


VIZIUNEA ŞCOLII 
 

„Şcoala – locul unde înveţi să te simţi liber” 
 

MISIUNEA ŞCOLII 
 

În perspectiva unui învăţământ modern şi a unei economii integrate în marea economie 

europeană, Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” Buhalniţa promovează un învăţământ bazat pe 

calitate, pe cunoaştere şi descoperire, în învăţământ pragmatic, de tip european. 

Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” Buhalniţa este o instituţie a şanselor egale pentru toţi 
copiii comunităţii. 

Având în vedere rezultatele de excepţie în planul creativităţii artistice şcoala din 

Buhalniţa este o rampă de afirmare a talentului fiecărui copil, indiferent de starea materială a 

familiilor. 

Pentru că absolvenţii bine instruiţi sunt îndrumaţi de cadre didactice pregătite 

corespunzător, şcoala este preocupată să asigure condiţii de perfecţionare şi continuitate 

pentru dascălii ei. 

Respectând tradiţiile locale şi naţionale, cuceririle ştiinţelor moderne, colectivul de 

cadre didactice depune eforturi însemnate pentru educarea tinerei generaţii în spiritul 

respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi l toleranţei, al 

schimbului liber de opinii. Formarea personalităţii umane este finalitatea pe care tindem să o 

realizăm, prin însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naţionale şi universale. La 

fel de importantă este cultivare culturii naţionale şi universale. La fel de importantă este 

cultivarea sensibilităţii faţă de valorile moral-civice, faţă de respectul pentru natură şi mediul 

înconjurător. 

Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” Buhalniţa îşi propune, bazându-se pe sprijinul 

comunităţii, să contribuie la dezvoltarea personalităţii copiilor, la profesionalizarea lor şi la 

integrarea socială. 
 
ŢINTE STRATEGICE 

1. Asigurarea calităţii actului educaţional; 

2. Formarea continuă a cadrelor didactice în perspectiva unui învăţământ activ- 

participativ, centrat pe elevi; 

3. Realizarea de programe educaţionale specifice nevoii de formare a elevilor; 

4. Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate de gândire şi exprimare; 

5. Dezvoltarea de proiecte/parteneriate educaţionale (locale, judeţene, interjudeţene, 
naţionale, europene); 

6. Redimensionarea relaţiei şcoală – familie - comunitate. 
 

REŢEAUA ŞCOLARĂ 

În anul şcolar 2016-2017, reţeaua şcolară de învăţământ preuniversitar de stat pe 

raza comunei Cepleniţa a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local, în baza 

propunerii Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, propunere care a avut ca obiectiv central 

optimizarea procesului educaţional şi care a ţinut cont de structura şi repartiţia populaţiei 

şcolare, de realităţile socio-economice specifice, precum şi de restricţiile bugetare şi de 

normare impuse. 
 

Reţeaua şcolară pe raza comunei Cepleniţa este structurată astfel:



ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” BUHALNIŢA 

ŞCOALA PRIMARĂ POIANA MĂRULUI; 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE URECHE” CEPLENIŢA 

Unitatea de învăţământ cu personalitate juridică: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unităţi de învăţământ fără personalitate juridică: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În anul școlar 2016-2017, la nivelul comunei Cepleniţa, au fost înscriși: 

 545 elevi/preşcolari în 31 clase/grupe, după cum urmează: 

102 preșcolari în 6 grupe, 

222 elevi - ciclul primar în 13 clase, 

221 elevi – gimnaziu în 12 clase. 

Aproximativ 17% dintre elevii școlii au fie unul, fie ambii părinți plecați în străinătate. 
 
 
 

1. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 
 

1.1. Realizarea documentelor de proiectare managerială. 

- Baza conceptuală 

În anul şcolar 2016-2017, la Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Buhalnița activitatea 

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

învăţământul preuniversitar de stat. Întocmirea documentelor de proiectare a activităţii la toate 

nivelurile s-a realizat în concordanţă cu: 

1. Legea Învăţământului nr. 1/2011; 

2. Planul managerial al ISJ Iaşi; 
3. Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 

Nivel de 

învăţământ 

Numărul de 

gupe/ clase 

Numărul de 

elevi/preşcolari 

Preşcolar 2 38 

Primar 4 78 

Gimnaziu 4 64 

TOTAL 10 180 

Nivel de 

învăţământ 

Număr 

gupe/ clase 

Număr 

elevi/preşcolari 

Preşcolar 2 34 

Primar 6 100 

Gimnaziu 8 157 

TOTAL 16 291 

Nivel de 

învăţământ 

Numărul de 

gupe/ clase 

Numărul de 

elevi/preşcolari 

Preşcolar 2 30 

Primar 3 44 

TOTAL 5 74 



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

aprobat prin OMENCS nr.5079 din 31.08.2016 

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

6. Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005; 

7. Deciziile şi ordinele transmise de ISJ Iaşi; 
8. Metodologiile elaborate de MECS, privitoare la învăţământul preuniversitar gimnazial de 

stat; 

9. ROI: Regulament de ordine interioară pentru anul şcolar 2016-2017; 

10. Planul-cadru de învăţământ pentru învăţământul preuniversitar; 

11. Curriculum National; 

12. Raportul de analiza a activitatii desfasurate in anul scolar precedent. 
 

Au fost elaborate următoarele documente de bază: 
a) Documente de evidenţă 

 Caietul cu grafice de asistenţe la ore, numărul de asistenţe, distribuirea acestora pe 

discipline / cadre didactice; 

 Registrul de decizii, dispoziţii şi note de serviciu; 

 Schema orară pe nivel de studiu; 

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

 Planul de şcolarizare aprobat pentru anul şcolar 2016-2017; 

 Planul operaţional pentru anul şcolar 2016-2017; 

 Plan de îndrumare şi control; 

 Dosar privind protecţia civilă (cf. Ghid ISJ Iași), siguranţa civică; 
 Tematica şi planurile activităţii educative şcolare şi extraşcolare, inclusiv pentru 

perioadele de vacanţă; 
 Rapoarte semestriale ale comisiilor constituite la nivel de şcoală; 
 Programe de parteneriat locale, naţionale, internaţionale; 
 Dosare cu inventare şi procese-verbale privind starea bunurilor din sălile de clasă. 
 Raport de analiză privind activitatea instructiv-educativă desfăşurată în anul şcolar- 

2016-2017; 

b) Documente ale Consiliului Profesoral 

 Tematica şi graficul şedinţelor Consiliului Profesoral, convocatoare, tabele cu 

prezenţa, referate diverse, cereri, registre de procese verbale de la şedinţe etc. 

 Rapoarte de analiză semestriale şi anuale; 

 Sesizări, referate, solicitări etc. 

c) Documente ale Consiliului de Administraţie 

 Tematica şi graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie pentru fiecare semestru, 

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

 Componenţa Consiliului de Administraţie şi repartizarea pe sarcini; 

 Registrul de procese verbale; 

 Raportul directorului prezentat în Consiliul de Administraţie; 

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

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

d) Documente ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 
 Componenţă, decizie de constituire; 

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

e) Documente ale Compartimentului Contabilitate 

 Documente privind derularea programelor guvernamentale: reabilitare, Lapte-corn, 

Euro 200 etc.



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

proiectării bugetului anual. 

 f) Documente ale Compartimentului Administrativ privind: 

Asigurarea combustibilului; 

 Întreţinerea şi evidenţa dotării bazei materiale etc. 

-Acţiuni prioritare propuse şi motivarea acestora prin diagnoza activităţii anterioare 

 Organigrama unităţii şcolare; 
 Regulamentul de ordine interioară; 
 Dosare cu ordine, instrucţiuni, regulamente etc. 

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

 Caietul cu grafice de asistenţe la ore, numărul de asistenţe, distribuirea acestora pe 

discipline / cadre didactice; 

 Registrul de decizii, dispoziţii şi note de serviciu; 

 Schema orară pe nivel de studiu; 

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

 Planul de şcolarizare aprobat pentru anul şcolar 2016-2017; 

 Planul operaţional pentru anul şcolar 2016-2017; 

 Plan de îndrumare şi control; 

 Dosar privind protecţia civilă (cf. Ghid ISJ Iași), siguranţa civică; 
 Tematica şi planurile activităţii educative şcolare şi extraşcolare, inclusiv pentru 

perioadele de vacanţă; 
 Rapoarte semestriale ale comisiilor constituite la nivel de şcoală; 
 Programe de parteneriat locale, naţionale, internaţionale; 
 Dosare cu inventare şi procese-verbale privind starea bunurilor din sălile de clasă. 
 Raport de analiză privind activitatea instructiv-educativă desfăşurată în anul şcolar- 

2016-2017 ; 
 

1.2. Analiza activităţii desfăşurate de conducerea unităţii 
 

1.2.1. Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor 

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

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

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

responsabilii de comisii, în urma propunerilor făcute în şedinţa CP, în şedinţa CA dându-se 

deciziile corespunzătoare. 
- Conducerea unităţii şcolare este asigurată de 

a). Director 

b) Consiliul de Administraţie 

c) Consiliul Profesoral 

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

urmează: 

Comisia metodică a educatoarelor, responsabil: Năstrușnicu Maria 

Comisia metodică a învăţătorilor, responsabil: Nica Eugenia 

Comisia metodică „Om si societate”, responsabil: Pintilie Loredana 

Comisia metodica „Limba şi comunicare”, responsabil: Sînescu Roxana 

Comisia metodică „Ştiinţe, tehnologii şi discipline vocaţionale”, responsabil: Codreanu 

Cătălina. 

Comisia diriginţilor, responsabil: Pintilie Loredana (coordonator pentru programe şi 
proiecte educative şcolare şi extraşcolare)



Comisia CEAC, responsabil: prof.Galben Diana 
 

La nivel de şcoală mai există următoarele comisii de lucru şi responsabilităţi: 
Comisia pentru curriculum: responsabil Vînătoru Mihaela; 

Comisia pentru orientare şcolară şi profesională: responsabil Ciobanu Mariana; 

Consiliul reprezentativ al părinţilor: Ulmanu Gabriela; 

Comisia pentru perfecţionarea şi formarea personalului didactic, responsabil: Soloncă Iulia. 

Comisia pentru distribuirea cornului și laptelui-responsabil: Matei Gabriela; 

Comisia pentru Situaţii de Urgenţă - responsabil:Constantinescu Mihai; 

Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei – responsabil : Melniciuc Mădălina 

Comisia pentru disciplină şi asigurarea serviciului pe şcoală şi siguranţa civică - 

responsabil: Murarașu Angelica; 
Comisia pentru întocmirea orarului - responsabil: Sava Leonard; 

Comisia pentru acordarea burselor, rechizitelor, a ajutorului financiar de 200 EURO pentru 

achiziţionarea de calculatoare – responsabil: Matei Marinela; 

Responsabilul BDN: responsabil Lăbușcă Viorica ; 
Responsabilul cu biblioteca şcolară : responsabilAioanei Violeta; 

cu achiziționarea şi distribuirii manualelor: responsabil Leahu Petronela; 

Comisia pentru proiecte comunitare și europene – responsabil Matei Marinela 

Comisia pentru şcolarizare – responsabil Uglea Petru 

Comisia pentru proiecte comunitare și europene – Matei Marinela 

Comisia pentru „Corn şi lapte” – responsabili Matei Gabriela, Ciobanu Alina, Asaftei 

Maria 
 
 
 

Documente existente la nivelul comisiilor metodice 

- Programe curriculum şi planuri cadru; 

- scheme orare; 

- situaţia încadrării şi a perfecţionării personalului didactic; 

- planuri manageriale; 

- planificări calendaristice, anuale şi semestriale, planuri de lecţii; 
- graficul şi tematica şedinţelor de comisie metodică, procese-verbale ale şedinţelor; 
- programe de pregătire suplimentară a elevilor pentru examene; 

- programe de pregătire suplimentară a elevilor cu probleme la învăţătură şi a celor capabili de 

performanţă; 

-programul activităţilor educative şi extraşcolare; 
- situaţia participării elevilor la concursuri şi rezultatele obţinute, la fiecare comisie metodică; 

- orarul şi graficul tezelor semestriale; 

- procese verbale privind instruirea elevilor referitor la ROI, PSI. 

-teste, rapoarte, analize, referate, diplome. 
 

1.2.2. Repartizarea responsabilităţilor 
 

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

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

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

Activitatea de contabilitate este asigurată de administratorul financiar de patrimoniu, în 

conformitate cu atribuţiile ce îi revin în fişa postului, avizată şi aprobată de Consiliul de 

Administraţie - Tescu Carmen-Maria.



Activitatea de secretariat este asigurată de d-na Lăbușcă Viorica, care asigură eliberarea 

adeverinţelor, a foilor matricole, a actelor de studii, de înregistrarea documentelor, de 

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

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

didactice, redactarea documentelor solicitate de ISJ Iași şi MEN. 

De statele de funcţii, de documentele privind calcularea salariilor, s-a ocupat 

administratorul financiar de patrimoniu. 

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

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

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

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

Profesoral şi a Consiliului de Administraţie. 

Activitatea bibliotecii a fost asigurată de Aioanei Violeta (Șc. Buhalnița), Ciobanu Alina 

(Șc. Poiana Mărului) și Crețu Lilioara (Ceplenița). 
 

1.2.3. Program de funcționare: 

Programul zilnic s-a desfăşurat într-un singur schimb în locaţiile Poiana Mărului (între 

orele 8.30 şi 12.20) și Ceplenița - între orele 8.00 şi 14.00; la Şcoala Buhalniţa clasele 

gimnaziale, clasele pregătitoare, I şi a II-a au învăţat dimineaţa (8.30 şi 14.20), iar clasele a 

III-a şi a IV-a – după amiaza (12.30-16.00) 

S-au exploatat eficient resursele de timp, prin respectarea programelor si pregătirea 

suplimentară a elevilor. 
 
 
 

1.2.4. Monitorizarea întregii activităţi: modalităţi, eficienţă, identificarea disfuncţiilor 

 

Întreaga activitate a fost monitorizată permanent de conducerea şcolii, pe baza Planului 

de monitorizare a activităţii şcolii, prin observaţii, asistenţe la clasă, prin comunicarea cu 

responsabilii unor şedinţe de lucru. 

S-a urmărit: implicarea întregului personal şi a partenerilor sociali în activităţile şcolii, 
conştientizarea responsabilităţilor, dialogul permanent, schimbul de opinii, valorizarea 

iniţiativelor,creşterea calităţii procesului instructiv-educativ, creşterea performanţei şcolare 

etc. 

Multe dintre disfuncţiile identificate au fost remediate în termenele stabilite, pentru ca 

fiecare compartiment de activitate să intre în normalitate. Concret, s-au verificat şi completat 

toate documentele şcolare, s-au completat contracte individuale de muncă pentru tot 

personalul angajat, s-au verificat, completat şi actualizat dosarele personale ale cadrelor 

didactice, s-au întocmit dosare de protecţia muncii, dosare medicale, documente de instructaj 

pentru protecţie civilă şi P.S.I., s-au întocmit portofolii ale personalului didactic; au fost 

realizate mape ale comisiilor metodice, conform cerinţelor. Registrele matricole şi cataloagele 

au fost verificate amănunţit, fiind completate corespunzător. 
Toate școlile din comuna noastră deţin autorizaţie sanitară de funcţionare și PSI. 
S-au făcut progrese în ceea ce priveşte disciplina şi frecvenţa elevilor, prin implicarea lor 

(în număr din ce în ce mai mare) în activităţi educative, prin întărirea activității serviciului pe 

școală a profesorilor și elevilor. 

ROI este accesibil personalului didactic, părinţilor şi elevilor, existând aviziere în acest 

sens în cancelariile din toate structurile.



1.3. Autoevaluarea activităţii manageriale. 

Identificarea punctelor tari şi a punctelor slabe în activitatea de conducere. 

Asigurarea transparenţei şi a participării cadrelor şi părinţilor la actul decizional. 

Conducerea şcolii a întocmit documentele de proiectare: Proiectul de dezvoltare 

instituţională (2013-2018), planuri manageriale, planuri operaţionale, graficul de îndrumare şi 
control, oferta şcolii, Regulamentul de Ordine Interioară, proiectul planului de şcolarizare, 
planul de încadrare,grafice de asistenţă, etc. 

S-au distribuit pentru fiecare categorie de personal fişa postului, fişa de evaluare şi s-au 

emis decizii. 

Au fost întocmite şi respectate graficul de desfăşurare a tezelor semestriale şi planul de 

măsuri pentru îmbunătăţirea rezultatelor la evaluarea naţională a elevilor clasei a VIII-a, au 

fost monitorizate activitatea extracurriculară, activitatea de secretariat, contabilitate, precum şi 
cea a personalului de îngrijire. S-au întocmit dosare cu documentele Consiliului Profesoral şi 
ale Consiliului de Administraţie. 

În activitatea managerială, am acordat o atenţie deosebită proiectării, corelând obiectivele 

stabilite la nivel judeţean cu cele specifice şcolii noastre. Ne-am propus ţinte strategice 

realizabile prin planul managerial, precum: 

 reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în perspectiva egalizării 
şanselor, contribuţia cadrelor didactice şi a elevilor la actul decizional; 

 asigurarea unei calităţi sporite a activităţii instructiv-educative, care să se reflecte în 

rezultatele obţinute de elevi la concursuri şi examene, în atitudinea din ce în ce mai 

responsabilă a personalului didactic; 

 aplicarea şi respectarea normelor şi metodologiilor MENCS, precum şi a 

instrucţiunilor ISJ Iași; 
 conştientizarea părinţilor cu privire la rolul acestora în actul educaţional; 
 formarea continuă a corpului profesoral pentru a putea răspunde adecvat cerinţelor 

impuse de un învăţământ modern; 

 crearea unui climat de siguranţă fizică, de libertate spirituală pentru elevi şi personalul 

şcolii, prin respectarea normelor de securitate, protecţia muncii, PSI si PC, precum şi a 

regulilor de igienă şi sănătate; 
 dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu ONG-uri, CJRAE, Protecţia Copilului, familia, 

Biserica, Poliţia şi Consiliul Local, cu şcoli din ţară şi din afara ţării; 
 formarea dimensiunii europene în educaţie. 

 
 

Punctele tari în activitatea manageriala: 
 

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

elevilor înrezolvarea problemelor şcolii şi responzabilizarea acestora; 

 contribuţie la promovarea imaginii şcolii prin interviuri la TV, prin publicarea 

de articole în publicaţii tipărite sau în format electronic ale unor simpozioane, despre 

experienţele câştigate în derularea proiectelor europene şi a altor tipuri de activităţi; 
 incurajarea participarii tuturor cadrelor didactice la activitati de perfectionare; 

 preocuparea pentru realizarea unor parteneriate reale cu părinţii, împreună cu 

Primăria şi Consiliul Local Ceplenița, pentru conştientizarea acestora cu privire la importanţa 

colaborării în educaţia copiilor; 

 eliminarea abandonului şi reducerea absenteismului prin colaborarea cu părinţii şi cu 

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

 cresterea semnificativă a a valorii notelor la Testele Nationale comparativ cu anii 

anteriori preocuparea pentru ordine, disciplină şi siguranţă civică;



 menţinerea si dezvoltarea bazei didactico-materiale; 

 reamenajarea unor spatii ale scolii, holuri, pentru grupuri sanitare și o sală de curs 

disponibilă, transformată în sală de sport; 

 valorificarea eficientă a resurselor financiare. 
 

Punctele slabe 

 neimplicarea elevilor şi a cadrelor didactice în proiecte şi campanii de voluntariat; 

 neimplicarea unui numar mai mare de parinti in activitati de mentinere, reparatii, 

amenajari ale scolii si imprejurimilor; 

 participarea redusa a elevilor la competitii importante; 

 lipsa unei baze sportive in curtea scolii; 

 neatragerea de resurse extrabugetare pentru reparatii si investitii. 
 

2. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 
 

2.1. Baza materială: Pentru fiecare din următoarele capitole, după caz, se va trece situaţia 

statistică, numeric sau procentual, stare, funcţionalitate, eforturi pentru îmbunătăţirea 

situaţiei / stării, disfuncţii, cauze. 
 

2.1.1. Spaţii pentru învăţământ 

 Școlile din comunitatea noastră dispun de un local cu 31 săli de clasă pentru ciclul 

primar şi gimnazial, un laborator de fizică-chimie, 2 cabinete de informatică, o sală pentru 

proiecte, 3 biblioteci. 

 Sălile de clasă sunt specializate şi dotate cu material didactic modern. 

 Încălzirea spațiilor este asigurat 7 centrale termice (4 centrale cu combustilil solid, 2 

centrale electice și 2 centrale geo-termice). 
 
 

2.1.2. Biblioteca (inclusiv asigurarea manualelor şcolare pentru elevi) 
 

 Bibliotecile din structuri funcţionează în săli de clasă sau pe holuri, neavând destinate 

spații speciale distincte. 
 Fondul de carte este de 4567 volume. 

 Nu dispunem de norme de bibliotecar plătite. 
 Distribuirea cărților se face ăndividual sau prin intermediul învățătorilor, la clasele 

primare. 
 
 

2.1.3 Baza sportivă 

Şcolile din comuna noastră deţin materiale sportive, însă nu are o bază sportivă adecvată. 
2.1.4 Alte spaţii 

Fiecare structură dispune de una sau mai multe magazii pentru depozitarea lemnelor, a 

mobilierului școlar și a materialelor didactice, grupuri sanitar externe și interne . 
 

2.2. Resurse financiare 

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

Începând cu luna decembrie 2016, a fost proiectat bugetul anului financiar, conform 

metodologiei de finanţare proporţională per elev. Am realizat bugetul de venituri şi cheltuieli,



repartizat pe capitole, conform legislaţiei în vigoare. Am negociat cu reprezentanţii 
Consiliului Local pentru eficientizarea sprijinului financiar inclusiv în condiţiile financiare 

pentru execuţia bugetară. 

1.Total prevederi bugetare pe anul 2016 : 553000 lei, din care, cheltuieli efective 547525 lei. 

- cheltuieli de personal 472000, cheltuiți efectiv 470211 lei 

- cheltuieli bunuri și servicii 41000, cheltuiți 38025 

- cheltuieli de capital 40000, cheltuiți 39289 

- cheltuieli MENCS-inspecții, 100 Euro- 8271, cheltuiți 8271 

2. În acest an, 2017, bugetul iniţial este de 518000 lei repartizat astfel: 

- cheltuieli de personal : 434000, cheltuieli efective la 30.06.2013 -264356 

- bunuri şi servicii: 84000 lei, cheltuiți 29472 

- cheltuieli de capital: 0, cheltuiți 0 lei 

- cheltuieli MENCS-inspecții, 100 Euro-0 
 
 

2.2.2. Analiza utilizării acestora. Motivaţie, eficienţă 

Resursele financiare s-au utilizat conform proiectului de buget aprobat de Consiliul Local şi 
de Administraţia Financiară, potrivit prevederilor bugetare. S-au făcut doar unele lucrări de 

reparaţii şi igienizări, s-a făcut aprovizionarea cu lemne, s-au făcut plăţi pentru facturi, 

materiale de curăţenie, documente şi diverse materiale consumabile. 
 
 

3. RESURSE UMANE 
 

3.1. Personal didactic 

3.1.1. Încadrarea cu personal didactic. Statistic, pe niveluri de învăţământ, niveluri de 

pregătire, grade didactice, comparativ cu anul şcolar trecut / semestrul trecut / acelaşi 
semestru din anul şcolar trecut. Dificultăţi, cauze, modalităţi de rezolvare. Încadrarea cu 

personal didactic în anul școlar 2016-2017 s-a realizat astfel:

Nr. 
crt. 

Nume și prenume Specialitatea Poziția pe post Grad didactic 

1. Năstrușnicu Maria educatoare titular I 

2. Soloncă Iulia educatoare titular Def.→II 
3. Alexa Olga educatoare titular I 
4. Asaftei Maria educatoare titular II→I 
5. Irofte Mariana educatoare titular I 
6. Loghin Vasilica educatoare titular I 

7. Surugiu Tatiana învățător titular I 

8. Barnea Vasilica învățător titular I 

9. Murarașu Angelica învățător titular I 

10. Matei Gabriela învățător titular I 

11. Aioanei Violeta învățător titular I 

12. Uglea Petru învățător titular I 

13. Leahu Petronela învățător titular I 

14. Matei Marinela învățător titular I 

15. Galben Diana învățător titular I 

16. Nica Eugenia învățător titular I 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S-a avut în vedere încadrarea cu personal calificat, posturile şi catedrele fiind ocupate 

conform metodologiei şi criteriilor naţionale valabile pentru toate judeţele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se observă că majoritate cadrelor didactice sunt titulare – aproximativ 80%. 

Peste 50 % dintre cadrele didactice au gradul didactic I. 

17. Constantinescu Mihai învățător titular I 

18. Ciobanu Alina învățător titular I 

19. Ciobanu Laurențiu învățător titular I 

20. Aioanei Vasile limba română titular I 

21. Vînătoru Mihaela limba română titular II 
22. Sînescu Roxana limba franceză titular def. 
23. Aioanei Otilia-Maria limba franceză-engleză titular def→ 

doctorat 
24. Ciobanu Mariana matematică titular def. 

25. Codreanu Elena chimie-fizică titular II→I 

26. Melniciuc Mădălina biologie suplinitor def. 

27. Irimia Adina-Elena geografie suplinitor II 

28. Toma Petronela Limba engleză suplinitor - 

29. Amargheoalei Eugen Cultură Civică suplinitor def. 

30. Stoica Vasile ed. tehnologică titular I 
31. Crăcană Mihai religie suplinitor def 

32. Surugiu Ioan ed. fizică titular I 

33. Sava Leonard matematică titular II→I 

34. Creţu Lilioara limba română titular II 

35. Burlaciuc Mariana matematică titular I 

36. Pintilie Loredana istorie-geografie titular II 

37. Gomei Nina ed. tehnologică titular II 

38. Cristea Andrei religie suplinitor - 

39. Crăciun Tomiţa TIC 
Ed. plastică – Ed. 

muzicală 

suplinitor - 

 Nr 

total 

cadre 

did. 

Titu 

lari 

Suplini 

tori 

calificaţi 

Supl. 

necalif/ 

în curs 

de calif. 

Doc 

torat 

Gra 

dul I 

Gra 

dul II 

Def Deb 

Nr total cadre 

did. 

39 32 4 3 1 21 8 1 - 

Educatoare 6 6 - - - 4 1 1 - 

Învăţători 13 13 - - - 13 - - - 

Profesori 20 13 4 3 1 4 7 5 - 



Cei care nu au obținut încă nici un grad didactic, sunt foarte tineri, debutanți, înscriși la 

alte forme de perfecționare (master, doctorat, completare de studii sau nu și-au încheiat încă 

studiile). 
 

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin înscriere la examenele pentru obţinerea 

definitivatului şi gradelor didactice: 
 
 
 

 
 

3.1.2. Activitatea consiliilor, comisiilor. Proiectare, analiză, eficienţă 
 

De la începutul anului şcolar, s-au organizat comisiile metodice pe arii curriculare, s-au 

stabilit responsabilităţi şi s-au făcut instructaje. 

Comisiile metodice ale invatatorilor si educatoarelor 

Cele două comisii și-au desfășurat activitățile prevazute în planul de învățământ 

conform planificărilor calendaristice și pe unități de învățare. S-a avut în vedere parcurgerea 

integrală și conform conținuturilor planificărilor, evaluarea prin diverse forme, notarea 

ritmică a elevilor, păstrarea legaturii cu familiile. Rezulate bune și foarte bune s-au obținut la 

EN la clasele a II-a și a IV-a, atât la nivelul organizării, cât și la nivelul pregătirii școlarilor. 

Indrumați de cadrele didactice, școlarii și preșcolarii au fost implicați în diverse 

activitati extracurriculare si extrascolare. S-au organizat serbari, excursii, expozitii, vizionari 

de spectacole, parteneriate. 

Cadrele didactice sunt preocupate permanent de pregatirea si perfectionarea 

profesională, au participat la toate activitatile comisiei si ale cerculurilor pedagogice, au 

manifestat preocupari permanente in realizarea unui mediu ambiant favorabil succesului 

scolar. 

A existat o comunicare activa intre cadrele didactice membre ale celor doua comisii 

metodice, dar si cu celelalte cadre didactice din scoala, cu conducerea scolii si secretariatul. 

Nr. 

crt. 

Numele si 

prenumele 

Disciplina de 

examen 

Disciplina pe care 

este încadrat in 

anul şcolar 2016- 

2017 

Tipul 

inspecţiei 

Gradul didactic 

1. ASAFTEI MARIA Educatoare Educatoare IS Gradul I - seria 

2015-2017 

2. CODREANU 

ELENA-CATALINA 

Chimie Chimie IS Gradul I- seria 

2015-2017 

3. IRIMIA ADINA- 

ELENA 

Geografie Geografie IC1 Gradul I – seria 

2018-2020 

4. PINTILIE 

BEATRICE- 

LOREDANA 

Istorie Istorie Colocviu Gradul I –seria 

2017-2019 

5. SAVA LEONARD Matematica Matematica IS Gradul I - seria 

2015-2017 

6. SOLONCA IULIA Educatoare Educatoare IS Gradul II – 

sesiunea 2017 

7. VINATORU 

MIHAELA 

Limba romana Limba romana ICI Gradul I –seria 

2018-2020 



 

Comisiile metodice din ciclul gimnazial 

Activitatile comisiilor s-au desfasurat conform planificarilor, punând accentul pe buna 

desfasurare a procesului instructiv-educativ, pe pregatirea elevilor pentru Evaluarea Nationala 

la clasa a VIII-a. 

Toate cadrele didactice si-au intocmit documentele scolare conform cerintelor: portofolii 

individuale, planificari, programe de recuperare/dezvoltarecare au fost verificate si validate de 

responsabilii comisiilor si directorul scolii. 

Profesorii care fac parte din aceste comisii au desfasurat o activitate sustinuta in cadrul 

orelor prevazute in planul de invatamant, dar si in afara acestuia, in scopul instruirii si 
 

educarii elevilor. In procesul de invatamant s-a urmarit realizarea corelatiei dintre obiectivele 

propuse si celelalte componente ale actului didactic. S-a avut in vedere parcurgerea integrala 

si in timpul propus a planificarilor la fiecare disciplina, elaborarea de teste de evaluare pentru 

toate disciplinele, notarea ritmica a elevilor. 

La toate comisiile s-au desfasurat activitati scolare si extrascolare, elevii au participat la 

concursuri scolare, expozitii. 
 

In ceea ce priveste activitatea metodica si stiintifică, cadrele didactice au participat la toate 

acțiunile desfăsurate in cadrul scolii, dar si a cercurilor pedagogice. 
 

Comisia metodică a dirigintilor 

Fiecare învățător și diriginte a intocmit portofoliul activitatilor educative. 

Documentele dirigintilor au fost intocmite la timp, remarcandu-se o mare varietate a temelor 

propuse de diriginti pentru intalnirile cu parintii de-a lungul anului scolar. 

Metodele folosite in orele de dirigentie au fost variate, activ-participative, in concordanta 

cu cerintele tematicii propuse. 

Activitatile extrascolare au urmarit completarea educatiei obtinute pe căi formale, prin 

activitati culturale, sportive. 

Un accent deosebit s-a pus pe colaborarea cu familiile elevilor prin vizite la domiciliu, 

sedinte si lectorate cu parintii. 

Dirigintii si invatatorii au implicat elevii in diverse proiecte de educație rutieră, 
diminuarea abandonului școlar, traficul de ființe, campanii antidrog și antifumat. 

Dirigintii au acordat o atentie deosebita pregatirii si desfasurarii orelor de educatie rutieră, 
a activitatilor de aparare impotriva incendiilor si protectiei civileî în parteneriat cu Poliția 

Locală, Poliția Hîrlău și Iași, ISU Iași. 
In cadrul orelor de dirigentie s-a pus accent pe teme care privesc reducerea numarului de 

absente, diminuarea notelor scazute la purtare, implicarea unui numar cat mai mare de elevi in 

viata scolii si reponsabilizarea acestora, dinamizarea consiliului elevilor. 

Obiectivele principale ale comisiei dirigintilor si ale coordonatorului de proiecte si 

programe educative raman in continuare : imbunatatirea frecventei la ore, diminuarea 

numarului de elevi cu note scazute la purtare din cauza absentelor,diversificarea activitatii 

extracuriculare pentru atragerea elevilor intr-un spatiu educativ in defavoarea strazii. 

Fiecare cadru didactic a realizat un raport de autoevaluare care conţine rezultatele obţinute 

de elevi pe tranşe de medii, rezultate la concursuri, activităţi educative, extracurriculare şi 
activitatea metodico-ştiinţifică. 

Drept consecință a activității deosebite a comisiilor metodice, a pregătirii atente a 

elevilor, în acest an școlar s-au obținut și cîteva rezultate deosebite la EN la clasa a VIII-a. 
55,26% - promovabilitate E.N. 2017 

.



 
3.2. Elevi 
 

3.2.1. Identificarea şi analiza tendinţelor demografice din circumscripţia şcolară / zonă 
 

Proiectul planului de şcolarizare se realizează anual, în funcţie de rezultatele 

recensământului, dar şi de numărul de posturi existente în şcoală pentru toate categoriile de 

personal, în baza unei note de fundamentare argumentate, precum şi a metodologiilor actuale 

privind realizarea planului de şcolarizare. 
 

3.2.2. Şcolarizarea şi frecvenţa. Statistic, pe niveluri / clase, comparativ cu anul şcolar 

trecut 

Unitatea noastră a şcolarizat toţi copiii de vârstă şcolară. În general, frecvenţa elevilor 

este bună, media pe elev fiind 9 absențe/elev. De regulă elevii cu un număr mare de absențe 

nemotivate, provin din familii cu probleme, cu situație materială precară, cu părinți plecți la 

muncă în stăinătate și lăsați singuri sau care au abandonat școala . 
 
 

 

Se poate observa cu ușurință faptul că la ciclul primar prezența la ore este mai bună, 
dar pe măsură ce înaintează în vărstă, numărul de absențe este în creștere. De fapt cele mai 

multe absențe se acumulează la elevii care au abandonat cursurile. 
 

3.2.3. Abandonul şcolar. Cauze. Modalităţi de înlăturare 

Clasa ȘCOALA 

BUHALNIȚA 

ȘCOALA CEPLENIȚA ȘCOALA POIANA 

MĂRULUI 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

cl. preg. 0 0 0 0 0 0 - - 0 

I 0 0 0 0 0 0 16 0 0 

II 0 20 0 0 0 0 - - 0 

III 0 26 0 1 0 0 7 0 0 

IV  31 0 4 0 0 0 0 0 

Total 

I-IV 

0 77 0 5 0 0 23 0 0 

V 241 247 96 61 44 0 50 - - 

VI 661 1072 53 31  

143 
14 56 - - 

VII  

1219 

1426 875 0 102 123 194 - - 

VIII 646 1281 785 793  

32 
23 94 - - 

Total 

V-VIII 

2767  

40 
 

26 

1809 885  

321 

165 394 - - 

 2767 4104 1809 890 321 165 417 0 0 



Statistica elevilor cu abandon școlar: 

Pe școli situația abandonului școlar este următoarea: 

 Cazuri de repetenţie prin abandon şcolar:7 Şcoala Buhalniţa 

Chiriac Ionuţ, Anton Mariana, Nistor Florentina – clasa a VIII-a, Stoica Constantin – 

clasa a VI-a, Deleanu Marius – clasa a VI-a – a fost luat în Germania de mama care nu 

a făcut documentaţia completa pentru transfer. 
 Cazuri de repetenţie din cauza situaţiei la învăţătură : 4 Şcoala Cepleniţa 

 Școala Poiana Mărului - 0 
 

În ceea ce priveşte direcţiile şi acţiunile care trebuie să fie întreprinse pentru eliminarea 

abandonului şcolar în unitatea noastră de învăţământ, în special la nivelul copiilor proveniţi 
din medii dezavantajate şi defavorizate, putem menţiona următoarele măsuri, pe care le 

considerăm ca fiind prioritare: 

- iniţierea în mod organizat a unor acţiuni comune scoala-familie, pentru intercunoaştere, în 

scopul formării respectului reciproc; 

- iniţierea la nivel de şcoală a unor proiecte în parteneriat educaţional cu părinţii, în principal, 

dar şi cu alţi parteneri educaţionali pentru valorizarea capacităţilor intelectuale ale elevilor; 

- susţinerea morală a părinţilor şi accesul la informaţie pentru prevenirea şi eliminarea 

abandonului şcolar; 
- eficientizarea parteneriatului cu instituţiile implicate în problematica copilului, promovându- 

se dialogul între conducerea şcolii şi profesorii diriginţi, profesorii clasei, elevi, părinţii 
elevilor, comunitatea locală , Poliţie, CJRAE, DJASPC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.4. Rezultate la învăţătură. Statistic, pe niveluri / clase, comparativ cu anul şcolar 

trecut 

Anul scolar Înscrişi Repetenţi 
 

2010-2011 

 

353 

 

16 (din care 7 cu 

abandon școlar) 

2011-2012 482 
11 (din care 9 cu 

abandon şcolar) 

2012-2013 469 
13 (din care 8 cu 

abandon şcolar) 
2013-2014 

424 
2 (2 abandon) 

2014-2015 429 
10 (din care 2 cu 

abandon școlar) 

2015-2016 
 

2016-2017 

461 

 
545 

10 (4 cu abandon 

școlar) 

11 (5 abandon şcolar) 

Clasa ȘCOALA BUHALNIȚA ȘCOALA CEPLENIȚA ȘCOALA POIANA 

MĂRULUI 

2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 

Nr. Pro- Nr. Pro- Nr. Pro- Nr. Pro- Nr. Pro- Nr. Pro- 



La finalul anului şcolar 2016 -2017 s-au înregistrat următoarele  

rezultate: (promovabilitate 96,15%); (frecvenţa 96,41%) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Măsuri amelioratorii 

- discuţii cu elevii, şedinţe cu părinţii, parteneriate cu diverse institutii, care sa stimuleze 

invatarea, creşterea numărului asistenţelor la ore, pregătire suplimentară, organizarea unor 

lecții demonstrative a clasă, în cadrul fiecărei comisii, cu participarea părinților, a membrilor 

comisiei metodice, a membrilor CA; 

- identificarea elevilor cu un ritm lent şi sprijinirea acestora în cadrul unor lecţii, suplimentare, 

separate; 

-centrarea predării pe formarea de competențe la elevi; 

-ameliorarea condițiilor desfășurării procesului instructiv-educativ. 
 
 

3.2.5. Rezultatele obţinute de elevi Evaluarea Națională - statistic şi comparativ cu anii 

şcolari precedenți: 

 elevi mo- 

vați 
elevi mo- 

vați 
elevi mo- 

vați 
elevi mo- 

vați 
elevi mo- 

vați 
elevi mo- 

vați 
I 23 23 18 18 16 16 12 12 15 15 15 15 

II 16 16 24 24 10 10 15 15 - - 13 13 

III 14 14 17 17 14 11 11 11 20 20 - - 

IV 34 34 14 14 16 16 15 15 13 13 20 20 
Total I-IV 87 87 73 73 56 56 53 53 48 48 48 48 

V 24 24 47 47 24 21 15 14 14 14   

VI 22 21 38 37 16 16 20 17 13 13   

VII 31 28 36 34 16 16 13 13 13 13   

VIII 33 32 42 39 19 17 16 16 13 13   
TotalVVIII 110 105 163 157 75 70 64 60 53 53   

Total 

general 

197 192 236 230 131 126 117 113 101 101 48 48 

Şcoala Ciclul Înscrişi 
la 
începutul 
anului 
şcolar 

Rămaşi 
înscrişi 
la 

finalul 
sem al 

II-lea 

Promo 
vaţi 

5- 
5,99 

6- 
6,99 

7- 
7,99 

8- 
8,99 

9-10 cl. 
pr 
eg 

Declaraţi 
repetenţi în 
iunie 

Buhalniţa Presc 34 34 34 - - - - - - - 

Primar 100 99 99 13 5 13 28 27 13 - 

Gimn 157 157 145 8 35 35 30 42 - 7 

Cepleniţa Presc 38 38 38 - - - - - - - 

Primar 78 79 79 1 8 5 16 31 18 - 

Gimn 64 65 56 8 6 12 19 16 - 4 

Poiana 
Mărului 

Presc 30 30 30 - - - - - - - 

Primar 44 42 42 3 1 6 7 9 16  

TOTAL 545 544 523 33 55 71 100 125 47 11 



Rezultatele la admiterea în clasa a IX-a, 2017, pe tranșe de medii: 

 

Pe discipline de examen, procentele de promovabilitate sunt următoarele: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În anul şcolar 2016-2017 au fost înscrişi în clasa a VIII-a un număr de 51 elevi astfel: 

- 37 elevi (2 clase) – Buhalniţa – (1 elev s-a transferat în judeţ) au rămas înscrişi 36 

elevi, din care au promovat 33 elevi, 3 elevi sunt declaraţi repetenţi. 

- 14 elevi (1 clasă) – Cepleniţa – (1 elev transferat de la Hîrlău) au rămas înscrişi 15 

elevi, din care au promovat 12 elevi, 3 elevi corigenţi la 1 obiect (au trecut examenul 

de corijare din 24 iulie – urmeaza să se înscrie la începutul lunii septembrie în etapa a 

II-a de admitere în licee şi şcoli profesionale). 

La examenul de Evaluare Naţională au fost înscrişi 45 elevi (12 – Cepleniţa şi 33 – Buhalniţa) 

şi au fost prezenţi 38 elevi ( 7 absenţi – Buhalniţa). 

O sinteză a rezultatelor obţinute sunt prezentate în tabelul următor: 

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 

59 elevi 

 

57 elevi 

 

45 elevi 

 

47 elevi 

 

55 elevi 

 

34 

 

45 

 

37,2 % 

 

40,3 % 

 

68,8 % 

 

51,5% 

 

49,1% 

 

74,6% 

 

55,26 

DISCIPLINA DE EXAMEN 

LIMBA ROMÂNĂ  MATEMATICĂ  

2013- 

2014 

2014-2015 2015- 

2016 

2016- 

2017 

2012- 

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2016- 

2017 

49,8% 74,5 86,2 81,57 53,2% 38,1 64,7 55,26 

 sub 5 5-7 7-9 9-10 

Lb.română  

7 

 

7 

 

16 

 

8 

Matematica 17 8 12 1 



 
Obs Se constată, în premieră, un echilibru valoric pe tranșe de medii, ceea ce poate fi 
catalogat drept un lucru pozitiv, dar nu s-a înregistrat nici o medie de peste 9,00, cum s-a 

întâmplat în anii școlari precedenți. 
Medii de peste 9,00 au fost înregistrate totuși la admiterea computerizată în clasa a IX-a. 
 

Aspecte negative: 

- Nu toți elevii au confirmat la EN, probabil datorită emoțiilor inerente la o astfel de 

competiție sau a lipsei de concentrare. 

- Pregătirea insuficientă și lipsa de interes a unor elevi cu potențial valoros. 

- Capacitatea intelectuală scăzută a unor elevi care provin din medii familiale 

nesănătoase sau foarte sărace. 
Aspecte pozitive: 

In ultimii doi ani școlari elevii au dat un examen care le reflectă nivelul real de 

pregătire. Corectitudinea desfășurării examenelor a avut un impact pozitiv asupra 

conștientizării elevilor, acest fapt determinându-i deopotrivă pe elevi, pe profesori si pe 

parinti să fie mai implicați în proces intructiv-educativ. 
 
 
 

3.2.6. Inserţia şcolară / socială a elevilor după absolvire. Statistic 

 

Toti absolventii clasei a VIII-a, promoția 2017, au fost admisi la licee și școli 

profesionale, după cum urmează: 
 

Pentru admiterea computerizată în liceu s-au înscris 26 elevi ( 11 Cepleniţa, 15 Buhalniţa), 

care au fost repartizati astfel: 

- Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Hîrlâu – 20 elevi 

- Liceul Tehnologic Hîrlău – 6 elevi 

La Şcoala Profesională s-au înscris 16 elevi în prima etapă (Hîrlău)şi în a doua etapă 3 elevi 

(1 Tg. Frumos şi 2 Hîrlău). 

Şcoala Disciplina  
Elevi 
înscrişi 

 

Prezenţi 

Cu 
note 
<5 

Cu 
note 
5-7 

Cu 
note 
7-9 

Cu 
note 
>9 

 
Procent de 

promovabilitate 

observaţii 

Buhalniţa Limba şi 
literatura 
română 

 
33 

 
26 

 
7 

 
6 

 
7 

 
6 

 

73% 

14 medii EN 
peste5 

Matematică  
33 

 
26 

 
12 

 
4 

 
9 

 
1 

 
53,84% 

Cepleniţa Limba şi 
literatura 
română 

 
12 

 
12 

 
0 

 
1 

 
9 

 
2 

 

100% 

11 medii peste 5 

Matematică  
12 

 
12 

 
5 

 
4 

 
3 

 
0 

 
63% 



3.3. Încadrarea cu personal didactic auxiliar 
 

Şcoala Gimnazială ,,Niocolae Iorga” Buhalniţa beneficiază de 1 normă de secretariat 

(Lăbuşcă Viorica) şi un post de administrator financiar de patrimoniu, pe care este încadrată 

d-na Tescu Carmen. Ambele angajate au studii superioare. 
 

3.4. Încadrarea cu personal nedidactic 

Cele patru şcoli din comună dispun de 9 anagajaţi care asigură îngrijirea şi încălzirea 

spaţiilor de învăţământ, după cum urmează: 

- Bejenariu Ion – îngrijitor – Şcoala Poiana Mărului; 

- Budeanu Dănuţ – fochist (50% normă) şi paznic (50% normă); 

- Ciur Cristian - îngrijitor – Şc. Buhalniţa; 
- Trofin Lăcrămioara - îngrijitor – Şc. Buhalniţa; 
- Budeanu Dana - îngrijitor – Şc. Buhalniţa; (0,75 % normă); 

- Chitaru Tatiana - îngrijitor – Şc.Cepleniţa; 
- Chitaru Vasilica - îngrijitor – Şc.Cepleniţa; (0,75% normă) 

- Aştefănesei Florin – fochist – Şc Cepleniţs. (0,75% normă) 

- Bîrsan Petru - şofer 
 

4. DESFĂŞURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV 
 

4.1. Calitatea proiectării didactice. Analiză pe discipline 
 

Calitatea proiectării didactice la invatamantul preşcolar 

În toate grădiniţele din comuna noastră activitatea s-a desfăşurat conform proiectării, 
bazându-se pe formarea de competenţe, însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării 
transdisciplinare şi transcurriculare a programelor şcolare, ţinându-se cont de noile 

reglementări MENCS, precum şi de recomandările primite din partea inspectorilor de 

specialitate, a metodiștilor. 
S-au întreprins activităţi de observare a preşcolarilor, discuţii cu părinţii, vizite la 

domiciliul copiilor şi s-au făcut analize ale nivelului de performanţă, ţinându-se seama de 

natura dificultăţilor de învăţare şi de adaptare. Realizarea temelor s-a făcut în concordanţă cu 

proiectarea zilnică, lucrându-se diferenţiat.S-au desfășurat ședințe cu părinții, concursuri și 
activități educative, excursii, vizite, lecții demonstrative, recensământ etc. 

De asemenea, educatoarele s-au implicat în activitatea de consiliere și înscriere a 

copiilor la clasa pregătitoare, în realizarea bazei de date și a dosarelor pesonale ale copiilor de 

la acest ciclu de învățământ. 
 

Calitatea proiectarii didactice la nivelul de invatamant primar 

Proiectarea activităţii didactice a fost făcută la termen, corespunzător cerinţelor fiecărei 
discipline de studiu, apoi discutată în comisia metodică, proiectându-se şi realizându-se 

activităţi ale căror obiective au vizat cunoaşterea şi aplicarea de cadrele didactice a 

schimbărilor pe care le implică reforma în învăţământ. În urma unei analize efectuate la 

sfârşitul fiecărui semestru, precum şi la sfârşitul anului şcolar, s-a constatat că proiectarea 

curriculară, la toate disciplinele, este în conformitate cu programele în vigoare şi cu indicaţiile 

transmise de inspectorii şcolari de specialitate la consfătuiri si la cercurile metodice. Au fost 

discutate şi comentate modalităţile de rezolvare a dificultăţilor la matematică şi limba română 

la clasa a IV-a, pentru atenuarea dificultăţilor trecerii în ciclul gimnazial, precum şi rezultatele 

de la evaluarea finală, comaparativ cu cele de la evaluarea iniţială, în vederea ameliorării 

situaţiei.



 
 

Limba şi literatura română 

Proiectarea la Limba română s-a făcut la începutul anului şcolar, conform curriculum- 

ului şi ecomandărilor la consfătuirile anuale. Programa este respectată, de asemenea s-au 

programat orede pregătire suplimentară saptamanal cu elevii casei a VIII-a. 
 

Matematica 

Proiectarea didactică la această disciplină a fost făcută conform programelor școlare. 

Deşi considerată dificilă, această materie este predată cu multă responsabilitate de 

profesori, aceasta respectând programa școlară, planificările calendaristice anuale şi 
semestriale. În predare se folosesc materiale didactice, şi auxiliare, solicitându-se permanent 

atenţia elevilor. Se lucrează atât la clasă cât și suplimentar, dar acest lucru este insuficient, 
pentru că elevii vin uneori cu temele nefăcute, din cauza golurilor puse pe seama claselor 

primare sau a dezinteresului. Situaţia rezultatelor la evaluarea naţională reflectă calitatea 

eforturilor depuse de toti factorii implicati. 
 

Fizica, Chimia 

Planificările au fost realizate în concordanţă cu curriculum 

naţional si adaptate la nivelul elevilor. Au desfășurat teste inițiale, proiecte, evaluări, 
portofolii, ore de pregătire suplimentară,încurajand elevii sa participe la concursuri. 

Rezultatele elevilor sunt variate, în crestere fata de anul scolar trecut, elevii fiind 

impulsionati de catre profesori sa realizeze experimente, să recunoască fenomenele învățate în 

natura, sa realizeze proiecte si sa participe la concursuri. La inceputul anului scolar s-au 

aplicat tuturor claselor teste initiale la fizica si chimie, rezultatele acestora fiind prezentate sub 

forma unui raport și, în functie de rezultatele obtinute, la fiecare disciplina s-a adaptat materia 

planificata, astfel incat sa se recupereze golurile remarcate in pregatirea elevilor. 
 

Educatia tehnologică a fost predată conform planificarilor realizate pe baza curriculumului 

si a programei disciplinei. Au proiectat activitati practice, ca aplicatii la modulele conținute de 

programa. 
 

Biologia 

Proiectarea conţinuturilor la biologie a fost făcută cu obiectivitate, respectându-se 

termenele precizate, indicaţiile primite de la inspectorul de specialitate, precum şi curriculum- 

ul naţional. S-au făcut planificări calendaristice anuale, semestriale, dar şi proiectarea pe 

unităţi de învăţare. S-au desfășurat evaluări inițiale și teste finale, măsurându-se progresul 

elevilor. 
 

Limba franceză 

Proiectarea conţinuturilor s-a făcut în concordanţă cu respectarea programelor şi a 

precizărilor metodice. Au fost întocmite planificări calendaristice semestriale şi anuale, au 

fost făcute și proiectări pe unități de învățare. S-au desfășurat teste inițiale și finale, analize 

comparative, monitorizarea progresului elevilor. 

Elevii și-auperfecționat competențele de lectură, de comunicare în limba străină și 
manifestă interes pentru cunoașterea culturii, geografiei și istoriei poporului francez.. 
 

Limba engleză Această disciplină a fost predată de catre profesori debutanți: care au realizat 

proiectările anuale și semestriale, inclusiv pe unități de învățare, si s-a făcut remarcata prin 

vocație pedagogică, reușind să atraga elevii spre invatarea limbii engleze.



 

Istoria și Cultura civica și Geografie 

S-a realizat proiectarea conform planurilor cadru, programelor școlare și indicațiilor 

primite de la metodiști și inspectorul de specialitate, în cadrul consfătuirilor anuale și 
cercurilor metodice semestriale. 
 

Religia a fost predată de preoti care au pus accent mai ales pe formarea unui mod de 

viață bazat pe valori morale, demonstrând abilități de formare la elevi a unor deprinderi de 

buni crestini. 
 

Educaţia fizică - a fost predată conform proiectării şi precizărilor programelor de 

specialitate. Întrucât nu există sală de sport şi nici bază sportivă adecvată, orele se desfăşoară 

în sala de clasă, când este vreme nefavorabilă, restul orelor făcându-se în aer liber. 
 

Educatie plastică, educația muzicală 

Şi la aceste discipline orele s-au desfăşurat conform planificărilor şi proiectării anuale 

și semestriale.S-au organizat expoziţii tematice, s-au desfăşurat ore educative cu elevii, s-au 

ţinut ore în cabinetul de informatică, interesul copiilor pentru aceste discipline fiind foarte 

mare. 
 

Informatica - opţionalul de iniţiere în utilizarea calculatorului - această disciplină 

opţională pare să fie cea mai îndrăgită dintre toate. Aproape toţi elevii şcolii au ajuns la 

performanţa de a utiliza calculatorul. 
 

4.2. Concordanţa dintre curriculum-ul naţional şi oferta educaţională a unităţii 
În aplicarea curriculum-ului s-a avut în vedere înţelegerea cognitivă a noutăţilor pozitive 

pe care acestea le produc asupra procesului de învăţământ, proiectarea la toate disciplinele şi 
la toate nivelele, precum şi activităţile didactice desfășurate în sprijinul noului curriculum. 

Oferta educaţională a unităţii urmează prevederile curriculumului naţional, pe care îl 

adaptează condiţiilor şcolii şi ceriţelor părinţilor. Aceasta a cuprins: activităţile 

extracurriculare, activităţile educative, curriculum naţional şi pachetul de opţionale. 
 

4.3. Prezentarea opţionalelor / pachetelor de opţionale. Statistic, nominal pe ani de 

studiu. 
 

Motivaţie, eficienţă. Modalităţi de promovare a ofertei educaţionale. 
Și în acest an scolar am recurs la aceeași procedură (PO 032 ) de alegere a unei discipline 

opţionale din oferta şcolii, prin prezentarea şi analiza pachetelor de opţionale la nivelul unui 

an de studiu. Oferta de opționale a fost elaborată de comisia pentru curriculum, aceasta fiind 

ulterior avizată în CP și aprobată în CA. În baza opțiunii scrise a elevilor si a parintilor și în 

funcție de resursele existente, s-a decis asupra pachetului de opționale la nivelul disciplinei si 
la nivelul ariei curriculare. În acest an şcolar au fost parcurse un număr de 2 discipline 

opționale la ciclul preşcolar şi 2 la gimnaziu. 

Prin oferta de opționale s-a urmărit: extinderea programelor școlare pentru progresul 

elevilor la limba română și matematică, formarea unui comportament ecologic, educația 

pentru sănătate,formarea competențelor lingvistice și digitale. 
 

Motivaţie şi eficienţă: Elevii au ales aceste cursuri opţionale pentru a se dezvolta, pentru a-şi 

lărgi sfera de cunoştinţe. Clasele V-VIII, au optat pentru informatică, elevii şi părinţii fiind



mulţumiţi de alegerea făcută, întrucât acest opţional îi ajută pe elevi să-şi formeze şi 
perfecţioneze competenţele digitale și de comunicare virtuală. 
 

Modalităţi de promovare 

În alegerea opţionalelor s-a ţinut cont de nevoile individuale ale educabililor, în funcţie 

de particularităţile de vârstă, avându-se în vedere inclusiv cerinţele de pe piaţa muncii. Aceste 

opţionale au fost introduse, respectându-se metodologia şi opţiunile scrise ale părinţilor. 
Oferta educaţională este prezentată în cadrul şedinţelor la care participă elevii şi părinţii, 
aceştia exprimându-şi opţiunile în scris, conform procedurii deja menționate. 
 

4.4. Calitatea predării. Analiză pe discipline 

În urma asistenţelor efectuate la clasă, a rezultatelor obținute de elevi la testele inițiale și 
finale, dar și a controlului s-a constatat: 
 

Invățământul preşcolar 

Cele șase educatoare au avut ca obiective nu numai respectarea programelor în vigoare, ci 
şi obţinerea de performanţe, folosind metode şi strategii diversificate, graţie bunei pregătiri 
metodice şi ştiinţifice, precum şi participarii la diverse activitati europene. Acestea au urmărit 

progresul preşcolarilor, reuşind să obţină rezultate bune. 
 

Invățământul primar 

Activitatea învăţătorilor s-a desfăşurat în concordanţă cu documentele de proiectare. 

Printre cele mai importante activităţi ale învăţătorilor se numără implicarea acestora în 

activităţi educative, monitorizarea copiilor cu probleme la învăţătură, efectuarea unor ore de 

pregătire suplimentară, pe grupe, stimularea elevilor buni în vederea participării acestora la 

concursuri şi a obţinerii de performanţe şcolare. Învăţarea a fost centrată pe elev, acest fapt 

reflectându-se în rezultatele obţinute şi competenţe mai bune la elevi, comparativ cu anii 

şcolari anteriori. Religia, Educaţia fizică şi Limba franceză au fost predate conform 

programei. 

În acest an școlar, învățătorii s-au implicat în mai multe activități, precum organizarea 

testelor inițiale, organizarea concursurilor școlare, desfășurarea recensământului copiilor de 

vârstă preșcolară, clasa pregătitoare și clasa I, în organizarea etapei locale a proiectului 

Festivalul șanselor tale, a activităților din săptămâna „ Sa stii mai multe, sa fii mai bun”. 
 

4.5. Program de pregătire suplimentară. Calitate, desfăşurare, eficienţă 

Pentru elevii cu probleme în achiziţia de cunoştinţe a fost prevăzut un program de 

consultaţii în cadrul fiecărei comisii metodice, în scopul completării lacunelor. Programul a 

fost desfăşurat conform solicitării elevilor şi părinţilor. 
Pentru clasa a VIII-a, încă de la începutul anului şcolar a fost afişat un program de 

pregătire suplimentară la matematică si la limba romana, program care, în mare parte, a fost 

respectat. Au existat şi cazuri de nerespectare a graficului de pregătire, din cauza indiferenţei 
elevilor, care nu au realizat importanţa și necesitatea unei pregătiri suplimentare gratuite 

pentru examene, bizuindu-se pe evaluarea internă, și implicit, pe media de absolvire. 

De asemenea, s-au tinut ore de pregătire suplimentară la disciplinele: matematică, limba 

română de toţi învăţătorii cu elevii capabili de performanţă, obţinându-se rezultate bune în 

acest sens.



4.6. Activitatea educativă. Calitate, eficienţă 

Idealul educaţional al şcolii vizează dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a 

individualităţii umane, formarea personalităţii autonome şi creative. 

Finalităţile ce au orientat activităţile educaţionale la nivelul şcolii noastre au fost: 

■ formarea personalităţii elevilor prin însuşirea valorilor culturii naţionale şi universale; 

■ educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al 

demnităţii şi al toleranţei; 
■ cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană şi de valorile moral- civice; 

■ formarea capacităţii intelectuale, a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice prin 

asimilarea de cunoştinţe umaniste, ştiinţifice, tehnice şi estetice; 

■ asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală, necesare autoinstruirii pe parcursul întregii 

vieţi; 

■ dezvoltarea armonioasă prin educaţie fizică, educaţie igieno-sanitară şi practicarea 

sportului. 

Întocmirea documentelor, proiectarea activităţii educative a fost realizată conform 

ghidului metodologic Repere privind activitatea educativă. 

Activităţile educative desfăşurate la nivelul şcolii, structurate pe domenii concrete 

(consiliere / dirigenţie, munca cu familia, activitatea extracurriculară, parteneriate, disciplină 

şi siguranţă civică) la nivelul şcolii noastre au constat în: 

 Proiectarea şi organizarea orelor de dirigenţie, prelucrarea regulamentului intern, a 

normelor de igienă, protecţia muncii şi P.S.I., monitorizarea acivităţilor Comisiei diriginţilor, 
realizarea parteneriatului cu alţi factori educativi, precum: Poliţia, Dispensarul Medical, 

Direcţia Judeţeană de Asistenţă Psihopedagogică şi Protecţia Copilului etc. 

 Organizarea activităţilor educative şi extracurriculare la nivel de şcoală; 
 Reactualizarea bazei de date privind participarea elevilor la concursuri, 

parteneriatele, situaţia disciplinară, absenteismul, delincvenţa, problemele sociale, tabel cu 

elevii ai căror părinţi sunt plecaţi din ţară etc. 

Motivaţie 

Elevii şcolii sunt dornici să se implice în activităţi educative şcolare şi extraşcolare. 
Prevederile Regulamentului intern sunt cunoscute de elevi și părinți. În școală se realizează 

monitorizarea disciplinei, dar și a absenteismului. Elevii sunt conștientizați cu privire la 

avantajele respectării regulamentului, dar și cu privire la consecințele nerespectării legii, cum 

ar fi sancțiunile, pierderea alocaţiei complementare din cauza numărului mare de absențe, 
Euro200. Zilnic se face serviciul pe şcoală şi se verifică prezenţa la clasă. În acest an s-a 

realizat monitorizarea electronică a spațiului școlar, pentru siguranța civică și 
preîntâmpinarea unor incidente. 

Diriginții și învățătorii au implicat elevii în activităţi extracurriculare, mergând cu 

aceștia la muzee și organizând excursii tematice. Toate aceste măsuri au condus la 

îmbunătăţirea frecvenţei și diminuarea abandonului școlar. 
 

4.7. Activitatea extracurriculară. Motivaţie, calitate, eficienţă 

Activităţile educative şi extracurriculare au fost planificate in urma propunerilor elevilor 

şi sau desfăşurat conform planificarilor. Activităţile extracurriculare ce se desfăşoară în şcoală 

sunt, în general, organizate de toate cadrele didactice. Există şi un grafic al activităţilor 
extracurriculare la nivel de şcoală, inclusiv pentru perioadele de vacanţă. 

Diriginții și învățătorii au organizat lectorate cu părinţii în scopul prevenirii şi combaterii 

violenţei în familie, prezentări Power-point pe tema prevenirii traficului de persoane, a 

prevenirii consumului de etnobotanice, alcool şi tutun, au fost organizate activități dedicate 

sărbătorilor de iarnă, sărbătorilor pascale, concursuri de 1 şi 8 Martie. S-au aniversat 

evenimente, precum: Ziua Naţională a României, Unirea Principatelor, Ziua Europei, ziua



școlii, Ziua copilului. Cu diferite ocazii au fost organizate expoziţii de artă plastică realizate 

de elevi, activităţi sportive şi cultural-artistice, serbări, excursii. 

Dintre acestea voi enumera doar câteva: ,,Culorile toamnei”-expoziție desene, ,,Bal 

mascat”- de Haloween, ,,Tradiția Crăciunului”, ,,Festivalul mărțișorului”.... 
Toate activităţile au avut ca scop principal întărirea relaţiilor de grup, îmbunătăţirea 

legăturilor afective între cadrele didactice şi elevi, îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor, 

încercarea de a-i face să depăşească mai uşor anumite bariere şi inconvenienţe sociale. 
 

5. PARTENERIATE EDUCAŢIONALE 
 

5.1. Colaborarea cu părinţii. Implicarea în viaţa şcolii. Modalităţi, eficienţă 

În fiecare clasă a fost organizat Comitetul de părinţi, din care s-au desemnat cei care au 

facut parte din Consiliul Reprezentativ al Părinţilor pe şcoală. Consiliul Reprezentativ al 

Părinţilor a contribuit la desfăşurarea activităţilor şcolare şi extraşcolare prin participarea 

activă la şedinţele C.A., şedințe cu parintii, lectorate pe teme care îi preocupă deopotrivă pe 

elevi, părinţi şi cadre didactice. 

Părinţii elevilor de clasa a VIII-a au fost informaţi permanent cu privire la Metodologia 

şi graficul desfăşurării Evaluării Naţionale, a precizărilor metodologice privind admiterea în 

învăţământul liceal. 

S-a întărit colaborarea cu părinţii elevilor cu probleme de disciplină şi absenteism. 

Școala a colaborat cu toate instituţiile abilitate pentru soluţionarea fiecărui caz în parte, pentru 

a nu altera mentalitatea, disciplina şi atitudinea faţă de procesul de învăţare în rândul celorlalţi 
elevi. 
 

5.2. Colaborarea cu Consiliul Local. Încheierea contractelor - cadru de colaborare. 

Predarea patrimoniului. 

Cooperarea cu Comunitatea locală s-a realizat, în special, prin intermediul consilierilor 

locali, membri in Consiliul de Administratie al scolii noastre, precum şi prin întâlniri directe 

cu Primarul şi reprezentanţii Comisiei de învăţământ şi Comisiei culturale. Colaborarea cu 

Consiliul Local nu s-a limitat doar la problemele administrative, ci s-a extins asupra 

monitorizării şi rezolvării unor probleme de natură socială ale copiilor, cu scopul de a se 

asigura şcolarizarea tuturor educabililor de pe raza localităţii. 
A fost încheiat contractul cadru de colaborare, iar în componenţa Consiliului de 

Administraţie au fost incluşi doi membri din partea administrației publice locale. 

Cât priveşte conservarea șă înbogățirea și promovarea patrimoniului local, aceasta s-a 

realizat conform legii, respectându-se datele şi toate clauzele contractuale. 

Elevii şi preşcolarii beneficiază de spaţii cu condiţii decente şi atractive pentru 

desfăşurarea procesul instructiv-educativ. 
 
 

5.3. Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, cultură, sport, ONG-uri, asociaţii 
La nivelul școlii au fost încheiate acorduri de parteneriat cu școli din județ (Deleni, 

Maxut, Feredeni, Sticlăria, Scobinți etc. și din țară (Constanța, Botoșani, Neamț, Bistrița 

Năsăud etc.) teme precum :creativitate, mediu, păstrarea tradițiilor. 

Parteneriate valoroase au fost realizate cu Fundația ,,Vasile Pogor” Iași, Universitatea 

,,Al.I. Cuza Iași, Grădina Botanică Iași, Institutul Cultural Francez din Iași, Teatrul 

Luceafărul Iași, Direcția Județeaană pentru conservarea tradițiilor şi patrimoniului Iaşi, ONG 

World Vision Iaşi, FAR Monaco, Asociaţia de dezvoltare comunitară Cepleniţa. 
Însă cele mai importante proiecte derulate în anul școlar 2016-2017 au fost cele de nivel 

european (2) realizate în parteneriat cu ISJ Iași și Fundația HOLT, sub genericul ,,Împreună



pentru copii”, primul la nivelul claselor I-VIII, coordonat de prof. Aioanei Vasile. Al doilea 

proiect s-a derulat la nivel preșcolar, cu aceeaşi parteneri (ISJ şi HOLT Iaşi), coordonator d- 

na Barnea Vasilica. 

Un proiect deosebit de valoros a fost implementat la Şcoala Cepleniţa de către Fundaţia 

COTE.Cel mai mult au avut de câştigat copiii, prin activităţile de tip ,,After school”, dar şi 
şcoala, prin investiţiile făcute în cadrul proiectului. 
 
 

5.4. Colaborarea cu sindicatele 

În instituţia noastră majoritatea angajaţilor sunt membri sindicali, reprezentaţi de Ciobanu 

Laurenţiu (USLIP) .Relaţiile de colaborare cu acesta sunt amiabile, personalul şcolii având 

posibilitatea să beneficieze de bilete de odihnă şi să participe liber la toateacţiunile sindicale, 

organizate în condiţiile legii. 
 

6. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR CALITATE, 

EFICIENŢĂ 

6.1. Secretariat 
Departamentul secretariat 
 

Activitatea secretariatului se desfăşoară conform fişei postului de secretar Atribuţiile 

sunt numeroase, dar absolut necesare pentru legalitatea eliberării documentelor şi actelor de 

studii, lanivelul şcolii existând doar 25% dintr-o normă. Aceasta s-a ocupat de următoarele 

probleme: 

Completarea la zi a cărţilor de muncă; 

Completarea registrelor matricole şi a altor documente de evidenţă; 
Completarea foilor matricole; 

Completarea certificatelor de absolvire; 

Completarea condicilor de prezenţă; 
Eliberarea de adeverinţe; 
Verificarea dosarelor EURO 200; 

Înregistrarea documentelor în registrul de intrări-ieşiri al şcolii; 
Realizarea unei baze de date a elevilor etc. 

În anul şcolar 2016-2017 activitatea personalului departamentului secretariat a fost 

eficientă. D-na Lăbuşcă Viorica, cea care deserveşte acest compartiment realizează la termen 

documentele solicitate de ISJ Iași, școală, instituții partenere. În anul școlar 2015-2016 nu s-a 

înregistrat nici o întârziere sau omisiune în ceea ce privește întocmirea și transmiterea 

situațiilor cerute de ISJ Iași. 
 

6.2. Bibliotecă 

Nefiind finanţată, activitatea bibliotecilor şcolare din comuna noastră cade în sarcina 

profesorolor de limba română. Aceştia, potrivit fişei postului, s-au ocupat de următoarele 

responsabilități: 
- recuperarea şi evidenţa cărților existente; 

- completarea fişelor pentru noii cititori; 

-completarea registrelor de evidenţă a titlurilor de carte; 

- îmbogăţirea fondului de carte din donaţii; 
- îndrumarea lecturii elevilor; 

-propuneri de casare a cărţilor distruse; 

Fondul de carte, din cele trei şcoli gimnaziale, cuprinde peste 7000 de volume. La 

biblioteca şcolii din Buhalniţa s-au completat peste 180 fişe de lectură, fiind rulate peste 1000



de volume. Nu acelaşi lucru s-a întâmplat şi la celalte biblioteci, plasate ăn spaţii improprii, 

pe holuri, în dulapuri închise, peste care domneşte praful, fără a fi difuzate elevilor. 
 

6.2. Contabilitate 

La nivelul comunei există un singur post de contabil, care asigurat de Tescu Carmen. 

Conform fişei postului, aceasta asigură: 
- întocmirea statelor de plată; 
- planificarea bugetară; 
- centralizarea documentelor lapte-corn; 

- întocmirea bugetului anual şi semestrial; 

- realizarea planului de venituri şi cheltuieli; 

- întocmirea documentelor de contabilitate; 

- urmărirea aplicării şi respectării dispoziţiilor legale privind salarizarea şi drepturile 

personalului angajat; 

- achiziţionarea de materiale consumabile; 

- stabilirea necesarului de materiale pentru reparaţiile curente şi igenizare etc. 

- organizarea comisiei constituite conform Legii 132 (colectarea selectivă); 
- monitorizarea întreţinerii bazei materiale; 

- realizarea conturilor de execuţie bugetară etc. 

În anul 2015-2016 activitatea administratorului financiar de patrimoniu a fost de bună 

calitate. 
 

7. Personal întreţinere şi îngrijire 
 

În cele patru unităţi de învăţământ sunt angajaţi 9 persoane, dintre care 3 sunt cu fracţiuni 
de normă, care asigură curăţenia şi încălzirea din cele 6 spaţii şcolare, igienizarea acestora, 

precum şi a grupurilor sanitare, a curţilor şcolilor, distribuirea alimentelor pentru elevi etc. 

Prin activitatea depusă, personalul de îngrijire a reuşit să menţină curăţenia şi igiena în 

limite normale, activitatea acestora fiind apreciată de Consiliul de Administraţie, mai puţin la 

Ceplenița unde există încă destule probleme. 
 
 
 

CONCLUZII 

 

În privinţa procesului de învăţământ, conducerea şcolii a urmărit aplicarea curriculum- 

ului naţional, cu accent pe dezvoltarea şi diversificarea CDȘ. De asemenea, a fost elaborat şi 
proiectul activităţilor extracurriculare şi concursurilor şcolare, anual şi semestrial, ţinând cont 

de calendarul ISJ Iaşi. 
Referitor la resursele umane, s-a avut în vedere încadrarea cu personal calificat, 

posturile şi catedrele fiind ocupate conform metodologiei şi criteriilor naţionale valabile 

pentru toate judeţele. 
S-a realizat planul de şcolarizare şi s-au materializat obiectivele din PDI şi din planul 

managerial. 

Activitatea de îndrumare şi control, desfăşurată potrivit documentelor de proiectare şi 
organizare, a dus la creşterea calităţii procesului instructiv-educativ, la reducerea 

absenteismului, la diminuarea abandonului, precum şi la ameliorarea stării de disciplină a 

elevilor. 

Conducerea şcolii a alcătuit echipe de lucru pe diverse domenii, cu responsabilităţi 
precise, pentru desfăşurarea activităţii didactice şi educative în condiţii de normalitate.



Majoritatea cadrelor didactice au fost preocupate de autoformare, de centrarea predării pe 

formarea de competenţe, de implicarea elevilor în activităţi educative diversificate şi de 

obţinerea unor rezultate mai bune la învăţătură, de creşterea performanţelor şcolare, de 

formarea dimensiunii europene în educaţia elevilor. 

Au existat relaţii de colaborare şi parteneriate cu diverse instituţii, pe plan local, regional 

şi internaţional. Documentele şi rapoartele tematice solicitate au fost întocmite şi prezentate la 

timp. S-a colaborat bine cu familiile elevilor, cu autorităţile locale şi judeţene. 
 
 

Retrospectiva cu ajutorul imaginilor 

 

- 25 noiembrie 2016 – Cercul Pedagogic al Educatoarelor – Grădiniţa Cepleniţa 

- 25 noiembrie-Cercul Pedagogic al Învățătorilor-Școala Buhalnița 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 20 decembrie 2016 - „Fii şi tu Moş Crăciun” parteneriat Fundaţia Bethany 



- Proiectul „ÎMPREUNĂ PENTRU COPII” (perioada de sustenabilitate) – 

parteneri I.S.J. Iaşi, Fundaţia Holt România – filiala Iaşi, Primăria Cepleniţa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Proiectul „ZOOM IN comunitate” – partener Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi, 

proiect co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei 

Elveţiene pentru Uniunea Europeana Extinsă , al cărui scop este dezvoltarea 

serviciilor specializate în reabilitarea copiilor expuşi la violenţă 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Proiectul „ÎMPREUNĂ PENTRU EDUCAŢIE” - Un program de activităţi tip 

„şcoală după şcoală” care vizează reducerea abandonului şcolar, derulat de 

Fundatia COTE Iaşi în cadrul structurii Şcoala Gimnazială „Grigore Ureche” 

Cepleniţa, cu finantare de la companiile Yonder (Romania) si PinkRoccade (Olanda) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Proiectul „Micii scriitori. Lansare de carte” – iniţiator prof. Sinescu Roxana



7 aprilie 2017 – Cerc Metodic Consilieri Educativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cercul Metodic al Profesorilor de Limba Română 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concursul Judeţean „Mărul –regele fructelor” 



Proiectul educaţional „Sărbători pascale în Moldova” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Proiectul educaţional „Spune NU violenţei ” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Festivalul internațional de teatru, film, publicații..., organizat de Asociația „Vasile 

Pogor” Iași, nov. 2016 
 

Revista „Aripi de vis” nr. 20, aniversar, a obținut trofeul festivalului



Hîrlău - Festivalul Nonviolentei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ziua Eroilor 


