati                 0,00 

                         - burse                             credite         85.500,00    plati        85.255,00 

                         - asistenta sociala          credite         58.400,00    plati         58.326,00 

 

                 

Buget de stat   - cheltuieli de personal  credite 2.582.679,00     plati  2.582.679,00 

                           - bunuri si servicii          credite                  0,00     plati                0,00 

                           - asistenta sociala          credite                  0,00     plati                0,00 

              - alte cheltuieli             credite         96.737,00     plati       96.682,00 

 

                  

Veniturile  din   chirii au fost  in valoare de  6.391 lei,   iar platile in valoare   de 0 lei. 

 Indicatorii de baza  pentru  anul financiar 2019  sunt : 

 - nr de   elevi    din care: 

                         - inv.primar             509 

                         - secundar inferior  459 

                         - nr. personal              77      

 

Veniturile  realizate  din inchirieri  de spatii  sunt in suma de 6.391 lei din care s-a achizitionat 

un laptop în valoare de 3.470 lei necesar departamentului secretariat/salarizare. Jumătate din 

valoarea veniturilor realizate s-a  virat catre Primarie. 

Platile  au  fost efectuate  cu respectarea  prevederilor  legale  in  vigoare, iar  cheltuielile  

inregistrate  in  baza  documentelor  justificative. 

Raportările financiare  au fost efectuate  la termenele  stabilite. 

Plățile  s-au încadrat în prevederile  bugetare. 

                          
VI. ACTIVITATEA CONSILIILOR, COMISIILOR 

La începutul anului şcolar am 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 le-am consemnat în Registrele de procese-verbale. 

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

raportul situaţiei şcolare a elevilor clasei. 

Am convocat Consiliul reprezentativ al părinţilor pentru a discuta raportul anual de activitate 

şi raportul execuţiei bugetare şi extrabugetare. 

Responsabilii catedrelor/comisiilor metodice au elaborat Programele de activităţi şi Raportul 

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

Activitatea realizată la nivelul fiecărei comisii metodice este surprinsă în rapoartele de 

activitate ale acestora, după cum urmează: 
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COMISIA METODICĂ A ÎNVĂȚĂTORILOR CLASELOR PREGĂTITOARE, I și  a II-a 

responsabil comisie metodică, p.i.p. Ciubotariu Gabriela 

 

COMPONENȚA COMISIEI METODICE 

− pip. Teodoru Alina -C.P- A-Gradul didactic 

− pip. Borcan Lăcrămioara -C.P. -B-Gradul didactic I 

− instit. Juverdeanu Loredana -C.P - C-Gradul didactic I 

− înv. Butnaru Manuela - C.P- D-Gradul didactic I 

− pip. Moraru Anișoara - I A-Gradul didactic I 

− pip. Gîfei Iuliana - I B-Gradul didactic I,  

− pip. Dorobăț Diana-Elena -I C-Definitivat 

− pip. Ciubotariu Gabriela -I D-Gradul didactic I 

− pip. Munteanu Simona -a II-a A-Gradul didactic I 

− pip. Cozma Liliana -a II-a B-Gradul didactic I, secretar 

− pip. Raizu Alina -a II-a C-Gradul didactic I 

− pip. Sprînceană Maricica-a II-a D-Gradul didactic I 

 

ACTIVITATEA CURRICULARĂ 

ANALIZA REZULTATELOR OBȚINUTE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ    

Testele administrate elevilor la Evaluarea Naţională la finalul clasei a II-a au urmărit evaluarea 

cunoştinţelor pe care aceştia le-au acumulat pe parcursul celor doi ani din ciclul primar. Rezultatele 

obţinute de elevi şi măsura în care obiectivele de evaluare stabilite au fost atinse concluzionează faptul 

că  în cea mai mare parte rezultatele sunt pozitive, obiectivele fiind realizate. Aceste teste oferă o 

imagine a progresului elevilor în timpul parcurgerii programei şcolare.  

Din analiza rezultatelor s-a observant că unii elevi rezolvă parțial sarcinile de lucru,  iar răspunsurile 

parțial corecte/incorecte s-au datorat în mare măsură faptului că elevii nu citesc cu atenție sarcinile 

de lucru. Unele achiziții sunt parțial dobândite și necesită aprofundare, dezvoltare, măsuri remediale. 

Pentru acești elevi au fost întocmite planuri remediale, cu activităţi de recuperare, dezvoltare prin 

fişe de lucru cu itemi cu grade crescânde de dificultate, activităţi pe microgrupuri în cadrul cărora elevii 

să colaboreze pentru realizarea sarcinilor.  

ACTIVITATEA METODICĂ 

 La nivelul comisiei metodice 

• ACTIVITATE DEMONSTRATIVĂ: pip. Borcan Lăcrămioara, februarie 2019, ,,Importanţa 

proiectului tematic în procesul de învăţare” 

p.i.p. Raizu Alina-Nadia, iunie 2019, ,,Importanța Evaluării 

Naționale - clasa a II-a” 

• INFORMARE DE SPECIALITATE: martie 2019, înv. Butnaru Manuela 

             aprilie 2019  - instit. Juverdeanu Loredana 

      În cadrul cercului pedagogic 

• INFORMARE DE SPECIALITATE: Martie 2019 - p.i.p. Srinceană Maricica 

             Aprilie 2019 – înv. Butnaru Manuela  
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COMISIA METODICĂ A ÎNVĂȚĂTORILOR, CLASELE a III-a și a IV-a 

Responsabil comisie metodică, înv. Gherase Carmen 

 

COMPONENȚA COMISIEI METODICE 

Comisia metodică este formată din 8 cadre didactice titulare cu gradul didactic I. 

− p.i.p Cîrlescu Iulia- Adriana- a III-a A- grad didactic I 

− p.i.p Malanca Elena- a  III-a B- grad didactic I 

− înv. Maftei Luminița- a III-a C- grad didactic I 

− p.i.p Buciumaș Mariana- a III-a D- grad didactic I 

− p.i.p. Ștefăniță Adriana – a IV-a A – grad didactic I 

− înv. Gherase Carmen –a  IV-a B- grad didactic I 

− p.i.p. Andrunache Carmen – a IV-a C- grad didactic I 

− p.i.p. Buguleț Gianina – a IV-a D- grad didactic I 

 

ACTIVITATEA CURRICULARĂ 

REZULTATE OBȚINUTE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ    

În urma centralizării rezultatelor la Evaluarea Națională de la clasa a IV a  s-a constatat că la 

Limba română, majoritatea elevilor reușesc să extragă informații relevante din text, decodează sensul 

unui mesaj scris, identifică secvențele narative și descriptive din textul dat, sesizează cu ușurință sensul 

unor cuvinte noi în funcție de contextul în care au fost utilizate, redactează corect texte de mici 

dimensiuni, respectând cerințele, operează cu idei, propoziții din text, formulează clar idei/ concluzii.  

La matematică elevii reușesc parțial să: compare, estimeze, ordoneze numere naturale, să 

descompună numere naturale, să transforme numărul scris cu cifre romane în cifre arabe, recunoaște 

succesorul și predecesorul,  utilizează corect numere fracționare pentru a exprima subdiviziuni ale 

întregului, rezolvă probleme după un algoritm dat, operează cu numere naturale, utilizează unități de 

măsură potrivite pentru efectuarea unor măsurători, organizează date în tabele, întâmpinând 

probleme mai deosebite elevii veniţi în acest an şcolar de la unităţi şcolare din mediul rural. 

 

ACTIVITATEA METODICĂ  

 

La nivelul comisiei metodice 

• aprilie 2019 -  Lecție demonstrativă – ,,Activizarea invățării normelor ortografice și ortoepice 

în ciclul primar”, pip. Malanca Elena-III B-Jocul ortogramelor( opț) 

Referat - pip  Cîrlescu Iulia- III A 

Informare de specialitate- pip. Cîrlescu Iulia- III A 

 

• mai 2019 - ,,Evaluările Naționale – importanţa lor pentru evoluţia elevilor la ciclul gimnazial”- 

Analiza rezultatelor Evaluărilor Naționale  – cls a IV-a  

 

în cadrul cercului pedagogic 

− Participare la Cercul Pedagogic – 16 aprilie 2019 - toate cadrele didactice din comisie 
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 COMISIA METODICĂ LIMBĂ ŞI COMUNICARE 
Responsabil comisiei metodică, prof. Daniela Filipescu 

COMPONENȚA COMISIEI METODICE  

Nr.crt Numele și prenumele Disciplina Grad didactic 

1. Ciubotaru Greta Limba română I 

2. Dobriță Brândușa Limba latină I 

3. Filipescu Daniela Limba română I 

4. Oatu Daniela Limba română I 

5. Strat Niculița Limba română I 

6. Borteș Anca-Mădălina       Limba engleză I 

7. Popoiu Sorin Limba franceză I 

9. Vasile Monica Limba engleză I 

10. Băetu Simona Limba engleză debutant 

11. Botez Liliana Limba italiană I 

12. Frențescu Olga Educație muzicală I 

13. Rășcanu Emil Educație plastică I 

14. Hector Gabriela Limba română debutant 

 
ACTIVITATEA METODICĂ 

La nivelul comisiei metodice: 

− Activitate demonstrativă, clasa a IV- a B, tema ,,What’s the weather like?’’ – 16 aprilie 2019, 

prof. Vasile Monica; 

− Referat ştiinţific – 16 aprilie 2019: „Maximizing the benefits of teaching English through 

gamesˮ, prof. Băetu Simona 

− Informare de specialitate, prof. Borteș Anca 

 

ALTE RESPONSABILITĂȚI   

Prof. Filipescu Daniela 

• elaborare subiecte pentru simularea Evaluării Naționale la clasa a VIII-a; 

• elaborare subiecte OLLR- faza județeană; 

• evaluator concursuri și olimpiade școlare; 

• responsabil comisie metodică LIMBĂ ȘI COMUNICARE;  

• membru al comisiei CEAC la nivelul unității de învățământ;  
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• membru al comisiei de susținere a inspecției pentru examenul de titularizare; 

• metodist al ISJ Vaslui. 

 

Prof. Oatu Daniela 

• elaborare subiecte; evaluator concursuri și olimpiade școlare (faze județene); 

• responsabil/membru al comisiei Concursuri școlare, la nivelul unității de învățământ; 

• membru în consiliul consultativ al disciplinei ISJ Vaslui. 

 

   Prof. Borteș Anca 

 

• Inițiator și membru în echipa de gestiune/implementare a proiectului Erasmus+ -The Great 

European Pastimes Challenge -2018-2020 ; 

• Am participat la schimbul de elevi ce s-a desfășurat în Portugalia in martie 2018. Am însoțit 

un grup de 5 elevi ; 

• Am realizat activități de diseminare în cadrul proiectului -100 participanti ; 

• Am organizat schimb interscolar de elevi în Romania in aprilie 2019; 

• Evaluator la olimpiada de limba engleză – etapa județeană ; 

• Evaluator și propunător de subiecte la Concursul regional OPEN DOORS FOR FUTURE – faza 

județeană și faza regională; 

• Evaluator la Concursul National ION CREANGA, CEL MAI FRUMOS MARTISOR 

• Membru al Comisiei pentru programe europene, Comisia pentru comunicare si promovarea 

imaginii școlii, Comisia diriginților, la nivelul unității de învățământ ; 

• Metodist și membru în consiliul consultativ al disciplinei limba engleză la ISJ Vaslui. 

 

Prof. Băetu Simona 

 

• Membru Comisia de Corectare la Ediția a XVI-a Concursul Național de Traduceri „Corneliu M. 

Popescu”; 

• Evaluator la faza județeană a Concursului Regional de Limba Engleză „OPEN DOORS FOR 

FUTUREˮ; 

• Activitate în cadrul Concursului Național Școala Zero Waste, ediția 2019, cu tema „Holiday in 

London”-macheta din materiale reciclate. 

 

Prof. Vasile Monica 

 

• Am participat ca profesor evaluator la concursul de traduceri  „Corneliu M. Popescuˮ; 

• Am participat la activitățile din cadrul proiectului ,,Școala Zero Waste’’desfășurat în perioada 

4 martie – 10 mai 2019; 

• Am organizat și am realizat activități în cadrul cercului de limba spaniolă, organizat cu clasele 

a V-a și a VI-a; cercul de limba spaniolă se numește ,,¡ Hablamos español!’’; 
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• Am participat în calitate de profesor evaluator la evaluarea națională la clasa a VI-a și am 

pregătit elevi în acest sens; 

• Am publicat articol cu denumirea ,, Did you know that..?’’ în revista școlii Carusel și sunt 

membru în colectivul de redacție; 

• Am organizat întâlniri cu părinții clasei a V-a B; 

• Am participat în calitate de profesor supraveghetor la evaluarea națională la clasa a VIII-a; 

 

Prof. Frențescu Olga 

 

• Propunător de subiecte și bareme în cadrul concursului de ocupare a posturilor de profesor 

de educație muzicală, ISJ Vaslui; 

• responsabil/membru al Comisiei de implementare a codului de conduită etică a salariaților 

școlii la nivelul unității de învățământ, Comisia diriginților;  

• Metodist și membru în consiliul consultativ al disciplinei Educație muzicală la ISJ Vaslui ; 

• membru al comisiei de susținere a inspecției pentru examenul de titularizare. 

 
COMISIA METODICA „OM ȘI SOCIETATE” 

Responsabil comisie, prof. Focșa Constantin 
 
 

COMPONENTA COMISIEI METODICE 

− Prof. Focșa Constantin, istorie 

− Prof. Sadagurschi Elisabeta, istorie, 

− Prof. Carp Dorina, istorie 

− Prof. Ghețeu Cristina, geografie 

− Prof. Darie Cerasela, geografie 

− Prof. Cristica Vasilica, geografie 

− Prof. Borislavschi Stela, religie 

− Prof. Dinu Daniel, religie 

− Prof. Cazacu Mihaela, educație social 

− Prof. Ursache Emil, educație social 

− Prof. Albescu Teodora, educație socială 
 
ACTIVITATEA METODICA 

    La nivelul comisiei metodice: 

− Activitate demonstrativă : Prof. Focșa Constantin, clasa a VII-a B și C, tema „Despre 

minorităților naționale – istoria evreilor. Holocaustul”,  06.06.2019;  

− Referat ştiintific: Prof. Focșa Constantin, „Centenarul marii uniri: Eroii evrei în serviciul sanitar 

al Armatei Române în Primul Război Mondial ”, 06.06.2019; 

− Informare de specialitate: Prof. Sadagurschi Elisabeta Violeta, prezentarea cărții lui W. 

Filderman, „Adevărul asupra problemei evreești din România în lumina textelor religioase și a 

statisticei”, apărută în aprilie 1925, reeditată, după 93 de ani de la prima ediție, de Centrul 

pentru Studiul Isteriei Evreilor din România și Editura Hasefer, București, 2018, 06.06.2019; 
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    In cadrul cercului pedagogic: 

     -     Profesorii catedrei au participat, în calitate de asistenți, la activitățile programate la începutul 

anului școlar de I.S.J. Vaslui și C.C.D. Vaslui, în data de 16.04.2019  

 

ALTE RESPONSABILITĂȚI 

La nivelul I.S.J. Vaslui : 

- Metodist specialitatea istorie: prof. Focșa Constantin 

- profesor Centrul Judetean de Excelentă : prof. Darie Cerasela  

- membru în consiliul consultativ al disciplinei geografie: prof. Darie Cerasela 

La nivelul C.C.D. Vaslui : 

- formator specialitatea istorie: prof. Focșa Constantin 

 

COMISIA METODICĂ ,, MATEMATICĂ, INFORMATICĂ” 

Responsabil comisie, prof. Obreja Mirela 

 

COMPONENȚA COMISIEI 

 

OBIECTIVE  

- Cunoaşterea curriculum-ului şcolar pentru fiecare disciplină de învăţământ, cunoaşterea 

schimbărilor la nivelul conţinuturilor învăţării şi principalele caracteristici ale acestuia, 

Nr. 

crt 

Numele şi 

prenume 

Discplina Responsabilităţi 

1.  Obreja Mirela matematică -Responsabilul Comisiei de Matematică şi Informatică 
-elaborarea documentelor manageriale ale comisiei 
metodice 
-elaborarea graficelor de pregătire a elevilor de 
performanţă şi a elevilor cu rămâneri în urmă la învăţătură 
- Responsabil cu organizarea OM, concursuri de 
matematică. 

2.  Anton Flavia matematică -monitorizarea rezultatelor obţinute de elevi la olimpiade şi 
concursuri şcolare 
-Responsabil cu organizarea pregătirilor suplimentare  
-Responsabil cu organizarea OM, concursuri de matematică. 

3.  Agheorghiesei 

Aurora 

matematică -Responsabil cu monitorizarea participării membrilor la 
simpozioane şi comunicări ştiinţifice 
-Responsabil cu frecventa si notarea ritmica a elevilor 
-Responsabil cu evidenta proiectelor si a parteneriatelor  

4.  Mosneagu 

Cristina- Rema 

matematică --monitorizarea rezultatelor testărilor iniţiale 
- Elaboreaza procesele verbale pentru activitatile 
desfasurate in  
cadrul comisiei metodice; 

5.  Smalen Ela Informatică -Responsabil cu dotarea şi întreţinerea laboratorului de 
informatică, AEL 
- realizarea documentelor necesare asigurării securităţii 

elevilor în laboratoare 
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- Racordarea curriculumului la nevoile individuale de învăţare şi dezvoltare individuală în 

concordanţă cu schimbările care au loc în societate 

- Perfecţionarea metodică şi ştiinţifică a tuturor membrilor comisiei prin susţinerea de lecţii 

demonstrative şi de referate de specialitate; 

- Cunoaşterea aspiraţiilor şi potenţialului de instrucţie ale elevilor şi inducerea unei motivaţii 

pozitive prin testarea iniţială a elevilor privind cunoştinţele de bază, controlul ritmic al temelor 

pentru acasă şi evaluarea fazială a cunoştinţelor şi deprinderilor, inducerea unui sentiment de 

încredere în forţele proprii prin aprecierea performanţelor individuale ale elevilor și identificarea 

elementelor de metodică a pregătirii suplimentare privind atingerea obiectivelor de baza ale 

curriculumului şcolar și realizarea unor performanţe superioare 

- Optimizarea continuă a actului de evaluare a activităţii şcolare prin: metode clasice de evaluare, 

forme alternative de evaluare 

- Realizarea unui schimb de experienţă eficient între membrii comisiei; 

- Organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de matematică, etapa pe şcoala şi apoi pregătirea 

temeinică a elevilor calificaţi la etapele următoare ale olimpiadei; 

- Organizarea şi desfăşurarea concursului interjudeţean „Misterele Matematicii”. 

 

ACTIVITATEA CURRICULARĂ 

 

• CDȘ – propunător titlu disciplină opțională integrată, anul școlar 2019-2020 

− Prof. Smalen Ela -  ,,Tehnologia informatiei si comunicatiilor” ( clasa a VII și clasa a VIII) 

− Prof. Mosneagu Cristina - „ISTORIA NUMERELOR”CLASELE V-VI, 

    „CĂLĂTORIE ÎN LUMEA AFACERILOR”clasa a VII-a 

 

• Pregătire suplimentară cu elevii capabili de performanță, pentru participarea la concursurile 

și olimpiadele școlare 

 

Prof. Obreja Mirela  

- Program săptămânal sambata 1 ore 

- Număr elevi participanti 10 elevi 

 

       Prof. Anton Flavia 

- Program săptămânal – fiecare vineri ora 15.00-16.00, clasa a V-a D 

- Număr elevi participant – 15 

 

       Prof. Agheorghiesei Aurora  

- Program săptămânal JOI 13-14h 

- Număr elevi participant 8 

 

       Prof. Smalen Ela 

- Cercul de informatică – Inițiere în lumea programării 

- Număr elevi participant în medie 9 
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• Pregătire suplimentară cu elevii pentru evaluarea națională 

 

Obreja Mirela 

- Program săptămânal – miercuri, in intervalul 12,00-13,00, cls. a VIII-a 

- Număr elevi: 29 elevi 

 

Anton Flavia 

- Program săptămânal – fiecare miercuri ora 12.00-13.00, clasa a VIII-a  

- Număr elevi - 25 

 

Agheorghiesei Aurora  

- Program săptămânal -  miercuri 12,00 -13,00, cls. a VIII-a 

- Număr elevi 32 

 

Mosneagu Cristina 

- Program săptămânal marți între orele 12.00-13:00, cls. a VIII-a 

- Număr elevi 21 

 

• Pregătire remediala cu elevii cu dificultăți de învățare 

 

Obreja Mirela 

- Program săptămânal- vineri, ora 12-13 

- Număr elevi participant 5 

 

Agheorghiesei Aurora  

- Program săptămânal marti 13-14h 

- Număr elevi participant 3 

 

ACTIVITATEA METODICĂ  

în cadrul comisiei metodice 

- Activitate demonstrativă: prof. Obreja Mirela -30 mai.2019, clasa a VI-a C, ,,Teorema lui 

Pitagora” 

- Referat științific: prof. Agheorghiesei Aurora – ,,Istoria matematicii” 

 

în cadrul cercului pedagogic 

- Informare de specialitate:  Smalen Ela - ,,Programa la disciplina informatică și tic la clasa a VI 

a” 

- toti membrii comisiei au participat la activitatile propuse in cadrul Cercului Pedagogic 

16.04.2019 

 

ALTE ACTIVITĂȚI 

• Obreja Mirela 
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- responsabil comisie metodică Matematica-Informatică 

- membru în echipa de organizare a Concursului Interjudețean de Matematică “Misterele 

Matematicii”, 

- responsabil/membru al urmatoarelor comisii, la nivelul unității de învățământ pentru 

Evaluarea si Asigurarea Calitatii; pentru  Programe Europene; de elaborare si revizuire a PDI; 

pentru curriculum; diriginți; de mobilitate 

- membru în echipa de coordonare a programului National “ Sa stii mai multe, sa fii mai bun!” 

- metodist ISJ Vaslui 

 

• Anton Flavia 

- membru în consiliul de administrație 

- responsabil/membru al comisiilor la nivelul unității de învățământ: de elaborare a Fișei 

postului și a Fișei de evaluare a personalului din școală; de elaborare/revizuire a PDI; diriginți; 

privind implementarea Codului de Conduită Etică a salariaților; de mobilitate; de organizare, 

evaluare și soluționare a contestațiilor a Olimpiadei de matematică – etapa județeană 

- metodist al ISJ Vaslui 

 

 

COMISIA METODICĂ “ŞTIINŢE” 

Responsabil comisie metodică, prof. Carmen Pavel 

 

COMPONENȚA COMISIEI 

NR. 

CRT. 
NUMELE ŞI 

PRENUMELE 
DISCIPLINA 

GRAD 

DIDACTIC 
RESPONSABILITĂŢI 

1. PAVEL CARMEN CHIMIE-FIZICĂ PROF.GRAD I 

Responsabil comisie 

Membru în CA 

Diriginte la clasa a V –a E 

2. BĂDĂRĂU ELENA FIZICĂ PROF. GRAD I 

 

Responsabil procese-verbale 

Diriginte clasa a VII-a D 

3. 
MARDARE 

MĂDĂLINA 
BIOLOGIE PROF. GRAD II 

Reponsabil cu proiecte şi 

parteneriate 

4. DUMITRAŞCU IRINA BIOLOGIE PROF. GRAD II 
Responsabil olimpiade şi 

concursuri şcolare  

5. MINDINICĂ MITICĂ 
EDUCAȚIE 

TEHNOLOGICĂ 
PROF. GRAD I Responsabil cu notarea ritmică 
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Obiective: 

 

− Creşterea nivelului de cunoştiţe, deprinderi şi competenţe în domeniul disciplinelor fizică, 

chimie, biologie, ed. tehnologică;  

− Creştera atractivităţii acestor discipline prin diversificarea strategiilor didactice utilizate în 

predare-învăţare-evaluare; 

− Atragerea elevilor spre studiul individual pentru obţinerea performanţei; 

− Creşterea obiectivităţii evaluării. 

 

ACTIVITATEA CURRICULARĂ 

 

CDȘ – propunător titlu disciplină opțională/disciplină opțională integrată, anul școlar 2019-2020 –  

 

“FASCINAŢIA ŞTIINŢELOR” – prof. BĂDĂRĂU ELENA 

 

Pregătire suplimentară cu elevii capabili de performanță, pentru participarea la concursurile și 

olimpiadele școlare 

 

Program săptămânal:  FIZICĂ – miercuri, 1200-1300 - Număr elevi participanți: 10 elevi 

BIOLOGIE – sâmbătă, 1200- 1400 - Număr elevi participant- 10 elevi 

 

Pregătire suplimentară cu elevii pentru evaluarea națională 

 

Program săptămânal: 

− Marți 18,00 -19,00 – Număr elevi - 4-10 elevi, clasa a VI –a C 

  

ACTIVITATEA METODICĂ 

 

în cadrul comisiei metodice 

 

− 15 oct. 2018 - Analiza rezultatelor obţinute la Evaluarea Naţională a elevilor de clasa a VI-a şi 

stabilirea măsurilor necesare pentru obţinerea unor rezultate cât mai bune la evaluarea 

naţională cu elevii claselor a-VI-a/ prof. de biologie, fizică. 

− Activitate demonstrativă  - Biologie  -11.XII.2018 - ,,Limba-organ al gustului” – clasa a VI-a C, 

prof. Mardare Mădălina 

− Referat științific - 11.dec.2018 - ,,Factori perturbatori în evaluarea școlară”, prof. Mardare 

Mădălina 
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COMISIA PROFESORILOR DIRIGINŢI 

Resonsabil comisie metodică, prof. Carmen Pavel 

 

COMPONENŢA COMISIEI: 

 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele Clasa Grad didactic 

1. Agheorghiesei Aurora a V-a A Gradul I 

2. Vasile Monica a V-a B Gradul I 

3. Borteş Anca a V-a C Gradul I 

4. Lefter Mihaela a V-a D Gradul I 

5. Pavel Carmen a V-a E Gradul I 

6. Darie Cerasela a VI-a A Gradul I 

7. Oatu Daniela a VI-a B Gradul I 

8. Popoiu Sorin a VI-a C Gradul I 

9. Focşa Copnstantin a VI-a D Gradul I 

10. Moşneagu Cristina a VII-a A Gradul I 

11. Vîrlan Luminiţa a VII-a B Gradul I 

12. Obreja Mirela a VII-a C Gradul II 

13. Bădărău Elena a VII-a D Gradul I 

14. Anton Flavia a VIII-a A Gradul I 

15. Frenţescu Olga a VIII-a B Gradul I 

16. Filipescu Daniela a VIII-a C Gradul I 

17. Botez Liliana a VIII-a D Gradul I 

 

Obiective:  

 

- Creşterea calitătii procesului instructiv, prin activitătile desfăsurate cu elevii şi profesorii, prin 

realizarea unui echilibru între activitătile curriculare şi extracurriculare. 

- Constientizarea importanţei activităţilor educative ca spaţiu temporal de dezvoltare personală 

şi  socială a elevilor. 

- Utilizarea metodelor, strategiilor,instrumentelor şi resurselor didactice modern; 

- Adaptarea proiectarii didactice la particularitatile de vârstă ,personalitate şi preocupări ale 

elevilor. 

 

ACTIVITATEA METODICĂ 

• ÎN CADRUL COMISIEI METODICE 

− 19 ian. 2019 -”Blocaje şi bariere în comunicarea didactică”- prof. Agheorghiesei Aurora 

− 22.martire.2019 - ”Educația morală a elevilor.”, prof. Vasile Monica 

− 24 mai 2019- ”Impactul media asupra educației”, prof. Moșneagu Cristina 
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− 6 iunie 2019 – ”Rămas bun școală”, cursul festiv al claselor a VIII-a , prof. Anton Flavia, prof. 

Frențescu Olga, prof. Filipescu Daniela, prof. Botez Liliana. 

                                

ALTE ACTIVITĂȚI 

Prof. Mardare Mădălina  

− Organizator Olimpiada de Biologie – faza locală din 2 februarie 2019 

− Elaborare subiecte la clasa a X-a pentru olimpiada de biologie – faza locală din 2 februarie 

2019 

Prof. Pavel Carmen 

membru în: 

− Comisia de acordare a burselor; 

− Comisia pentru organizarea şi verificarea serviciului pe şcoală; 

− Comisia pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea sistemului de control managerial; 

− Comisia pentru curriculum; 

− Comisia pentru siguranţa în unitatea de învăţământ; 

− Comisia pentru comunicare şi promovare a imaginii şcolii. 

 

Prof. Bădărău Elena- metodist şi membru în consiliul consultativ al ISJ Vaslui, fizică 

Prof. Pavel Carmen – metodist ISJ Vaslui, chimie 

 

COMISIA METODICĂ EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

Responsabil comisie metodică, prof. Vîrlan Luminița 

 

COMPONENȚA COMISIEI METODICE 

 

Nr. 
Crt. 

Numele și prenumele Gradul 
didactic 

Responsabilitatea  în 
cadrul comisiei 

1. Vîrlan Luminița Mihaela I Responsabil comisie/ 
notarea ritmică 

2. Sîrbu Alexandru Definitivat Secretarul comisiei 

3. Hăulică Dragos Definitivat Monitorizare rezultae 
sportive 

4. Lefter Mihaela Cristina I Responsabil 
proiecte/parteneriate 

5. Ursu Eduard I Monitorizare rezultae 
sportive 

 

 

ACTIVITATEA METODICĂ  

La nivelul comisiei metodice activitatea a cuprins activități demonstrative, referate și informări 

de specialitate dar și analize ale activității catedrei; 

Activitate demonstrativă: 

− prof. Lefter Mihaela, clasa a IV-a,  ianuarie 2019 
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− prof. Ursu Eduard, clasa a VII a C, aprilie 2019 

       Referat științific: 

− prof. Vîrlan Luminița- ,,Influențe ale activității fizice”- ianuarie/ 

− prof. Lefter Mihaela- ,,Sportul - mijloc de comunicare” 

       Informare de specialitate:  la sfârșit de semestru când s-a făcut și bilanțul activității 

        

        În cadrul cercului pedagogic:  

− În luna martie toți membrii comisiei au participat la cercul pedagogic desfășurat la 

Școala Gimnazială ,, Thedor Rosetti, Solești. 

 

ALTE RESPONSABILITĂȚI: 

PROF. VÎRLAN LUMINIȚA 

− Metodist în cadrul disciplinei Educație fizică și sport și Consiliere și orientare/Activități 

educative 

− Responsabila Cercului Pedagogic nr. 3 Consiliere și orientare  

− Președinta comisiei județene pe disciplină la ATLETISM în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor 

− Responsabil comisie metodică Educație fizică și sport, PROF. VÎRLAN LUMINIȚA MIHAELA 

− Membru Comisiei de organizare a  simulării Evaluării Naționale;  

− Membru Comisia de primirea, recepția și distribuirea pe clase  a produselor lactate și de 

panificație destinate elevilor; 

− Membru Comisia de acordare a burselor pentru elevi; 

− Membru Comisia pentru concursuri școlare și competiții sportive; 

− Responsabil Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a ritmicității notării; 

− Membru Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței; 

− Secretar Comisia pentru curriculum; 

− Membru Comisia diriginților; 

− Membru Echipa de coordonare a Programului Național ,,Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

− MEMBRU COMISIA DE EXAMEN- BACALAUREAT 2019 

− organizator/evaluator olimpiade școlare din cadrul ONSS și OG pentru toate disciplinele 

sportive 

 

PROF. LEFTER MIHAELA 

− Metodist ISJ Vaslui 

− Secretar Comisia Județeană Olimpiada Gimnaziilor, ISJ Vaslui 

− Membru Comisia Județeană de atletism, ISJ Vaslui 

− Responsabil atletism- învățământ primar, ONSS, ISJ Vaslui 

− Membru Comisia de coordonare a Programului Național ,,Să știi mai multe, să fii mai bun!” 

− Membru Comisia de elaborare a Regulamentului Intern și ROFUIP 

− Membru Comisia de elaborare/revizuire a PDI 

− Membru Comisia de perfecționare și formare continuă 
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− Membru Comisia de elaborare a Fișei postului/ 

− Președinte Comisia pentru organizarea și verificarea serviciului pe școală 

− Președinte Comisia de inventariere anuală a întregului patrimoniu al unității de învățământ 

− Coordonator Comisia pentru concursuri școlare ți competiții sportive 

− Coordonator comisia pentru siguranța în unitatea de învățământ 

− Coordonator Comisia pentru comunicare și promovare a imaginii școlii 

− MEMBRU COMISIA DE EVALUARE- BACALAUREAT 2019 

− Organizator/evaluator olimpiade școlare din cadrul ONSS și OG pentru toate disciplinele 

sportive 

 

 PROF. URSU EDUARD 

− Președinte al consiliului consultative pentru disciplina educație fizică și sport din cadrul ISJ 

Vaslui 

− Președinte executiv al Comisiei Județene din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar  la 

nivel ISJ Vaslui 

− Președinte executiv al Comisiei Județene din cadrul Olimpiadei Gimnaziilor 

− Formator CCD Vaslui 

− Președinte al comisiei de organizare și evaluare pentru etapa națională din cadrul 

Gimnaziadei-Olimpiada Gimnaziilor pentru disciplina sportivă Oină Băieți desfășurată la 

Izvorani, județul Ilfov 

− Președinte al comisiei de organizare și evaluare pentru etapa națională din cadrul Olimpiadei 

Naționale a Sportului Școlar pentru disciplina sportivă Rugby Mixt, învățământ liceal 

desfășurată la Bârlad, județul Vaslui. 

− Coordonator științific la dezbaterea viziunii sistemice „Educația ne unește” pentru aria 

curriculară Educație fizică , sport și sănătate. 

− Coordonator inspecție școlară generală - Școala Gimnazială ,,Teodor Juncu”,  Băcești 

− Efectuarea inspecțiilor școlare de specialitate privind acordarea gradelor diddactice în 

invățământ 

− Membru în Comisia de mobilitate la nivel ISJ Vaslui 

− Președinte a comisiei din centrul de examen Școala Gimnazială ,,Sfântul Andrei”, sat Tăcuta, 

la Evaluarea Națională pentru absolvenții de clasa a VIII a -2019 

− Membru în comisia județeană  a Examenului de Bacalaureat sesiunea iulie 2019 

 

VII. ACTIVITATEA CURRICULARĂ 

 

Calitatea proiectării didactice 

În elaborarea documentelor de planificare a muncii instructiv-educative cadrele didactice din 

unitatea noastră au respectat următoarele criterii: 

− prescripţiile curriculumului naţional şi cel local; 

− specificul grupului de elevi ţintit; 

− folosirea la maxim a bazei umane a clasei şi materiale a unității; 
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− depunerea documentelor de planificare la directorat la termen . 

Planificările calendaristice s-au întocmit la toate disciplinele, pe semestre, în funcţie de 

structura anului şcolar, a activităţilor de învăţare, asigurând parcurgerea completă a conţinuturilor 

propuse. 

În vederea elaborării proiectului didactic personalul didactic a stabilit cu precizie obiectivele 

lecţiei şi a ales strategii didactice adecvate(de tip activ, participativ, formativ) Elaborarea proiectului 

didactic s-a făcut clar şi explicit, ţinând cont de următoarele repere: rigoare ştiinţifică, strategii activ - 

participative, obiective operaţionale corect formulate. 

Proiectarea activității la nivelul claselor s-a realizat cu scopul dezvoltării de competenţe, prin 

însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare și transcurriculare a conţinuturilor 

programelor şcolare.  

De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MEN, precum şi de 

recomandările primite din partea inspectorilor de specialitate. Ca punct de plecare s-au organizat 

evaluările inițiale, rezultatele fiind cuprinse în centralizatoare pe clase. Toate cadrele didactice au 

parcurs materia la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe 

unităţi de învăţare. Astfel activităţile de învăţare s-au îmbinat cu cele practice, iar la sfârşit de capitole, 

cu sistematizare, recapitulare, evaluare.  

Rezultatele elevilor se regăsesc în portofoliile personale, fiind prezentate părinţilor periodic. 

S-au întreprins activităţi de observare a elevilor în timpul învăţării, s-au derulat programe de pregătire 

suplimentară cu elevii, discuţii cu părinţii.  

Copiii au fost implicaţi în situaţii evaluative centrate pe obiectivele curriculare, analizându-se 

ulterior nivelul de performanţă realizat, dar şi natura dificultăţilor de învăţare şi adaptare.  

Cadrele didactice utilizează pe parcursul orelor de curs învăţarea asistată de calculator, acest 

gen de activități  bucurându-se de un real succes în rândul elevilor.  

Atât elevii ciclului primar cât și elevii ciclului gimnazial și-au însușit cunoștințele conform 

programei școlare, bagajul  de cunoştinţe şi competenţele dobândite fiind la un nivel bun.  

Totuşi, situaţiile familiale variate pot constitui oricând un factor major de risc în calea 

dezvoltării personale, mai cu seamă în cazul elevilor cu cerințe educaționale speciale, cu părinții plecați 

în străinătate sau a celor care au o situație materială precară. 

În semestrul al II-lea al anului şcolar 2018– 2019, toate cadrele didactice au realizat 

următoarele activități: 

− au întocmit planificările calendaristice şi planificările detalierilor de conţinut în conformitate 

cu programa şcolară; 

− au întocmit programele şi planificările la disciplinele opţionale; 

− au administrat, evaluat şi interpretat testele iniţiale; 

− au parcurs integral materia; 

− au efectuat notarea ritmică a elevilor; 

− au îmbinat mijloacele de învăţământ tradiţionale cu cele moderne şi au utilizat instrumente 

de evaluare care promovează performanţa şi competiţia; 

− au format elevilor deprinderi de a lucra diferenţiat, de a realiza activităţi independente în clasă 

şi acasă. 
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CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII 

 

• Oferta educațională este diversificată, orele de Curriculum la Decizia Școlii răspund 

cerințelor și preocupărilor elevilor și părinților 

• Orele de CDȘ asigură o mai mare capacitate de exprimare a creativității profesorilor si 

elevilor 

• Orele de CDȘ asigură sustenabilitatea proiectelor derulate în școala și contribuie la 

dezvoltarea armonioasă a personalității elevilor 

Oferta educaţională a şcolii, în anul şcolar 2018–2019, a inclus următoarele discipline 
opționale: 

 
CICLUL PRIMAR 
 

Denumire opțional 
 

Clasa Cadrul didactic 

Pușculița cu lecture 
 

II A Cîrlescu Iulia 

Farmecul matematicii 
 

II B Malanca Elena 

Învățăm din povești 
 

III A Ștefăniță Adriana 

Învățăm din povești 
 

III B Gherase Carmen 

Anotimpuri și culoare III C Andrunache Carmen 
 

Amicii Thaliei în lumea teatrului 
 

III D Buguleț Gianina 

 
 
CICLUL GIMNAZIAL: 
 

• La clasele a V-a au funcționat cinci discipline opționale integrate mai multor arii curriculare, 

conform noului Plan cadru, după cum urmează: 

 

NR. 
CRT. 

DENUMIRE OPȚIONAL CADRU DIDACTIC 

1. Educație pentru sănătate prin jocuri sportive, baschet 
 

Cristina Mihaela Lefter 

2. Multilingvism, muzică și dans 
 

Anca Borteș 

3. Inițiere în journalism 
 

Sorin Popoiu 

4. Istoria numerelor 
 

Cristina Moșneagu 

5. Fascinația științelor 
 

Elena Bădărău 
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• La clasele a VI-a patru discipline opționale integrate mai multor arii curriculare, conform 

noului Plan cadru: 

 

NR. 
CRT. 

DENUMIRE OPȚIONAL CADRU 
DIDACTIC 

1. Educație pentru sănătate prin jocuri sportive, baschet/fotbal Cristina Mihaela 
Lefter 

2. Let’s Rolle-Play into English Anca Mădălina 
Borteș 

3. Educație estetică prin arte vizuale 
 

Lucian Rășcanu 

4. Fascinația științelor 
 

Elena Bădărău 

 

 

• La clasa a VII-a elevii participă la opționalul ,,Prietenul meu calculatorul”, Aria curriculara 

„Matematică şi informatică”, prof. Ella Șmalen 

• La clasa aVIII-a elevii  participă la opționalul ,,Prietenul meu calculatorul”, Aria curriculara 

„Matematică şi informatică”, prof. Ella Șmalen 

 

 

Lista disciplinelor opționale aprobate în Consiliul de Administrație 

pentru anul școlar 2019-2020 

 

În elaborarea CDȘ pentru anul școlar 2019-2020 Comisia pentru curriculum din Școala 

Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Vaslui a ținut cont de ORDINUL MEN nr. 3590/2016 privind aprobarea 

planurilor cadru de învățământ si de Procedura Operatională privind elaborarea și aprobarea 

programelor școlare pentru disciplinele de studiu din învățământul preuniversitar ofertate la nivelul 

unităților de învățământ din județul Vaslui P23/12.03.2018 . 

Consiliul de Administrație al școlii, în urma consultării elevilor, părinților, Consiliului Profesoral 

și pe baza resurselor disponibile a aprobat CDȘ pentru anul școlar 2019-2020.  

În contextul reformei curriculum-ul la decizia școlii crează premisele unei oferte educaționale 

personalizate și a unui învățământ diferențiat în funcție de particularitățile de vârstă ale elevilor și 

nevoilor de formare ale acestora. 

 

Nr.crt. Ciclul de  

invatamant 

Titlul/tipul optionalului Clasa Cadru didactic 

 PRIMAR “Puşculiţa cu lecturi” 

 

II C Dorobăț Diana-

Elena 

“Să scriem corect! 

 

II D Ciubotariu 

Gabriela 
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”Lecturile copilăriei” a III-a A Munteanu 

Simona 

,,Să scriem corect!” a III-a B Cozma Liliana 

,,Caruselul ortogramelor” a III-a C  Raizu Alina 

,,Literatura pentru copii” 

 

a III-a D Sprînceană 

Maricica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIMNAZIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Educație pentru sănătate prin 

jocul de baschet” 

aV-a, aVI-a 

și a VII-a 

Lefter Mihaela 

Vîrlan Luminița 

Sîrbu Alexandru 

,,Lectura ca abilitate de viață” aV-a Dorofte 

Mihaela 

,,Orientare turistică prin joc și 

drumeție” 

 

aV-a, aVI-a, 
aVII-a 

Popoiu Sorin 

,,Fascinația științelor” 

 

aVI-a Bădărău Elena 

,,Let’ s Rolle, play and dance” 

 

aVI-a Bortes Anca 

 

Curriculum-ul la decizia școlii s-a elaborat în concordanţă cu cerinţele elevilor şi obiectivele de 

dezvoltare ale comunităţii. Astfel, în completarea curriculumu-lui nucleu unitatea noastră a optat, în 

funcţie de particularităţile colectivului de elevi, pentru curriculum aprofundat sau extins, precum şi 

pentru stabilirea orelor opţionale. 

 

 Prezentarea opţionalelor/pachetelor de opţionale 

Am elaborat Oferta CDȘ pentru anul școlar 2019-2020, avizată în CP din 21.01.2019 și 

aprobată în CA din 22. 01.2019, care include la clasele aV-a, aVI-a și aVII-a discipline opționale integrate 

mai multor arii curriculare, stabilite conform Procedurii Operaționale elaborată de ISJ Vaslui, în urma 

dezbaterilor realizate cu elevii și părinții acestora, prin aplicarea chestionarelor de satisfacție. 

 

Calitatea predării 

Prin asistenţe la ore şi prin verificarea proiectării didactice am controlat calitatea procesului 

instructiv-educativ. În această acţiune am antrenat şi responsabilii comisiilor metodice din unitate. În 

programul de asistenţe am cuprins în primul rând personalul didactic nou venit, personalul didactic 

înscris la examenul pentru obţinerea gradelor didactice, precum şi personalul didactic cu succese 

remarcabile. Fiecare cadru didactic îşi organizează procesul de predare în aşa fel încât să faciliteze 

receptarea. 

 

Programul de pregătire cu elevii capabili de performanţă 

Un obiectiv important vizat de către toate cadrele didactice a fost organizarea unui program 

judicios de pregătire a elevilor capabili de performanţă. 
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Programul de pregătire suplimentară 

În vederea obţinerii unor rezultate bune la Evaluarea Naţională, la matematică şi română s-au 

organizat săptămânal ore de pregătire suplimentară. 

 

Activitatea educativă extracurriculară 

S-a întocmit programul activităţilor educative pe acest semestru. Diriginţii au întocmit 

planificările activităţilor educative pe clase conform cerinţelor. În cadrul orelor de dirigenţie s-au 

susţinut toate temele prevăzute de metodologie. 

Pentru o mai bună educare a elevilor şi îndrumare a acestora spre o unitate cât mai aproape 

de interesele şi aptitudinile lor, împreună cu doamna dirigintă a clasei a VIII-a am organizat şedinţe şi 

lectorate cu părinţii în care s-au prezentat elevilor şi părinţilor Calendarul şi Metodologia Evaluării 

naţionale, Calendarul şi Metodologia de admitere în clasa a IX-a, precum şi graficul fiecăror activităţi. 

 

 

VIII. ACTIVITATEA DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE A CALITĂȚII ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

 

COMISIA de EVALUARE şi ASIGURAREA CALITĂŢII 

Responsabil, profesor Mirela Obreja 

 

 

Comisia de asigurare şi evaluare a calităţii are următoarea componenţă:  

Conducerea operativă:  

− director – prof. Ciubotaru Greta,  

− responsabil: prof. Obreja Mirela,  

− membri: prof. Raizu Alina, prof. Filipescu Daniela, Vîntu Cătălin - reprezentantul părinţilor, 

Adumitroaie Cornel - reprezentantul Consiliului Local 

 

Atribuţiile generale ale CEAC pentru anul şcolar 2018– 2019: 

− gestionează dovezile,  

− elaborează şi aplică procedurile,  

− întocmeşte planul de îmbunătăţire, raportul de autoevaluare, formularele periodice de 

monitorizare internă,  

− păstrează legătura cu ARACIP,  

− informează permanent profesorii asupra sistemului de asigurare a calităţii, se întâlnesc lunar 

în şedinţe de lucru în scopul diseminării observaţiilor privind observarea lecţiilor, dezbat 

calificativele obţinute,  

− identifică punctele tari şi punctele slabe, 

− propune şi implementează proiecte în scopul creşterii calităţii activităţii pe diverse domenii 

de interes 
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Principalele activități 

Echipa managerială a școlii a asigurat permanenţa  şi coerenţa autoevaluării activităţii şcolii 

prin numirea unei Comisii de Evaluare şi Asigurare a Calităţii  şi prin crearea unui cadru formal în care 

să se desfăşoare acţiunile de autoevaluare.  

Documentele proiective ale comisiei, Planul operațional, Regulamentul de funcționare a 

comisiei, Planul managerial, au fost realizate în conformitate cu metodologiile în vigoare. De 

asemenea, au fost elaborate strategia de evaluare și regulamentul de oranizare și funcționare, au fost 

planificate activitățile pentru asigurarea calității, precum și elaborarea graficului de asistențe la ore. 

 

Activități realizate în anul școlar 2018-2019: 

− Actualizarea avizierului CEAC 

− Elaborarea de instrumente de autoevaluare în vederea unei aprecieri riguroase a gradului de 

îndeplinire a descriptorilor din Standardele de calitate. 

− Completarea platformei de lucru cu datele initiale. Membrii C.E.A.C. au colectat și datele 

personale ale cadrelor didactice, didactice auxiliare și nedidactice de la nivelul unității de 

învățământ coordonatoare și a celor subordonate, în vederea întocmirii documentelor 

actualizate de încărcat pe platformă, datele referitoare la studiile și formarea profesională. 

− propunerea măsurilor de optimizarea / creștere / dezvoltare a caliății educației oferite de 

școală 

− Evaluarea nivelului de satisfacție a serviciilor de educație oferite de școală.  

 

Analiza SWOT  

PUNCTE TARI 

− Aprecirea muncii comisiei în urma vizitei experților ARACIP din aceasta toamnă 

− completarea portofoliului comisiei cu documentaţia necesară 

− elaborarea chestionarelor ce vor fi aplicate  părinţilor ți elevilor în vederea îmbunătăţirii 

climatului instructiv-educativ din scoală 

− Realizarea Raportului Anual de Evaluare Internă a Calităţii Educaţiei pentru anul şcolar 

anterior; 

− Realizarea Planului de îmbunătăţire a calităţii educaţiei pentru anul şcolar curent. 

PUNCTE SLABE 

- nu s-a realizat integral graficul de interasistenţe 

- există deficiențe în monitorizarea activităților 

 

AMENINŢĂRI 

- munca în această comisie necesită un volum foarte mare de timp si datorită supraîncărcării cu 

alte activităţi școlare și extrașcolare există posibilitatea ca să nu fie îndeplinite toate sarcinile. 

 

OPORTUNITĂŢI 

- disponibilitatea cadrelor didactice și a conducerii de a sprijini activitatea acestei comisii 

- site-ul ARACIP şi al ISJ-ului pentru consultare şi 

- informare; 
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-  Colaborarea dintre membrii comisiei; 

-  Dorinţa de perfecţionare a competenţelor impuse de 

- legea asigurării şi evaluării calităţii. 

- Acces informaţional ; 

- Existenţa resurselor materiale 

 

Soluţii posibile: 

− elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a monitorizării activităţilor desfăsurate pentru a 

se putea realiza o evaluare internă cât mai corectă;  

− o mai bună colaborare a membrilor comisiei cu toate cadrele didactice, cu consiliul elevilor si 

al părinţilor pentru a ușura și eficientiza munca acestei comisii; 

− aplicarea si valorificarea în continuare a chestionarelor de identificare a gradului de satisfacţie 

a beneficiarilor în legătură cu serviciile oferite de scoală; 

− centralizarea exemplelor de bună practică oferite de reprezentanţii catedrelor și 

popularizarea acestora. 

 

 

COMISIA privind SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL 

Președinte, prof. Lefter Cristina Mihaela 

 

     În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul 

intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, ,,Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Vaslui dispune de un sistem de control 

intern/managerial ale cărui concepere şi aplicare permit conducerii și consiliului de administrație să 

asigure că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice au fost 

utilizate în condiţii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate. 

Sistemul de control intern/managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea 

măsurilor vizând creşterea eficacităţii acestuia are la bază evaluarea riscurilor. Astfel: 

- Comisia de monitorizare este funcțională; 

- Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și 

actualizat anual; 

- Procesul de management al riscurilor este organizat și monitorizat; 

- Procedurile documentate sunt elaborate în proporție de 100 % din totalul activităților 

procedurabile inventariate; 

- Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele şi 

activitățile entității, prin intermediul unor indicatori de performanță; 

 

Pe baza rezultatelor autoevaluării, la data de 31 decembrie 2018, sistemul de control intern 

managerial al Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare” Vaslui este conform cu standardele cuprinse în Codul 

controlului intern managerial.  

În acest sens au fost realizate următoarele: 
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- a fost constituita Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică 

a dezvoltarii Sistemului de control intern/managerial prin decizia nr. 76/26.09.2018 

- au fost stabilite 16 de obiective generale conform standardului nr. 5 – Obiective 

- au fost stabilite 5 de obiective specifice conform standardului nr. 5 – Obiective 

- pentru fiecare obiectiv exista asociati indicatori de performanta 

- există 23 de indicatori de performanță asociați obiectivelor generale si specifice. 

- a fost realizat inventarul activitatilor/compartimentelor si a actiunilor derulate in cadrul 

acestora in anul 2018. 

- au fost inventariate 125 de activitati in cadrul compartimentelor unitatii 

- Există in unitate 125 proceduri operaționale si 14 proceduri de sistem. 

- a fost aprobat Registrul de riscuri la nivelul entității.  

- au fost analizate riscurile înregistrate pentru 13 obiective,  

- au fost înregistrate în Registrul de riscuri.  
 

 

IX. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ EXTRACURRICULARĂ 

 

CONCURSURI EDUCATIVE EXTRACURRICULARE  

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR - CLASELE PREGĂTITORE, I și a II-a 

 

Nr. 
Crt. 

Concursul/ 
Festivalul 

Faza/ 
Etapa 

Locul Numele cadrului 
didactic 

Nr. elevi 

1 

Concursul Național 
,,Evaluarea 

interdisciplinară prin 
intermediul educației 
turistico-ecologice” 

județeană 

I-1echipaj p.i.p. Raizu Alina 5 elevi 

2 
 
 
 
 
 

Concursul 
interjudețean 

,,Ion Creangă – cel mai 
frumos mărțisor al 

românilor” 
 
 
 

interjudețeană 
 
 
 
 
 

 
I-2 elevi 

p.i.p. Borcan 
Lăcrămioara 

Tabără Fabiana 
Ababei Alexandra 

I-1 elev p.i.p. Raizu Alina Olariu Alexandra 

M-1 elev p.i.p. Raizu Alina Rusu David 

II-1 elev p.i.p. Sprinceana 
Maricica 

Cretu Ioana 

M-1 elev p.i.p. Sprinceana 
Maricica 

Nica Denis Mihai 

3 

Concursul regional 

,,Armonii de 

primăvară” 

regională 

I-1 elev p.i.p. Raizu Alina Iamandi Andrei 

II-1 elev p.i.p. Raizu Alina Fighiuc Erica 

III-1 elev p.i.p. Raizu Alina David Ilaria 
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4 

Concursul plastică 

,,Drepturile copilului în 

viziunea mea” 

Regională 

I — 1 elev înv. Butnaru 
Manuela 

 
Safir Eva-Maria 

III=3elevi înv. Butnaru 
Manuela 

Aionoaiei Melisa-

Ștefania, Pricop 

Amalia-Maria 

III=1elev inst. Juverdeanu 
Loredana 

Ciucă Karina 

Mențiune inst. Juverdeanu 
Loredana 

Furtună Gabriela 

I=2 elevi p.i.p.Gîfei Iuliana Avram Ştefania 
Harii Ianis 

I-1 elev p.i.p. Moraru 
Anișoara 

Ciobanu Eva-Elena 

III—1 elev p.i.p. Borcan 
Lăcrămioara 

Uccheddu Ianis 
Mirko 

 

II-1elev p.i.p.Ciubotariu 
Gabriela 

Buguleț Aryana 

Mențiune – 
1elev 

p.i.p. Borcan 
Lăcrămioara 

Chireac Antonia 

II-2 elevi p.i.p. Raizu Alina Rusu David 
Olariu Alexandra 

5 

Concursul 
Internațional 

,,Eminescu, culoare și 
cuvânt” 

Internațională 
 
 
 
 

I = 2 elevi 
  

p.i.p. Raizu Alina Alistar Matei 
Fughiuc Erica 

II = 1 elev  p.i.p. Raizu Alina David Ilaria 

6 

 
Concursul Național ,, 
Planeta Pământ-casa 

tuturor” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Națională 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I-creație 
57lastic-1 elev  

p.i.p. Borcan 
Lăcrămioara  

 
Pană Victor 

 

II-creație 
57lastic-1 elev 

p.i.p. Borcan 
Lăcrămioara  

Ababei Alexandra 

 

III=1elev Gîfei Iuliana Pancu Rareş 

I-
Scrapbooking-
1 echipaj 

p.i.p. Raizu Alina Corogeanu Maria 
Albescu Daria 

 

I-creație 
literară-2 elevi 

p.i.p. Raizu Alina Scripcaru Sofia 
Alistar Matei 

I-creație 
plastică-1 elev 

p.i.p. Raizu Alina Lăzărescu Tteodor 
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II-creație 
plastic-1 elev  

p.i.p. Raizu Alina Alistar Matei 

II-
Scrapbooking
– 2 elevi 

Palade Karina 
Maria 
Hariuc Dragos 

Sprinceana Maricica 

7 

Festivalul – Concurs 
Internațional de 

gimnastică și dans 
,,Prietenia“ 

 
 
 
 
 

Locul  I p.i.p. Borcan 
Lăcrămioara 

 

Locul  I p.i.p. Moraru 
Anișoara 

 

Locul  II p.i.p. Munteanu 
Simona 

 

8 

Festivalul 
Interjudețean de 

gimnastică și dans 
,,Speranța“ 

 
 
 
 
 

Locul  I p.i.p. Borcan 
Lăcrămioara 

 

Locul  II p.i.p. Munteanu 
Simona 

 

 
Locul  I p.i.p.Moraru 

Anișoara 
 

 
Locul I p.i.p. Dorobăț 

Diana 
 

9 

Festivalul 
Interjudețean de 

gimnastică și dans 
,,Ritmurile Tinereții“ 

 

Locul  I p.i.p. Munteanu 
Simona 
 

 

Locul  I p.i.p. Moraru 
Anișoara 

 

10 
Concursul Național  
,,Fantezii de iarnă” 

 

Națională 
 

I -creație 
58plastică-1 

elev 
 

p.i.p.Ciubotariu 
Gabriela 

Buguleț Aryana 

I-3 elevi 
Decorați-uni 

p.i.p.Moraru 
Anișoara 

Popa David 
Macovei Marta 

Paola 
Mumuruz Mattia 

Alexandru 

I – 1 elev 
Colinde 

p.i.p. Moraru 
Anișoara 

Pînzaru Diana 

Andreea 

11 
Concursul regional 
,,Din inimă pentru 

tine” 

Etapa 
Județeană 

 

II -creație 
58lastic-1 elev 

 

p.i.p.Ciubotariu 
Gabriela 

Buguleț Aryana 

12 
Concursul 

Interjudețean 
,,Logic Math” 

Faza locală 

I-2 elevi 
 

p.i.p.Ciubotariu 
Gabriela 

Crăcană Mihai 
Răchită Denis 

II-1elev p.i.p.Ciubotariu 
Gabriela 

Păduraru Matei 
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• Concursul internațional de Gimnastică și Dans„ Prietenia” 

− locul I clasa PB - pip.  Borcan Lăcrămioara 

− locul I- clasa I A - pip.Moraru Anișoara 

− locul II- clasa a II-a A- pip. Munteanu Simona 

− locul I-clasa a IV-a A, pip. Ștefăniță Adriana 

− locul I-clasa a IV-a B, înv. Gherase Carmen 

 

• Concursul de consiliere școlară „Stop Bullying-ului” – faza națională 

− clasa a III-a A- pip. Cîrlescu Iulia - locul al III-lea – 1 elev; mențiune – 2 elevi; 

 

• Concursul interjudețean de gimnastică și dans ,,Ritmurile tinereții,, 

− locul I clasa I A- pip. Moraru Anișoara 

− locul I- clasa a II-a A- pip. Munteanu Simona 

− locul I-clasa a IV-a A, pip. Ștefăniță Adriana 

− locul I-clasa a IV-a B,înv. Gherase Carmen 

 

• Concursul Regional ” Visurile copilăriei” 

 

− clasa a III-a A- pip. Cîrlescu Iulia - locul I – 1 elev; 

− clasa a IV-a D, pip. Buguleţ Gianina - locul III- 1elev 

 

• Concursul de prevenire, informare și consiliere antidrog ,,Praf în ochi”, etapa 

interjudețeană:  

− secțiunea Desen/Pictură, locul I, Pârcălabu Lorena, VI C, prof. Filipescu Daniela 

− secțiunea Eseuri literare, locul III, Flocea Lavinia,VIII C, prof. Filipescu Daniela 

 

• Concurs regional ,,Martie , mărțișor” 

− clasa IC- pip. Dorobăț Diana - locul II-1 elev , mențiune- 1 elev 

− clasa a II-a C- pip. Raizu Alina - locul I-3 elevi; locul II- 1 elev; locul III- 1 elev 

 

• Concursul Regional ” Armonii de primăvară”  

− clasa a II-a C- pip. Raizu Alina - locul I-1 elev; locul II- 1 elev; locul III- 1 elev 

− clasa a III-a A- pip. Cîrlescu Iulia - locul I – 3 elevi; 

− clasa a IV-a A, pip. Ștefăniță Adriana - locul I- 3 elevi 

− Clasa a IV-a B, înv. Gherase Carmen - Locul I- 2 elevi, locul II- 1 elev 

− clasa a IV-a D, pip. Buguleţ Gianina - locul I- 2 elevi 

 

• Concursul Județean  ”1 IUNIE - Despre copilărie în toate felurile”  

 

− clasa a IV-a D, pip. Buguleţ Gianina - locul I –1 elev 

mailto:scoala5vs@gmail.com
http://sc5vs.ro/


 
                 Şcoala Gimnazială "Stefan cel Mare" Vaslui 
Str.          M-ş    M-șal Consta Prezan, nr. 2, Vaslui, cod 730054, România 

Telefon 0335416170 / Fax: 0335417379 
E-mail: scoala5vs@gmail.com ; Web: scoala5vs.ro 
                        

 

 

• Festival Concurs de teatru ”Eu, tu și scena”  

 

− clasa a IV-a D, pip. Buguleţ Gianina - locul I –1 echipaj, locul II – 1 echipaj 

 

• Concursul Județean  ”Vestitorii primăverii”  

 

− clasa a IV-a A, pip. Ștefăniță Adriana - locul I- 1elev 

− clasa a IV-a D, pip. Buguleţ Gianina - locul I- 1elev 

 

• Concursul de consiliere școlară „Stop Bullying-ului” – faza județeană 

 

− clasa a III-a A- pip. Cîrlescu Iulia - locul I – 1 elev; locul al II-lea – 1 elev; locul al III-lea – 1 elev; 

mențiune – 1 elev; 

 

• Concursul de dans ,,Speranța,, 

− locul I clasa PB - pip.  Borcan Lăcrămioara 

− locul I - clasa I A- pip. Moraru Anișoara 

− locul I -clasa I C- pip. Dorobăț Diana 

− locul II- clasa a II-a A - pip. Munteanu Simona 

− locul I-clasa a IV-a A, pip. Ștefăniță Adriana 

− locul I-clasa a IV-a B, înv. Gherase Carmen 

 

 

CONCURSURI EDUCATIVE EXTRACURRICULARE – GIMNAZIU 

 

• Festival-Concurs internațional  de Dans ,, Prietenia” - Vaslui 

  

− Locul I - 12 elevi, prof. Vîrlan Luminița 

 

 

• Concursul național de educație Ecologică și colectare selectivă din cadrul proiectului „Școala 

Zero Waste”, ediția a VII-a,  

− Locul IX din 156 de școli participante, prof. Mardare Mădălina 

 

• Concursul național „Călători prin istorie”, etapa județeană,  
 
Premiul I: Ciulei Paul Ionuț, Cucu Matei Rareș, Ailincăi Ștefan și Flocea Lavinia Teodora, Ivan 

Alexandru și Grigoriu Cosmin, Prof. Focșa Constantin 
 

• Concurs interjudețean de Dans ,,Speranța” Vaslui 
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Locul I - 12 elevi, prof. Vîrlan Luminița 

 

• Concurs național  de Dans ,, Fantezii de vară,,- Bârlad 

  

Locul I - 12 elevi, prof. Vîrlan Luminița 

 

• Concurs național  de Dans ,,Ritm și armonie”- Călărași 

  

Locul I - 12 elevi, prof. Vîrlan Luminița 

 

• Concursul de istorie „Peneș Curcanul – renumit erou vasluian al Războiului de Întregire 

Națională”, faza județeană,  

 

Premiul II, 15 elevi clasele V-VII, prof. Focșa Constantin 

 

• Concurs județean ,,Micul meu biciclist” 

 

Locul I - 5 elevi, prof. Vîrlan Luminița 

 

• Concurs Național ,,Mesajul meu antidrog” 

 

Locul I - Pircălabu Lorena, prof. Obreja Mirela 

Locul II - Grigoruţă Teodora,  Chiratcu Matei, Afrăsînii Andra, prof. Obreja Mirela 

Locul III - Botez Miruna, prof. Obreja Mirela 

Mențiune - 8 elevi, prof. Vîrlan Luminița 

 

• Concurs interjudețean ,, Ritmurile tinereții” 

Locul I – formația de dans, 12 eleve, prof. Vîrlan Luminița 

 

• Concurs județean - Tetratlonul vacanței- concurs de atletism 

 

Locul I – echipa de atletism, 10 elevi, prof. Vîrlan Luminița 

 

• Concursul Național Probleme majore ale omului din secolul XXI, sectiunea desen, 

Târgoviște 

         

Locul II – Palade Andrei, prof. Obreja Mirela 

       Locul III – Grecu Laurențiu, prof. Obreja Mirela 

 

• Concursul Național de șah ,,In memoriam Elisabeta Polihroniade” 

 

Locul II – Stratica Ștefan, Simion Iustin, Serea Mihai, prof. Obreja Mirela 
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• ,,Săptămâna Europeană a Sportului Școlar”- ,,Ziua Sportului Școlar”  

100 elevi, prof. Vîrlan Luminița, prof. Lefter Mihaela, prof. Ursu Eduard,  

 

• ,,EXATLON SCOALA 5 - ZIUA MICILOR RAZBOINICI”,   

 

500 elevi, prof. Vîrlan Luminița, prof. Lefter Mihaela, prof. Ursu Eduard, prof. Sîrbu Alexandru 

 

ACTIVITĂȚI EDUCATIVE 

Nr. 
Crt 

Titlul activității Perioada de 
desfășurare 

Grup țintă Coordonatori Parteneri Rezultate 

1 Ziua Mondială a 
Curăţeniei 

23.09.2018 Elevii claselor 
I-VIII 

Borcan 
Lăcrămioara 
Borteș Anca 

Primăria 
Vaslui 

-campanie de 
ecologizare 

2 Ziua Europeană a 
Limbilor moderne 

26.09. 2018 Elevii claselor 
a V-a 

Botez Liliana Biblioteca 
Județeană 

-panouri inform., 
materiale didactice 

3 Ziua 
Internaţională a 
Cadrelor 
didactice 
,,Ziua Educației,, 

5.10.2018 Elevii claselor 
I-VIII 

Borcan 
Lăcrămioara 
Lefter Mihaela 
Vîrlan Luminița 
 

- -activități sportive 
-citate despre 
educaţie 
-compuneri 

4 Ziua Națională de 
Comemorare a 
Holocaustului 

9.10 2018 Elevii claselor 
V-VIII 

Focșa Constantin Biblioteca 
Județeană 

-referate,  
-dezbateri, 
-prezentări 

5. Săptămâna 
educației globale  

13-
17.11.2018 

Elevii claselor 
P-VIII 

Borcan 
Lăcrămioara 

- -acțiuni de ecologiz. 
-expoziții de desene 
, dezbateri 

6 Ziua Naţională a 
României 

1.12.2018 Elevii claselor 
P-VIII 

Borcan 
Lăcrămioara 
Vîrlan Luminița 

- -spectacol festiv 
-expoziție 

7 Ziua 
Internaţională a 
Nonviolenţei în 
şcoală 

30.01.2019 Elevii claselor 
P-VIII 

Vasile Monica 
Moșneagu 
Cristina 

- -dezbateri, 
- proiecte 
-jocuri 

8 Ziua Mondială a 
Urșilor Polari 

27. 02. 2019 Elevii claselor 
a V-a, a VIII-a 

Mardare 
Mădălina 

 -proiecte, machete 
-măști 

9 Ziua 
Internatională a 
Femeii 

8.03.2019 Elevii claselor 
P-VIII 

Borcan 
Lăcrămioara 

- -cântece 
-poezii 
-desene 

10 Ziua 
Internaţională a 
Francofoniei 

20.03.2019 Elevii claselor 
V-VIII 

Botez Liliana - -expoziţie 
- referate 

11 Ziua Mondială a 
Păsărilor 

01.04. 2019 Elevii claselor 
a VI-a 

Mardare 
Mădălina 

 -hrănitoare pentru 
păsări, machete 
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12 Ziua Mondială a 
Sănătăţii 

7.04.2019 Elevii claselor 
V-VIII 

Mardare 
Mădălina 

- - referate 
-proiecte 

13 Ziua Europei 9.05.2019 Elevii claselor 
V-VIII 

Frențescu Olga 
Focșa Constantin 

- -spectacol ,  
 -expoziţie 

14 Ziua Mondială a 
Broaștelor 
Țestoase 

23.05.2019 Elevii claselor 
a V-a, a VI-a 

Mardare 
Mădălina 

- -proiecte 
-machete 

 

• p.i.p. Teodoru Alina- clasa pregătitoare A 

o Marea voluntariadă-plantare flori, Cei trei R, confecționare de obiecte din materiale 

refolosibile-23 elevi; 

o ”Iepuraşul de Paşte”-expoziție cu lucrări -aprilie 2019, 23 elevi; 

o ,,Ziua Europei”- 9 mai 2019, 23 elevi; 

• pip. Borcan Lăcrămioara -C.P. -B 

o ,,Marea Voluntariadă națională de mediu a școlarilor, 2019”- Plantare de flori și 

arbuști, Cei trei R, Confecționare de obiecte din materiale refolosibile, Colectare de 

hârtie, sticlă, doze, pet-uri, Sesiune             

o Importanța reciclării, activitate de ecologizare -24 elevi; 

o ,,100 de zile de școală”- serbare școlară- 24 elevi 

o ,,Târgul de primăvară”-Silver Mall Vaslui-confecționare de mărțișoare sub îndrumarea 

meșterilor populari; - 5 elevi 

o Târg de jucării-1 iunie-Parcul Copou-24 elevi; 

o Serbare sfârșit de an școlar/ Gala premianților-iunie 2019, 24 elevi. 

• instit. Juverdeanu Loredana-C.P. C 

o ,,Marea voluntariadă”-plantare flori, Cei trei R, confecționare de obiecte din materiale 

refolosibile-23 elevi; 

o ”Iepuraşul de Paşte”-expoziție cu lucrări -aprilie 2019, 23 elevi; 

o ,,Ziua Europei”- 9 mai 2019, 23 elevi; 

• înv. Butnaru Loredana-C.P. D 

o ,,Marea voluntariadă”- plantare flori, Cei trei R, confecționare de obiecte din 

materiale refolosibile-23 elevi; 

o ”Iepuraşul de Paşte”-expoziție cu lucrări -aprilie 2019, 23 elevi; 

o ,,Ziua Europei”- 9 mai 2019, 23 elevi; 

• Clasa I A - p.i.p. Moraru Anișoara 

o ,,Copii, nu vă jucaţi cu focul!”, (dezbatere şi vizionare de filme) - Februarie 2019- 22 

elevi 

o ,,Mamă, te iubesc!”– activitate 8 Martie”- Martie2019 – 22 elevi 

o ,,Ziua micilor războinici- Exatlon Scoala 5"-martie 2019 – 22 elevi 

o ,,Natura prietena mea!”- Ecologizare în curtea şcolii-Aprilie 2019 – 22 elevi 

o ,,Suntem copiii Europei”- mai 2019 – 22 elevi 

o ,,Copile, azi e ziua ta!” – Desene pe asfalt-iunie 2019 – 22 elevi 
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o ,,Marea Voluntariadă națională de mediu a școlarilor, 2019”- Colectare de hârtie, 

sticlă, doze, pet-uri, Sesiune  - 22 elevi 

o Dinți frumoși și sănătoși”-activitate în cadrul proiectului național de igienă orală 

susținut de Crucea Roșie și Colgate-31 mai 2019, 22 elevi; 

o Târg de jucării-1 iunie-Parcul Copou- 22 elevi; 

o Serbare sfârșit de an școlar/ Gala premianților-iunie 2019, 22 elevi.   

• Clasa I B- pip. Gîfei Iuliana 

o „Mijloace de transport” - februarie 2019- 19 elevi 

o ,,Mărţişor pentru Ion Creangă”- martie2019- 19 elevi 

o ,,Salvaţi pădurea!”-,,Luna pădurii” -aprilie 2019- 19 elevi 

o ,,Suntem copiii Europei”- mai 2019- 19 elevi 

o „Ziua Copilului”-iunie 2019- 19 elevi 

• Clasa I C- p.i.p. Dorobăţ Diana- Elena 

o Copii nu vă jucaţi cu focul!(dezbatere şi vizionare de filme) - februarie 2019 

o Mamă, te iubesc! –activitate 8 Martie”- martie2019 

o Natura prietena mea!- Ecologizare în curtea şcolii-aprilie 2019 

o ,,Suntem copiii Europei”- mai 2019 

o ,,Copile, azi e ziua ta!” – Desene pe asfalt-iunie 2019 

• Clasa I D- p.i.p. Ciubotariu Gabriela 

o Copii, nu vă jucaţi cu focul!(dezbatere şi vizionare de filme) - februarie 2019 

o Mamă, te iubesc! –activitate 8 Martie”- martie2019 

o Natura prietena mea!- Ecologizare în curtea şcolii-aprilie 2019 

o ,,Suntem copiii Europei”- Mai 2019 

o Copile, azi e ziua ta! – Desene pe asfalt-Iunie 2019 

o ,,Marea Voluntariadă” națională de mediu a școlarilor, 2019”- Colectare de hârtie, 

sticlă, doze, pet-uri, Sesiune  - 22 elevi 

o Târg de jucării-1 iunie-Parcul Copou- 22 elevi; 

o Serbare sfârșit de an școlar/ Festivitate de premiere-iunie 2019, 22 elevi. 

• p.i.p. Munteanu Simona-clasa a II-a A 

o ,,Marea voluntariadă”-plantare flori, Cei trei R, confecționare de obiecte din materiale 

refolosibile-27 elevi;  

o Confecționare de obiecte din materiale refolosibile, colectare de hârtie, sticlă, doze, 

pet-uri, Sesiune  ,,Importanța reciclării”, Activitate de ecologizare -24 elevi; 

o ”Iepuraşul de Paşte”-expoziție cu lucrări, realizare de texte imaginative-aprilie 2019, 

27 elevi; 

o ”EUROPA-Libertate, Egalitate, Fraternitate”- 9 mai 2019, 27 elevi; 

o Târg de jucării-1 iunie-Parcul Copou-24 elevi; 

o Serbare sfârșit de an școlar/ Gala premianților-iunie 2019, 27 elevi. 

• p.i.p. Cozma Liliana-clasa a II-a B 

o ,,Punguţa cu poveşti” – 1 martie - Să ne aducem aminte de Creangă! 

o ”EUROPA-Libertate, Egalitate, Fraternitate”- 9 mai 2019, 23 elevi; 

o  Serbare sfârșit de an școlar/ Gala premianților-iunie 2019, 23 elevi. 
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• p.i.p. Raizu Alina-Nadia-clasa a II-a C 

o Marea voluntariadă-plantare flori, Cei trei R, confecționare de obiecte din materiale 

refolosibile-29 elevi; 

o ,, Inside out- Întors pe dos”-vizionare film-februarie 2019, 29 elevi; 

o ,,Târgul de primăvară”-Silver Mall Vaslui-confecționare de mărțișoare sub îndrumarea 

meșterilor populari; 

o ,,Poveștile care ne-au” făcut OAMENI”-concurs-martie 2019, 29 elevi; 

o ”Iepuraşul de Paşte”-expoziție cu lucrări, realizare de texte imaginative-aprilie 2019, 

29 elevi; 

o ”EUROPA-Libertate, Egalitate, Fraternitate”- 9 mai 2019, 29 elevi; 

o ,,Prisaca cu poezii”-omagiu adus poetului Tudor Arghezi-21 mai 2019-Biblioteca 

județeană-29 elevi; 

o ,,Dinți frumoși și sănătoși”-activitate în cadrul proiectului național de igienă orală 

susținut de Crucea Roșie și Colgate-31 mai 2019, 29 elevi; 

o Târg de jucării-1 iunie-Parcul Copou-22 elevi; 

o Serbare sfârșit de an școlar/ Gala premianților-iunie 2019, 29 elevi. 

o ,,Ziua micilor războinici - Exatlon Scoala 5"-martie 2019 ,toti învățătorii 

 

• pip. Sprînceană Maricica-a II-a D 

o ,,Dragobetele copiilor”-Februarie 2019-24 elevi; 

o ,,Un mărţişor ecologic” -martie 2019-24 elevi; 

o ,,Hristos a înviat!”- aprilie 2019-24 elevi; 

o “Planeta noastră, Terra”-mai 2019-24 elevi; 

o Târg de jucării-1 iunie-Parcul Copou-24 elevi; Serbare sfârșit de an școlar/ Gala 

premianților-iunie 2019, 27 elevi 

 

GIMNAZIU 
 

• Participarea la Serbarea școlară, in 12 iunie 2019, cu 6 eleve de la clasele a VI-a, prof. Borteș 

Anca ; 

• Excursie școlară cu clasa a V-a C, 15-17 iunie 2019, 23 elevi participanti, prof. Borteș Anca ; 

• Excursie școlară la Sinaia cu clasa a VIII-a C, 22-24 aprilie 2019, 18 elevi participanți, prof. 

Filipescu Daniela; 

• Excursie școlară la Târgu Neamț cu elevii clasei a V-a B și a V-a E în data de 20 mai 2019, prof. 

Vasile Monica 

• Balul mărțișorului, clasele a VIII-a, martie 2019, prof. Filipescu D. , prof. Frențescu Olga; 

• 9 mai – ziua Europei, 9 mai 2019 – prof. Frențescu Olga; 

• Participarea la serbarea școlară, 12 iunie 2019, cu corul „Zefirulˮ, prof. Frențescu Olga; 

• Organizarea cursului festiv al claselor a VIII-a, prof. Frențescu O., Filipescu Daniela; 

• Activitate de combatere a consumului de droguri, prof. Frențescu Olga; 

• Activitate antiviolență susținută de poliție în cadrul școlii noastre, prof. Frențescu Olga;  
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PARTICIPARE LA PROIECTE/ CONCURSURI NAȚIONALE PROMOVATE DE ISJ VASLUI 

Titlul Concursului/ 
Proiectului 

Perioada de 
desfășurare 

Grup țintă Coordonatori Parteneri Rezultate 

Let’s do it, 
România! 

15 
septembrie 

2018 

150 elevi 
din clasele 
V-VIII 

Borcan 
Lăcrămioara 
Borteș Anca 

Primăria 
Vaslui 

-campanie  
colectare  
deșeuri 

Școala Siguranței 
Tedi 

An școlar 
2018-2019 

Elevii 
 clasei I 

Ciubotariu 
Gabriela 
Dorobăț Diana 
Moraru 
Anișoara 

Poliția 
Vaslui 

-sesiuni de  
informare 
-5 activități  
educative 

Școala Zero Waste 4 martie- 
10 mai 
2019 

Elevii 
claselor V-
VIII 

Mardare 
Mădălina 

 -Locul 9 

Marea 
Voluntariadă 
națională de mediu 
a școlarilor, 2019 

1 aprilie- 
 31 mai 

2019 

Elevii 
claselor P-
VIII 

Borcan 
Lăcrămioara 

Asociația 
Semper 
Musica 
Filiala 
Tecuci 

-Locul 29 

Concurs Național 
,,Stop Bullying!,,- 
 faza națională 

iunie  
2019 

 3 elevi  Vapirovschi 
Loredana 
Cîrlescu Iulia 
Adriana 

CJRAE Cluj 1 premiu III 
2 mențiuni 

Concurs național  
,,Prietenii 
Pompierilor” – 
etapa județeană 

6 iunie 
 2019 

2 echipaje Mindinică 
Mitică 

- Premiul III –
fete 
Mențiune-
băieți 

Proiectul Național 
„Cum să creștem 
sănătoși” 

2018-2019 Elevii 
claselor 
pregătitoar
e 

Borcan 
Lăcrămioara 
Juverdeanu 
Loredana 
Butnaru 
Manuela 

Agenția 
Națională 
Antidrog 
Vaslui 

 activități 
portofolii 

Proiectul Național 
„ABC- ul emoțiilor” 

2018-2019 Elevii 
claselor I 

Ciubotariu 
Gabriela 
Dorobăț Diana 
Moraru 
Anișoara 
Gîfei Iuliana 
Munteanu 
Simona 

Agenția 
Națională 
Antidrog 
Vaslui 

activități 
portofolii 

Proiectul Național 
„Necenzurat” 

2018-2019 Elevii 
claselor V-
VIII 

Filipescu Daniela 
Oatu Daniela 
Lefter Mihaela 
Vîrlan Luminița 
Bădărău Elena 

Agenția 
Națională 
Antidrog 
Vaslui 

activități 
portofolii 
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Proiectul Național 
„Eu și copilul meu” 

2018-2019 Elevii 
claselor V, 
VII 

Moșneagu 
Cristina 
Agheorghiesei 
Aurora 

Agenția 
Națională 
Antidrog 
Vaslui 

activități 
portofolii 

 

PROIECTE EDUCAȚIONALE IMPLEMENTATE LA NIVELUL ȘCOLII 

 

PROIECTE INTERNAȚIONALE: 

• Proiect Erasmus Erasmus+ Acțiunea cheie KA2 - Capacity Building in the field of youth Stand 

Against Drugs, coordonator proiect, prof.  Obreja Mirela 

 

Activități: 

− ,,Pot trăi frumos, fără droguri”, 28 elevi (clasa a 7 a C) 

− ,,Am un stil de viață sănătos”, 28 elevi (clasa a 7 a C) 

 

• Programul Erasmus+ Acțiunea cheie KA2 – Parteneriate strategice – Proiect de schimb 

interșcolar : The Great European Pastimes Challenge, coordinator, p.i.p. Raizu Alina 

− Schimb de elevi în cadrul  proiectului, Portugalia, 25-29 martie 2019 

− Organizarea întâlnirii de proiect din Romania, aprilie 2019 

− activități locale cu elevii din proiect 

− actualizarea website proiect 

 

PROIECTE SNAC: 

• Proiect SNAC “Copil ca tine sunt si eu”, coordonator proiect, prof. Obreja Mirela 

Activitati:  

− „ Împreună suntem mai puternici”-28 elevi participanti- clasa 7 C 

− „Siguranța în mediul on-line!”- 28 elevi participanti- clasa 7 C 

− ,, Dansăm împreună” - 28 elevi participanti- clasa 7 C 

− ,,Sunt cetăţean european” - 28 elevi participanti- clasa 7 C 

− ,,Sărbătorim copilăria” - 28 elevi participanti- clasa 7 C 

• Proiect SNAC  „MÂNĂ DE MÂNĂ PENTRU TRADIȚIA ROMÂNĂ”, coordnator, prof. Moșneagu 

Cristina 

PROIECTE EDUCAȚIONALE: 

Nr. 
Crt 

Titlul 
proiectului 

Poziție 
CAEN/ 
CAERI/ CAEJ 

Coordonatori Parteneri Rezultate 

1 ,,Vis de 
copil” 

CAERI 2018, 
poziția 2215 

Cîrlescu Iulia-
Adriana 
Raizu Alina-
Nadia 

CCD Vaslui 
ISJ Vaslui 
Biblioteca 
Judeţeană “Nicolae 
Milescu Spătarul” 
Vaslui 

-628 elevi,  
-146 cadre didactice 
participante,  
-1 expoziţie cu lucrările de 
creaţie plastică, 
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Asociaţia „Arcaşii 

lui Ştefan” 

- revistele cu creațiile copiilor, 
- distribuite școlilor participante,  
-1 articol în mass-media,5 afişe. 

2 ,, Pe urmele 
lui Ștefan-
Vodă” 

CAERI 2018, 
poziția 2213 

Cîrlescu Iulia-
Adriana 
Raizu Alina-
Nadia 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Vaslui, 
Asociaţia “Arcașii 
lui Ștefan”   

-peste 600 de elevi și 60 de 
cadre didactice au participat la 
concurs;  
-2 articole în mass-media 
 

3 ,,Misterele  
matematici”, 

CAERI 2018, 
poziția 2264 

Obreja 
Mirela 

Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Vaslui, 
Casa Corpului 
Didactic Vaslui, 
Asociaţia “Arcaşii 
lui Ştefan” 

274 elevi, 40 cadre didactice 
participanţi, articole în mass-
media. Subiectele, baremele şi 
rezultatele concursului  (ediţiile 
I-X) sunt publicate, în format 
electronic, pe blogul concursului, 
iar în format hârtie în cartea 
Concursul Misterele 
Matematicii, editura Studis Iaşi, 
ISBN 978-606-624-767-2 
 

4 „Pădurea, 
prietena 
mea” 

CAEJ  
2018-2019, 
poziția 148 

Cîrlescu Iulia-
Adriana 

Direcţia Silvică 
Vaslui 
Agenţia de 
Protecţie a 
Mediului Vaslui 

-6 planuri de activităţi în 
domeniul educaţiei ecologice; 
-2 materiale informative despre 
proiect şi activităţile sale; 
-2 expoziţii cu lucrările elevilor; 
1 portofoliu. 

5 „Singur 
acasă” 

CAEJ  
2018-2019, 
poziția 232 

Cîrlescu Iulia-
Adriana 

Centrul Judeţean de 
Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Vaslui 

-1 grup de iniţiativă - acţiune în 
domeniul consilierii elevilor a 
căror părinţi sunt plecaţi; 
-10 planuri de activităţi în 
domeniul consilierii individuale 
şi de grup; 
-3 materiale informative despre 
proiect şi activităţile sale; 
-1 sală amenajată pentru 
desfăşurarea activităţilor 
proiectului, dotată cu mijloacele 
şi tehnica necesară; 
-1 expoziţie cu lucrări ale elevilor 

6 “Prietenii 
naturii” 

CAEJ  
2018-2019, 
poziția 147 

Borcan 
Lăcrămioara 

Direcţia Silvică 
Vaslui 
Agenţia de 
Protecţie a 
Mediului Vaslui 

-6 planuri de activităţi în 
domeniul educaţiei ecologice; 
-2 materiale informative despre 
proiect şi activităţile sale; 
-1 portofoliu 

7 “Un mediu 
curat pentru 
o viață 
sănătoasă” 

CAEJ  
2018-2019, 
poziția 149 

Buguleț 
Geanina 

Agenţia de 
Protecţie a 
Mediului Vaslui 
Primăria Vaslui 

-1 grup de iniţiativă - acţiune în 
domeniul educaţiei ecologice; 
-4 planuri de activităţi în 
domeniul educaţiei ecologice; 
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-1 plan de activităţi în domeniul 
educaţiei plastice; 
-3 materiale informative despre 
proiect şi activităţile sale; 
-2 expoziţii cu lucrările elevilor; 
-1 portofoliu. 

8 „100 de ani 
de la marea 
Unire-100 de 
personalități 
românești” 

CAEJ  
2018-2019, 
poziția 31 

Raizu Alina-
Nadia 

Muzeul Județean 
,,Ștefan cel Mare” 
Vaslui 
Biblioteca 

Județeană ,,N. 

Milescu 

Spătarul”Vaslui 

-1 grup de iniţiativă - acţiune în 
domeniul cultural-artistic; 
-4 planuri de activităţi în 
domeniul cultural-artistic; 
-1 mapă cu 100 de personalități 
românești; 
-1 album foto 

9 „Povestea 
banilor” 

CAEJ  
2018-2019, 
poziția 233 

Raizu Alina-
Nadia 

BRD  Vaslui -1 grup de iniţiativă - acţiune în 
domeniul financiar-bancar; 
-8 planuri de activităţi în 
domeniul financiar-bancar; 
-1 expoziţie cu produsele 
realizate de elevi; 
-1 portofoliu 
 

10 Un mediu 
curat 
înseamnă 
viață 

CAEJ  
2018-2019, 
poziția 150 

Ștefăniță 
Adriana 

Direcţia Silvică 
Vaslui 
Agenţia de 
Protecţie a 
Mediului Vaslui 

-1 grup de iniţiativă - acţiune în 
domeniul educaţiei ecologice; 
-6 planuri de activităţi în 
domeniul educaţiei ecologice; 
-2 expoziţii cu lucrările elevilor; 
-1 portofoliu. 
 

− Proiectul local „ Prietenii naturii”- coordonator p.i.p.Borcan Lăcrămioara 

− Proiectul național „ Cum să creștem sănătoși”- coordonator p.i.p.Borcan Lăcrămioar 

− Proiectul local „Pădurea, prietena mea”-membru în echipa de implementare p.i.p.Borcan 

Lăcrămioara 

− Proiect local ,,Povestea banilor”- membru în echipa de implementare p.i.p. Borcan 

Lăcrămioara 

− Proiect de Parteneriat Strategic Erasmus + ,,The Great European Pastimes Challenge”- 

membru în echipa de implementare p.i.p. Borcan Lăcrămioara, Munteanu Simona 

− Proiectul educativ național „CUM SĂ CREȘTEM SĂNĂTOȘI” în colaborare cu Agenția Națională 

Antidrog - înv. Butnaru Manuela, inst. Juverdeanu Loredana   

− Proiectul Naţional“ABC-ul emoţiilor”- proiect dezvoltat de AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG- 

implementarea proiectului la clasă - pip. Gîfei Iuliana, p.i.p Dorobăţ Diana, Munteanu Simona, 

p.i.p. Moraru Anișoara 

− Proiect Regional ,,Îmi cunosc drepturile”- p.i.p. Moraru Anișoara 

− “Marea voluntariadă” – colectivul de cadre didactice al școlii 

− Proiect local ,,Povestea banilor” - p.i.p. Raizu Alina-Nadia 
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− Proiect interjudețean ,,Pe urmele lui Ștefan-Vodă”- p.i.p. Raizu Alina-Nadia 

− Proiect local ,,Singur acasă”- p.i.p. Raizu Alina-Nadia 

− Proiect local ,,Pădurea, prietena mea” p.i.p. Raizu Alina-Nadia 

− Proiectul „Şcoala siguranţei Tedi” 20 martie 2019- proiect naţional de sigurantă a şcolarilor 

mici  în mediul on-line. p.i.p Dorobăţ Diana, pip Ciubotariu Gabriela, pip Moraru Anişoara 

− ,,Eroul meu, modelul meu” – proiect interjudețean, prof. Filipescu Daniela 

− ,,Necenzurat”– proiect național, în colaborare cu CPECA Vaslui, prof. Filipescu Daniela, prof. 

Oatu Daniela 

− Proiect educațional „9 Mai – zi cu triplă semnificație în istoria poporului român”, prof. 

Frențescu Olga și consilierul educativ, p.i.p.  Borcan Lăcrămioara; 

− PROIECT EDUCATIV ,,EDUCAȚIE PENTRU SĂNATEATE”- MENS SANA IN CORPORA SANO- 

proiect local, prof. Vîrlan Luminița 

− Proiectul Școlar ,,Colgate”, prof. Vîrlan Luminița 

− Programul Erasmus + ,, Be Active “, prof. Vîrlan Luminița, prof. Lefter Mihaela, prof. Ursu 

Eduard 

 

PROGRAMUL NAȚIONAL  ŞCOALA ALTFEL 

22 - 26  OCTOMBRIE  2018 

Echipa de coordonare:  

- prof. Ciubotaru Greta- Doina  - director, președinte 

- prof. Borcan Lăcrămioara –coordonator pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 

- prof. Lefter Cristina Mihaela  -membru 

- prof. Obreja Mirela   -membru 

- prof. Borislavschi Ileana Stela  - membru 

- prof. Borteș Anca- Mădălina  -membru 

- prof. Vîrlan Luminița Mihaela  -membru 

- prof. Moraru Mihaela Anișoara   -membru 

- Onciu Lucian  - reprezentantul părinților 

- Hariug George – reprezentantul elevilor 

Obiective: 

a. Cunoaşterea spaţiului geografic;  

b. Cunoaşterea obiectivelor administrative, culturale şi economice importante ale oraşului, precum şi 

a activităţilor ce se desfăşoară aici;  

c. Dezvoltarea abilităţilor de interacţiune socială;  

d. Valorificarea talentului şi a aptitudinilor artistice ale elevilor;  

e. Formarea atitudinii ecologice responsabile;  

f. Formarea virtuţiilor creştine şi consolidarea comportamentului moral-religios;  

g. Evidenţierea şi dezvoltarea abilităţilor în domeniul estetic şi creativ (desen, pictură, activităţi 

practice), precum şi în domeniul sportiv;  

h. Dezvoltarea şi valorizarea competenţelor individuale;  

i. Participarea cu bucurie şi interes la activități. 
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Activităţile desfăşurate au fost în acord cu nevoile exprimate de beneficiari: elevi, părinţi, comunitate.  

− Planificarea activităţilor s-a realizat urmând prevederile metodologice, ORDINULUI nr. 5.034 din 

29 august 2016 si ORDINULUI nr. 3.637 din 12 aprilie 2016.În planificarea activităţilor s-au 

urmărit paşii existenţi în metodologie, fiind consultaţi iniţial elevii şi apoi părinţii în cadrul 

şedinţelor tematice desfăşurate de profesorii diriginţi.  

− Proiectarea activităţilor a respectat orarul profesorilor şi elevilor, iar la nivelul unităţii de 

învăţământ s-a generat orarul special pentru săptamâna 22 - 26 octombrie 2018.  

Activităţile desfăşurate la Şcoala  Gimnazială  „Ștefan cel Mare” Vaslui au fost diverse acoperind 

următoarele domenii:    

 

A. Activităţi culturale:  

1. Vizionare de filme (literare, istorice, pentru adolescenti, film francofon, religioase) 

2. Obiceiuri și tradiții 

3. Karaoke 

4. „Halloween party” - concurs costumații 

5. Concurs de cultură generală „Cine știe câștigă” 

6. Jocuri muzicale 

7. Origami 

8. „Pe cărările timpului printre mayași, azteci, incași” 

9. Spune-ti părerea despre drepturile tale online 

10. Pe aripile muzicii, dansului și poeziei 

11. „Orașul celor șapte coline – tradiții și noutate” 

12. Reviste școlare - atelier de scriere creative 

13. Pagini de istorie a muzicii ușoare francize 

14. România, metaforă și dor – dezbatere 

15. ,,Sunt roman 

16. ,,Il mondo delle fiabe” 

17. „English is fun! ” 

 

B. Activități sportive: 

1. Jocuri logice 

2. Cupa ,,Centenar” la minibaschet – competiție sportive 

3. Să dezlegăm cubul RUBIK 

4. Origami 

 

C. Activități tehnico-științifice: 

1. Fizica pe înțelesul tuturor 

2. Matematica distractivă 

3. Matematica altfel! 

4. Biologie distractivă 

5. Chimia în bucătărie 

Simetrii (prezentări machete și desene)   
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6. Aurul și argintul în organismul uman 

7. Concurs de cultură generală - aria științe 

 

D. Activități de educație pentru sănătate și stil de viață sănătos: 

1. Stil de viață sănătos 

2. Sănătate prin mișcare 

3. „Aventură în corpul uman” 

4. Măsuri de prim ajutor în caz de accidentare și de protecție a muncii 

5. Spune „Da” unui stil de viață sănătos 

6. Bunele maniere 

7. Să socializăm la o pizza  

8. „Bunătăți “ din povești. Rețete culinare de la bunici și mămici 

9. Ștafete și parcursuri applicative 

10. „Jocurile copilăriei” 

11. Campionat de fotbal „Cupa Podul Înalt” 

12. „Mi-e dor de natură, de culorile toamnei” – excursie 

13. Întrecere și fair-play- fotbal, baschet 

14. „Colorează-ți viața altfel… fără droguri” 

15. „Pădurea, sursă de inspirație” -  drumeție 

16. Vreau să știu mai multe despre…cum să-mi păstrez sănătatea 

 

E. Activități de educație ecologică și de protecție a mediului: 

1. Studiul biodiversității locale 

2. Drumeție și biodiversitate 

3. Copiii și voluntariatul  

4. Iubim natura 

5. „Un mediu sănătos- Un copil fericit”- 

6. amenajarea spatiului verde 

7. Colectarea PET-urilor şi compactarea lor 

 

F. Activități de orientare profesoinală: 

1. O zi la fermă 

2. „Reporter pentru o zi” – joc de rol 

3. „Construim orașul viitorului împreună“ – atelier de creativitate 

4. Master shef   

5. Incursiune în lumea profesiilor 

6. Vizită la Biblioteca Județeană Vaslui 

7. Vizită la Arhivele Județene Vaslui  

8. Vizită la Agentia națională de protecție  a apelor”-sucursala Vaslui 

  Formele de organizare a activităților desfășurate la Şcoala  Gimnazială  „Ștefan cel Mare” Vaslui au 

fost: excursii tematice, vizite  tematice, ateliere, vizionare film, dezbateri, prezentări ppt 
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CONCLUZII:  

Acţiunile valorificate în cadrul programului Şcoala Altfel şi-au atins cu succes obiectivele propuse, prin 

jocuri interactive, ateliere de lucru, dezbateri, vizionare filme, prezentări PowerPoint. Prin derularea 

responsabilă a programului, elevii au avut posibilitatea să-şi formeze un comportament liber, responsabil, 

deschis spre comunicare şi iniţiativă, au conştientizat valoarea efortului depus prin contribuţia lor activă la 

prezentarea unor activităţi recreative, cultural-artistice şi sportive, a obiceiurilor şi a tradiţiilor româneşti. 

Elevii au fost deosebit de impresionaţi de ospitalitatea şi zâmbetele cu care am fost primiţi în cadrul vizitelor 

efectuate şi cu cât drag li s-a explicat totul. Copiii au rămas numai cu amintiri plăcute în urma acestor 

activităţi minunate, făcând schimb de opinii despre cele văzute şi aflate, fiind foarte entuziasmaţi şi cu 

dorinţa de a se implica şi pe viitor. 

 

ACTIVITATEA DE VOLUNTARIAT 

1. Competiția ,,Marea Voluntariadă națională de mediu a școlarilor, 2019” p.i.p. Borcan Lăcrămioara 

2. Donăm rechizite, jucării -activitate de voluntariat ,,Târgul de jucării”-1 iunie, Parcul Copou ”, 

p.i.p. Borcan Lăcrămioara, p.i.p.Munteanu Simona, p.i.p.Moraru Anisoara, p.i.p.Raizu Alina 

Nadia, p.i.p. Ciubotariu Gabriela 

3. “Dinţi frumoşi şi sănătoşi”- activitate în cadrul proiectului naţional de igienă orală susţinut de 

Crucea Roşie şi Colgate -31 mai 2019 p.ip. Moraru Anisoara, p.i.p. Raizu Alina-Nadia 

4. ,,Din inima pentru inima",Club Kiwanis (rechizite, jucării, haine, încălțăminte), 12 iunie 2019, 

p.i.p. Raizu Alina-Nadia 

5. În cadrul proiectului”Marea voluntariadă”: colectare de peturi, doze, maculatură- toti 

invatatorii 

6. Donaţie de cărţi către şcolile din mediul rural- p.i.p. Gîfei Iuliana, p.i.p. Moraru Anișoara 

7. Activitatea de voluntariat în cadrul  Proiectului educațional „Copiii de azi, adulții de mâine” , 

ediția a IV-a organizat de Școala Gimnazială nr. 1 Gîrcenu, jud. Vaslui, prof. Focșa Constantin, 

25.03.2019; 

8. Prof. Vîrlan Luminița, Activități de voluntariat din cadrul Proiectului SNAC ,,Copil ca tine sunt 

și eu”; Clubului Lions Vaslui; DJST Vaslui; Crucea Roșie Vaslui; Asociației ,,Sportul pentru toți” 

 

PARTENERIATE EDUCAŢIONALE 

− Direcția Silvică Vaslui- p.i.p.Borcan Lăcrămioara 

− Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui- p.i.p.Borcan Lăcrămioara 

− Muzeul Județean Vaslui; -p.i.p. Raizu Alina-Nadia 

− Biblioteca Județeană Vaslui;- p.i.p. Raizu Alina-Nadia 

− CCD Vaslui; -p.i.p. Raizu Alina-Nadia 

− În cadru proiectului Interjudețean ,,Pe urmele lui Ștefan-Vodă” am  încheiat 3 protocoale cu 

trei școli din trei județe diferite.- p.i.p. Raizu Alina-Nadia 

− BRD Vaslui; -p.i.p. Raizu Alina-Nadia 

− Protocol de colaborare cu Școala Gimnazială „Alexandra Nechita” Vaslui, jud. Vaslui – p.i.p. 

Gîfei Iuliana 

− Protocol de colaborare cu Școala Gimnazială ,,C. Parfene” Vaslui- p.i.p. Gîfei Iuliana 

− Protocol de colaborare cu Școala Gimnazială ,,M. Eminescu” Vaslui- p.i.p. Munteanu Simona 
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− Protocol de colaborarecu Scoala Gimnaziala nr .10 Valcea-p.i.p.Sprinceană Maricica 

− Protocol de colaborare cu Școala Gimnazială ,,Gheorghe Cioată,, Todirești- p.i.p.Moraru 

− Anișoara 

− Parteneriat educațional (Praf în ochi - proiect interjudețean de informare și prevenire 

antidrog) cu Colegiul Economic „Ion Ghicaˮ Bacău – prof. Filipescu Daniela 

− Parteneriat educațional cu Școala Gimnazială „Alexandra Nechita”Vaslui, prof. Oatu Daniela 

− Parteneriat educațional cu Casa de Cultură, Vaslui, prof. Oatu Daniela 

− Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui, expoziție de fotografie „Martirii Marii Uniri” și 

conferința cu tema „Unirea Basarabiei cu România” , prof. Focșa Constantin, 27.03.2019; 

− Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătaru” Vaslui,  în cadrul Cercului „Istoria 

minorităților” bibliotecară Păun Gina și prof. Focșa Constantin; 

− Cabinetul Medical Școlar nr. 2, Vaslui, activitate de educație sanitară cu tema „Boli infecto-
contagioase, simptome și măsuri de prevenire” asistentă medicală Gheorghiță Nicoleta și prof. 
Focșa Constantin, 03.04.2019; 

− Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui, activitate de prevenire a delincvenței juvenile, clasa 
a VII-a, prof. Focșa Constantin, 27.05.2019 

− Protocol de colaborare cu ,,Școala Gimnazială ,,Manolache Costache Epureanu” Bârlad, prof. 
Vîrlan Luminița, mai 2019 

− Kiwanis Vaslui, prof. Obreja Mirela 
- Parteneriat cu Palatul Copiilor Vaslui, prof. Anton Flavia 

- Parteneriat cu Școala Gimnazială “Mihai David” Negrești, prof. Anton Flavia 

- Parteneriat cu Liceul cu Program Sportiv Vaslui, prof. Lefter Mihaela 

 Colaborarea cu părinţii. Implicarea în viaţa școlii 

Între unitate 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, vizite la domiciliu 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. 

Părinţii au răspuns cu promptitudine în vederea rezolvării unor probleme administrativ gospodăreşti 

apărute în cursul semestrului. 

Colaborarea cu consiliul local 

Există o colaborare bună cu Consiliul Local, Primăria asigurându-se aplicarea şi respectarea 

legislaţiei şi luarea de măsuri privind cuprinderea tuturor elevilor în unitate, precum şi dezvoltarea 

bazei materiale pentru desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a educaţiei tuturor elevilor din 

comunitate. 

Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, cultură-sport 

Există o colaborare permanentă cu ISJ Vaslui, CCD Vaslui, DSTJ Vaslui, Biblioteca Județeană, 

Muzeul Județean, Palatul Copiilor, unitățile de învățământ din județul Vaslui și din alte județe, 

materializată în implementarea proiectelor educaționale și derularea în comun a activităților 

educative curriculare și extracurriculare. 

 

mailto:scoala5vs@gmail.com
http://sc5vs.ro/


 
                 Şcoala Gimnazială "Stefan cel Mare" Vaslui 
Str.          M-ş    M-șal Consta Prezan, nr. 2, Vaslui, cod 730054, România 

Telefon 0335416170 / Fax: 0335417379 
E-mail: scoala5vs@gmail.com ; Web: scoala5vs.ro 
                        

 

ACTIVITATEA PENTRU INTEGRAREA EUROPEANĂ 

 

COMISIA PENTRU PROGRAME EUROPENE 

Responsabil, p.i.p. Raizu Alina 

 

COMPONENȚA COMISIEI: 

-prof. înv. primar, Raizu Alina-Nadia-responsabil; 

-prof. Ciubotaru Greta-membru; 

-prof. Lefter Mihaela-membru; 

-prof. Borteș Anca-membru; 

-prof. Obreja Mirela-membru. 

În perioada 1 septembrie 2018-31 august 2020, Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Vaslui 

beneficiază de un proiect de schimb interșcolar KA229 ”The Great European Pastimes Challenge” nr. 

de referință-2018-1-UK01-KA229-047902_6, finanțat de Comisia Europeană, prin intermediul 

programului Erasmus+, având ca parteneri Marea Britanie (coordonator), Portugalia, Bulgaria, Spania 

și Slovacia.  

 ,,The Great European Pastimes Challenge” este un proiect intergenerațional, intercultural, 

care provoacă comunitățile școlare să-și exploreze propriile valori și tradiții culturale, dar și 

Patrimoniul Cultural European, prin valorificarea experiențelor de învățare, activități sportive, 

meșteșuguri. Acest proiect cuprinde activități de timp liber, trecute și prezente ( Pastimes) cu privire 

la patrimoniul cultural, este în strânsă concordanță cu cerințele de curriculum și este în conformitate 

cu planurile de dezvoltare școlară, asigurându-se creșterea nivelului școlar, atingerea cu ușurință a 

obiectivelor educaționale. Proiectul abordează problemele de echitate prezente în școli, comunități și 

țări, îmbrățișând fiecare patrimoniu cultural, crează și dezvoltă medii propice, relații, în care orice 

persoană / grup poate să se simtă binevenit, respectat, sprijinit și apreciat pentru a participa pe deplin 

la viața școlară și a comunității. 

Peste 150 de elevii ai Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare” Vaslui vor fi implicați în realizarea 

activităților proiectului și din aceștia, 20 vor avea șansa să vadă cum în școlile partenere din: Marea 

Britanie, Spania, Portugalia, Slovacia și Bulgaria sunt revigorate activitățile de pe timpul părinților lor, 

când uitatul la televizor și telefonul mobil nu erau o opțiune. 

 Prin participarea la activitățile de timp liber legate de patrimoniul cultural, corelate cu 

cerințele curriculare, elevii vor accepta și vor înțelege diferitele perspective culturale și comunitare, 

își vor dezvolta competențele lingvistice, conștientizând și adoptănd abordări alternative, multi-

fațetate ale învățării intergeneraționale și interculturale. Elevii vor experimenta viața dintr-o 

perspectivă socială diferită și vor construi pe abilitățile interpersonale necesare pentru autonomie, 

inclusiv călătoria spre diferite țări interes sporit în problemele globale privind rasismul, discriminarea, 

migrația, social, emoțional și de conservare, precum și o cunoaștere generală mai largă despre alte 

țări, culturi și obiceiuri. 

 Dezvoltarea de sine și conștientizarea care conduc la sporirea încrederii în sine și a 

respectului de sine, maturitatea și eticheta socială, cauzată de nevoia de a face față provocărilor în 

afara unei rețele familiare de sprijin și a unei zone de confort,  un mediu sigur, 

mailto:scoala5vs@gmail.com
http://sc5vs.ro/


 
                 Şcoala Gimnazială "Stefan cel Mare" Vaslui 
Str.          M-ş    M-șal Consta Prezan, nr. 2, Vaslui, cod 730054, România 

Telefon 0335416170 / Fax: 0335417379 
E-mail: scoala5vs@gmail.com ; Web: scoala5vs.ro 
                        

 

un sentiment de împlinire la finalizare va încuraja elevii să dezvolte opinii independente, să ia decizii 

juste și să lucreze în direcția obiectivelor noi și interesante, care vor dezvolta înțelegerea lor asupra 

lumii și a diversității în cadrul acesteia. 

 Presiunea sporită de comunicare și relaționare cu ceilalți dezvoltă o conștientizare a 

dinamicii grupului și a sensibilității personale față de ceilalți, îmbunătățirea competențelor lingvistice, 

dezvoltarea abilităților practice, cunoștințele pe care le au deja despre conservarea mediului natural 

vor contribui la extinderea patrimoniului cultural european în beneficiul lor, al colegilor lor și al 

comunităților sociale mai largi ale generațiilor viitoare. 

 Printr-o gamă echilibrată de activități va fi încurajat team building-ul. Activitățile concepute 

vor construi punți intergeneraționale pentru comunicare și angajare, pentru a explora patrimoniul 

cultural european, familiile, comunitatea extinsă și mediu natural înconjurător. Vor fi împărtășite 

experiențele culturale, astfel că elevii, profesorii și comunitățile locale vor putea afla mai multe despre 

parteneri. Copiii români își vor face prieteni noi, vor putea petrece timp cu colegii lor din Europa și vor 

începe să construiască poduri sociale, își vor dezvolta dezvolte abilitățile sociale. Aceasta va ajuta la 

construirea respectului și implicarea pozitivă, înlăturarea miturilor și a stereotipurilor. Ei vor învăța 

despre viață și oameni, își vor lărgi și aprofunda orizonturile realizând că toți oamenii indiferent de 

vârstă, rasă, cultură, religie sunt contribuitori valoroși ai culturii. Dezvoltarea competențelor 

independente, interdependente și autonome vor fi de necontestat, precum și munca de echipă și 

abilitățile sociale prin interacțiuni semnificative care sunt planificate cu atenție pentru a încuraja 

transferul de competențe și cunoștințe și participarea tuturor. 

 Abilitățile de lider și încrederea /motivația de a contribui la discuții, activități și evenimente 

vor fi îmbunătățite prin activități gestionate cu atenție care necesită deseori inversarea rolului, 

interacțiunile practice și sensibilitatea față de dificultățile întâmpinate prin bariere, inclusiv limbile 

diferite și dezechilibru al echității educaționale/fizice/sociale și culturale. 

          În semestrul al II-lea au avut loc două schimburi interșcolare - Portugalia, în perioada 25-29 

martie 2019 și România în perioada 9-12 aprilie 2019.  

PORTUGALIA 

- perioada: 25-29 martie 2019 

- țara, localitatea: Portugalia, Barreiro 

- nr. de participanți români: profesori: 3  elevi: 5 

- nr. participanți străini: profesori: 14   elevi: 22 

- activități derulate: 

În timpul săptămânii, delegațiile din România, Slovacia, Spania, Marea Britanie și Bulgaria au 

avut un program complet de activități.  

   Marți-26 martie, programul oficial al reuniunii  a început cu o ceremonie primitoare la Escola 

Secundária de Casquilhos, în timpul căreia directorul a a ținut un scurt discurs, elevii portughezi și-au 

prezentat țara, școala și orașul, prin intermediul unui Prezi, a unui PowerPoint și a unui videoclip, iar 

elevul Miguel Dias, un elev de clasa a noua, a interpretat trei melodii Fado, oferind partenerilor șansa 

de a intra in contact cu unul dintre cele mai puternice simboluri ale cultura portugheze, genul de 

muzică tradițională, Fado, declarat în 2015 de  UNESCO, patrimoniul cultural intangibil al omenirii. În 

timpul ceremoniei, toate celelalte școli partenere au cântat cântece tradiționale. Pentru că muzica 

joacă un rol vital în aproape toate culturile și societățile, prin expunerea la muzica tradițională din alte 
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țări, elevii au putut să aibă acces la culturi diferite de cele ale lor, menținând totuși legătura cu 

rădăcinile lor și deschise diferitelor tipuri de muzică disponibile. Această activitate a dus la 

îmbunătățirea abilităților civice ale elevilor, la conștientizarea globală și aptitudinile interculturale. 

 După-amiaza elevii au luat contact cu cultura locală- Sintra, un sit al Patrimoniului Mondial 

UNESCO, care a fermecat pe cei mai buni poeți, cuceritori, aristocrați și filozofi din întreaga lume, 

pentru a spori cunoștințele participanților despre istoria și cultura portugheză. La Palatul Pena, al 

patrulea monument național cel mai vizitat din Portugalia, profesorii și studenții au avut posibilitatea 

să  exploreze satul de poveste să încerce produse de patiserie celebre: "queijadas" și "travesseiros “. 

 Activitățile din data de 27 martie s-au desfășurat la Escola Básica Quinta Nova da Telha. În 

prima parte a zilei elevi și cadrele didactice au participat la un atelier de lucru cu privire la pictura pe 

plăci ( faianță), deoarece arta de placare este una dintre cele mai puternice expresii culturale din 

Portugalia. Dupa o scurtă prezentare a evoluției artei de placare, au fost explicate  metodele de placare 

și diferitele tehnici de pictură pe pardoseală. Ulterior, participanților li s-a oferit posibilitatea de a picta 

câte două plăci. 

 Elevii claselor a VI-a au prezentat dansul tradițional numit "O Regadinho", după care au fost 

jucate opt jocuri portugheze tradiționale, și anume jocul de înfășurare, hopscotch, "Jogo da Malha", 

vârf de spinning, pietre orizontale, joc cu inel de cârlig și hoopla, joc cu toci și joc can. Fiecare elev a 

avut șansa să joace fiecare joc în parte,  astfel încât să se poată familiariza cu regulile jocurilor, pentru 

ca ulterior să le poată explica și altor colegi. 

 După-amiază a avut loc un atelier de lucru despre tamburul tradițional de bas burghez, un 

simbol al culturii și identității portugheze moderne, condus de Asociația Tocá Rufar. Într-o perioadă 

foarte scurtă de timp, patruzeci și trei de studenți cu vârste cuprinse între 10 și 15 ani care nu au cântat 

niciodată "bombo" au devenit o trupă reală de marș. 

 Ziua de joi, 28 martie, a fost dedicată dezvoltării cunoștințelor participanților despre istoria 

și arta portugheză. Participanții  

s-au familiarizat cu Epoca Discovery- perioada de aur a istoriei portugheze, Mănăstirea Jeronimos, un 

monument al Patrimoniului Mondial care "exemplifică arta portugheză cel mai bune", Turnul Belém, 

un alt monument al Patrimoniului Mondial construit pentru a fi "reamintite  marile descoperiri 

maritime care au pus bazele lumii moderne " și a fost explorat Monumentul descoperirilor, care a fost 

construit în anul 1960 pentru a comemora aniversarea a 500 de ani de la moartea lui Henry 

Navigatorul. După-amiază a fost vizitat  muzeul Lisboa Story, care a oferit participanților o perspectivă 

asupra principalelor evenimente și personalități care au transformat orașul Lisabona de-a lungul 

secolelor. De asemenea, au fost explorate alte repere emblematice ale orașului Lisabona, cum ar fi 

Piața Comércio, Rua Augusta, Piața Rossio, Biserica São Roque. 

 Vineri, 29 martie, în prima parte a zilei, elevii și cadrele didactice au participat la un atelier 

de lucru privind elementele de bază eTwinning și Stop Motion, activitatea fiind condusă de 

ambasadoarea eTwinning, Ana Paula Pina. În timpul atelierului, au fost explicate elementele de bază 

ale programului eTwinning și aplicația Stop Motion Studio, procesul implicat în crearea videoclipurilor 

stop motion. În echipele internaționale, au fost create videoclipuri de mișcare legate de proiect. Acest 

workshop a contribuit, în principal, la participarea digitală, la creativitate, la munca în echipă, la 

leadership, la gândirea critică și la abilitățile de luare a deciziilor. După-amiaza, a avut loc o întâlnire a 

cadrelor didactice pentru a evalua activitățile desfășurate în Portugalia, pentru a verifica / decide cu 
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privire la lucrările care urmează să fie realizate în cursul acestui an academic și la datele lor și pentru 

pregătirea schimbului de grupuri de elevi care va avea loc în România. Mai mult, echipa română a 

prezentat site-ul proiectului. S-au răspuns / clarificat câteva întrebări cu privire la rezultatele care 

urmează a fi încărcate pe site și au fost stabilite termene limită. 

 În cele din urmă, seara, s-a petrecere de adio, care a inclus spectacole de dansuri 

tradiționale din țările partenere. Competențele multiculturale,empatia culturală, spiritul deschis și 

flexibilitatea au fost amplificate. 

 În timpul schimbului, a fost făcut și un tur al orașului Escola Secundária de Casquilhos. 

Schimbul a fost evaluat printr-un chestionar online. 

ROMÂNIA 

-perioada: 9-12 aprilie 2019 

-țara, localitatea: România, Vaslui 

-nr. de participanți români: profesori: 11  elevi: 21 

-nr. participanți străini: profesori: 14   elevi: 21 

-activități derulate: 

 

În timpul săptămânii, delegațiile din Portugalia, Slovacia, Spania, Marea Britanie și Bulgaria  

au participat la activitățile cuprinse în agenda reuniunii de proiect.  

   Marți-9 aprilie, delegațiile au fost întâmpinate tradițional, cu pâine și sare, de doi elevi 

îmbrăcați în costume populare, conducerea școlii, cadre didactice din școală și elevii din grupul țintă. 

În amfiteatrul școlii, dna director, Ciubotaru Greta, le-a prezentat participanților sistemul educațional 

românesc și școala.  

Festivitatea de deschidere a activităților a fost un emoționantă și solemnă, îmbrăcați în 

costume populare, elevii au purtat steagurile școlii, Uniunii Europene și ale celor 6 țări partenere în 

proiect, în timp ce se intonau imnurile.  

Fiecare delagație a fost invitată să se prezinte, după care însoțiți de elevii școlii, delegațiile 

celor cinci țări, Portugalia, Bulgaria, Spania, Slovacia și Marea Britanie au vizitat sălile de clasă, 

laboratoarele, sala de sport  și biblioteca școlii, după care s-au desfășurat jocuri de intercunoaștere, 

au fost împărțite ecusoane. Însoțiți de cadre didactice și elevii școlii, participanții au descoperit 

frumusețile, clădirile de patrimoniu din oraș, Casa Mavrocordat, Curtea domnească, Biserica Sf. Ioan, 

reușind să se familiarizeze cu istoria și tradițiile specifice zonei Moldovei. În partea a doua a zilei, elevii 

au participat la jocuri de team building (,,Prietenul secret”, ,,Spune-mi ce-ți place”, ,,Gânduri pentru 

prieteni” etc), ocazie cu care au lucrat în echipă, au descoperit informații legate de  țările partenere și  

preferințele culinare ale colegilor din echipă, fiecare echipă fiind constituită din elevi din cele șase țări. 

Miercuri, 10 aprilie, în prima parte a zilei, pe terenul de sport al școlii, elevii au participat la 

jocuri în aer liber, jocuri tradiționale specifice țărilor partenere: Twister, ,,Săptămâna”, ,,Parachute 

Game – Sheep and Dog”, ,,O lencinho da Botica, quem lá vai lá fica!”, ,, King, king, give-me a soldier,  

,,El panuelo” etc., reușind astfel să își dezvolte abilități de cooperare, de lucru în echipă. În partea a 

doua a zilei , în caedrul unui atelier de lucru, participanții au învățat să facă poale în brâu și să realizeze 

cusături pe etamină, sub îndrumarea meșterilor populari de la Muzeul Solești. S-au cântat cântece 

moldovenești, s-au dansat hore și sârbe. Atmosfera a fost una deosebită, toți elevii implicându-se activ 

în realizarea produselor, au purtat discuții legate de obiecte de artizanat, exponate din muzeu. 
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Ziua de joi, 11 aprilie  a fost dedicată dezvoltării cunoștințelor participanților despre istoria și 

arta românească. Patrimoniul cultural românesc a fost prezentat participanților, participanții 

descoperind cultura și tradițiile românești. Au fost vizitate Palatul Culturii Iași, Teatrul Național ,,V. 

Alecsandri”, Mitropolia. În partea a doua a zilei s-au desfășurat activități în aer liber: ,,Capturează 

steagul”, ,,Cloșca cu pui”, ,,X și zero” etc., jocurile propuse fiind attractive și interesante , la care elevii 

au participat cu mult interes. 

Vineri, 12 aprilie, s-au desfășurat două work-shop-uri, unul de confecționare de obiecte, 

bijuterii din plastilină FIMO, iar al doilea de pictură. Elevii au realizat obiecte deosebite sub îndrumarea 

cadrelor didactice și a unui meșter popular. 

În partea a doua a zilei s-a realizat evaluarea activităților, elevii și cadrele didactice completând 

chestionare on-line. Toți participanții, elevi și cadre didactice, au rămas profund impresionați de 

calitatea activităților, de ospitalitatea specific românească. ,, Seara românească”, cu mâncăruri 

tradiționale, cântece și dansuri populare a adus zâmbete pe chipurile tuturor. S-au legat prietenii, a 

fost descoperit ,,prietenul secret”, s-au împărtâșit impresii. Fiecare participant a primit în dar o ie 

românească. 

 Activitățile/atelierele de lucru au dus la îmbunătățirea creativității participanților, a 

colaborării interculturale, a încrederii și a competențelor artistice. Astfel, au fost promovate valori 

precum respect, îngrijire, armonie și integritate, care sunt necesare pentru colaborarea în echipă. 

Obiectivele stabilite pentru schimbul interșcolar din România în formularul de cerere au fost 

îndeplinite. Practic, în timp ce au lucrat în echipă, elevii și-au îmbunătățit competențele de cercetare, 

leadership, sociale, civice și comunicative. În timpul schimbului, elevii și-au îmbunătățit abilitățile de 

comunicare în limba engleză, abilitățile digitale, interculturale și intergeneraționale. Activitățile au 

contribuit la dezvoltarea personală a elevilor, la însușirea de informații de istorie, geografie și educație 

socială, a competențelor lor digitale și au devenit conștienți de viața și cultura din alte țări. Ei vor putea 

să împărtășească aceste cunoștințe și noi abilități cu colegii lor din școală, vor fi mai încrezători, își vor 

dezvolta autonomia și abilitățile interpersonale, motivația, conștientizarea socială și emoțională într-

o manieră contextuală, văzând diferențe și similitudini care le vor conferi un sentiment de 

apartenență, cu o toleranță crescută pentru obiceiurile, culturile și importanța păstrării patrimoniului 

cultural al altor țări și a lor. 

 Rezultatele proiectului vor aduce modificări curriculumului școlar, vor fi utilizate cursuri 

opționale și, în general, în învățământul de masă se va aplica o practică complet incluzivă, punând în 

valoare fiecare elev.  

 Vor crește oportunitățile pentru desfășurare de activități de învățare în aer liber, activități 

sportive și activități de divertisment intergeneraționale /culturale. Se vor dezvolta oportunitățile de 

participare cu grupuri intergeneraționale, culturale și meșteșugărești în întreaga comunitate locală. 

Echipele de implementare vor continua să împărtășească idei de la distanță și vor depune eforturi 

pentru a stabili noi colaborări, pentru a extinde activitățile și pentru alți participanți, interesați de 

implementarea proiectelor Erasmus+, proiectelor Etwinning și găsirea de parteneri noi. Va crește 

motivația elevilor de a participa la activitățile de învățare școlare și extrașcolare, va crește încrederea 

în sine a elevilori (inclusiv cei din medii defavorizate, cu mai puține oportunități și cu risc de izolare), 

va duce la scăderea abandonului școlar, va fi îmbunătățită toleranța față de diverse comunități, 
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rezultând mai puține conflicte, se va asigura incluziunea școlară a tuturor elevilor și va aduce 

perspective mai bune pentru profesori, creând noi oportunități pentru partenerii intergeneraționali. 

Activitățile din cadrul proiectului au fost diseminate în consiliul profesoral al școlii, în cadrul 

comisiilor metodice și cercurilor pedagogice, seminarii, simpozioane. Noul program Erasmus+, cu 

toate schimbările majore pe care le-a adus cu sine, a fost discutat și explicat în cadrul consiliilor 

profesorale. În cadrul întâlnilor pe comisii de lucru sunt prezentate noutățile oferite de ISJ Vaslui cu 

privire la implementarea unor proiecte, găsirea de noi parteneri.  

 

 

Apreciem că întreaga activitate desfășurată la Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Vaslui, în anul 

școlar 2018-2019, a fost realizată sub semnul calității, drept dovadă numărul mare de elevi care doresc 

să studieze în unitatea noastră școlară. 

 

 

 

Director,       Director adjunct, 

Prof. Greta Doina Ciubotaru     Prof. Cristina Mihaela Lefter 
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