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I. PLANIFICAREA ACTIVITATII 

 

Activitatea Școlii Gimnaziale Balș în anul şcolar 2018-2019 s-a desfăşurat în acord cu 

priorităţile stabilite de Consiliul de Administrație, prin raportare la specificul şcolii, la standardele 

educaţionale de calitate şi la respectarea legislaţiei în vigoare:  

 Legea Educației Naționale nr. 1/2011;  

 Ordine şi metodologii subsecvente Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011; 

 Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din 

unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin OMEN nr. 4619/2014; 

 Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitar aprobat prin OMEN nr. 5079/2016 cu modificările și completările ulterioare; 

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

ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative; 

În vederea eficientizării activității din Școala Gimnazială Balș și din structurile pe care le 

coordonează echipa manageriala a realizat o radiografie completă și complexă a situației existente 

în anul școlar 2017 - 2018 și a conturat cadrul de desfășurare pentru principalele activități 

necesare și obligatorii aferente anului scolar 2018-2019. 

Pentru anul școlar 2018-2019 am orientat întreaga activitate, demersul didactic și 

educațional pe următoarele priorități strategice: 

1. Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale 

2. Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale  

3. Susţinerea şi promovarea performanţei  în  educaţie 

4. Dezvoltarea autonomiei școlii prin responsabilizarea şi întărirea rolului 

managementului şcolii  

5. Dezvoltarea unei oferte educaționale corelate cu specificul comunității  locale 

6. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului didactic, didactic 

auxiliar și nedidactic  

7. Promovarea educaţiei nonformale, oportunitate formativă și educațională 

complementară pentru elevi 

8.  Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor  
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9. Dezvoltarea și modernizarea bazei materiale 

10. Promovarea imaginii școlii în comunitate 

Reducerea absenteismului școlar, îmbunatățirea frecvenței precum și îmbunătățirea rezultatelor 

la învățătură și la examenele naționale dar și promovarea egalității de șanse, sunt prioritățile 

activității noastre. 

Obiectivele propuse pentru primul semestru al anului școlar 2018-2019 au fost: 

 Diagnoza activitatii desfasurate in scoala in vederea imbunatatirii procesului 

instructiv- educativ si a deciziilor managerial; 

 Optimizarea functionarii compartimentelor pentru desfasurarea in bune conditii a 

procesului instructiv-educativ; 

 Creşterea calităţii educaţiei susținerea și promovarea performanței în funcție de 

abilitățile elevilor; 

 Monitorizarea procesului de predare - învăţare din perspectiva centrării 

activităţilor pe elevi şi nevoile lor educaţionale, precum şi pe realizarea unui 

parteneriat autentic profesor-elev;  

 Aplicarea sistemului de evaluare a elevilor din perspectiva formării competenţelor-

cheie; 

 Gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale; 

 Îmbunătăţirea calităţii managementului şcolar; 

 Adaptarea ofertei educaţionale  la nevoile educaţionale ale elevilor/copiilor/ 

comunităţii locale; 

 Dezvoltarea capacităţii școlii privind asigurarea şi evaluarea calităţii serviciilor 

educaţionale oferite prin Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității; 

 Asigurarea calităţii serviciilor de asistenţă consiliere, orientare școlară și 

profesională; 

 Asigurarea accesului tuturor copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară din comună la 

educaţie; 

 Inițierea și implementarea de programe educaționale în vederea reducerii 

absenteismului şi abandonului școlar; 

 Conştientizarea reprezentanţilor autorităţilor locale şi ai altor instituţii din 

comunitatea locală asupra rolurilor sporite în relaţie cu dezvoltarea şcolii şi a educaţiei în 

general; 
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 Antrenarea elevilor și profesorilor în derularea concursurilor județene, naționale și 

internaționale; 

 Formarea și dezvoltarea profesională continua a personalului școlii; 

 Promovarea educației nonformale și informale ca oportunitate pentru formarea 

elevilor; 

 Susținerea educației permanente și a educației adulților; 

 Realizarea și implementarea unor proiecte care să corespundă nevoilor elevilor și 

comunității. 

Activități specifice pentru atingerea obiectivelor propuse: 

 analiza activităţii desfăşurate în anul 2017-2018 si stabilirea unui plan de masuri 

pentru imbunatatirea rezultatelor la invatatura si disciplina si diminuarea 

absenteismului; 

 planificarea activităţii de conducere; 

 planificarea procesului de învăţământ; 

 cresterea calitatii actului educativ reflectata in rezultatele elevilor; 

 controlul şi evaluarea activităţilor instructiv-educative; 

 controlul şi evaluarea internă a calităţii; 

 organizarea activităţii pentru anul şcolar 2018-2019; 

 asigurarea şi eficientizarea tuturor resurselor umane şi financiare; 

 încurajarea și susținerea participării elevilor la olimpiadele și concursurile școlare; 

 asigurarea circulaţiei informaţiei; 

 asigurarea relatiilor dintre scoala, inspectorat, autorități locale; 

 stabilirea unor relaţii principiale si de colaborare cu personalul scolii; 

 creșterea calității procesului de formare continuă prin participarea la activități 

metodico-șriințifice; 

 planificarea  si organizarea activitatilor extracurriculare; 

 crearea de oportunități pentru dezvoltarea relului de partener educativ al părinților; 

 participarea la programe si proiecte educationale. 

Documentele de proiectare manageriala anuală şi semestrială au fost realizate în cadrul 

general stabilit prin strategia de dezvoltare a învăţământului preuniversitar elaborată de 

Inspectoratul Şcolar al Județului Iași şi au fost întocmite pe baza următoarelor documente :  

 Documente de evaluare şi diagnoză:  
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a. Rapoartele de activitate  ale comisiilor şi grupurilor de lucru din școală desemnate prin 

decizii interne in anul școlar 2018-2019;  

b. Documente de raportare financiar-contabilă; 

c. Procesele verbale ale activităților de control effectuate de instituțiile abilitate; 

 Documennte de proiectare: 

a. Planul managerial anual realizat in concordanta cu Directiile de actiune ale I.S.J. Iasi;   

b.  Proiectul de dezvoltare institutionala; 

c. Proiectul planului de scolarizare;  

d. Regulamentul de ordine interioara;  

e. Programul de activitate al Consiliului de administratie – graficul si tematica sedintelor; 

f. Programul de activitate al Consiliului profesoral – graficul si tematica sedintelor; 

g. Planul managerial al consilierului pentru proiecte si programe educative  si programul 

activitatilor educative scolare si extrascolare;  

h. Planul managerial, planul de activitate, graficul si tematica sedintelor comisiilor  

metodice si ale altor comisii de lucru din scoala; 

i. Statele de functii si statul de personal 

j. Proiectul de buget;  

k. Programul de pregatire suplimentara a elevilor pentru sustinerea examenelor nationale; 

l. Graficul desfasurarii tezelor pe discipline; 

Activitățile de monitorizare și control s-au realizat în principal prin următoarele forme: 

 

1. Pentru activitățile didactice: 

a. Asistențe la ore efectuate de director  și responsabilii comisiilor metodice; 

b. Evaluarea documentelor de proiectare curriculara și monitorizarea modului de 

respectare a acestora, inclusiv la nivelul notării elevilor; 

c. Analiza periodică a documentelor comisiilor și aplicarea corecțiilor necesare în 

activitatea acestora; 

d. Analiza periodică a rezultatelor obținute de elevi la  clasă; 

e. Analiza periodică a rezultatelor obținute de elevi la concursurile școlare; 

f. Analiza periodică a aplicării consecvente a prevederilor regulamentare privind 

disciplina elevilor; 

2. Pentru activitatea de secretariat, financiară şi administrativă: 
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a. Controlul periodic al documentelor compartimentelor secretariat,  financiar- 

contabil și administrație; 

b. Verificarea şi,  după caz, semnarea fiecărui document din circuitul financiar-

contabil; 

c. Verificarea periodică a modului de respectare a circuitului documentelor; 

d. Inventarierea anuală  a activelor și pasivelor instituției. 

 Managementul nostru optează ferm pentru responsabilitate, transparenţă şi eficienţă; îşi 

exprimă angajamentul pentru implementarea performantă şi îmbunătăţirea continuă a sistemului 

de management cu scopul de a obţine rezultate care sa răspundă  nevoilor  beneficiarilor noştri 

(profesori,elevi, părinţi, comunitatea locală, autoritatea locală, agenţi economici).  

 Desi in perioada pe care astazi o analizam, eforturile noastre au fost canalizate pe linia 

acestor directii de actiune au mai existat si disfunctii pe care ne propunem sa le discutam punctual 

si sa le imbunatatim, fara a neglija insa aspectele pozitive. 

        

   II.  RESURSE UMANE  

  II. 1. ELEVI / PRESCOLARI 

 Situatia numerica a populatiei scolare si prescolare din scoala noastra se prezinta astfel: 

 

  a. Invatamant prescolar  

 

Unitatea de invatamant Numar grupe Numar prescolari 

Gradinita cu Program Normal Bals  1 33 

Gradinita cu Program Normal Boureni 2 36 

TOTAL  3 69 

   

 

 b. Invatamantul primar si gimnazial  

 

Unitatea de invatamant Clasa  Numar clase  Numar elevi  

Scoala Gimnaziala Bals Clasa pregatitoare 1 20 

Scoala Gimnaziala Bals Clasa I  1 16 
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Scoala Gimnaziala Bals Clasa a II-a  1 18 

Scoala Gimnaziala Bals Clasa a III-a  1 19 

Scoala Gimnaziala Bals Clasa a IV-a  1 24 

Scoala Gimnaziala Bals Clasa a V-a  1 17 

Scoala Gimnaziala Bals Clasa a VI-a  1 20 

Scoala Gimnaziala Bals Clasa a VII-a  1 17 

Scoala Gimnaziala Bals Clasa a VIII-a  1 17 

Scoala Gimnaziala Boureni Clasa pregatitoare 1 14 

Scoala Gimnaziala Boureni Clasa I  1 17 

Scoala Gimnaziala Boureni Clasa a II-a  1 20 

Scoala Gimnaziala Boureni Clasa a III-a  1 20 

Scoala Gimnaziala Boureni Clasa a IV-a  1 17 

Scoala Gimnaziala Boureni Clasa a V-a  1 21 

Scoala Gimnaziala Boureni Clasa a VI-a  1 14 

Scoala Gimnaziala Boureni Clasa a VII-a  1 20 

Scoala Gimnaziala Boureni Clasa a VIII-a  1 17 

 TOTAL  18 328 

 

 

II. 2.PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC 

II. 2.1. Personal didactic  

Activitatea de incadrare a scolii s-a realizat in conformitate cu cu reglementarile Legii 

1/2011 cu modificările și completările ulterioare si cu dispozitiile OMEN nr. 5485/2017 pentru 

aprobarea Metodologiei - cadru privind mobilitatea personalului didactic in anul scolar          

2018-2019 și ale OMEN nr. 3017/2018. 

 

Total 

cadre 

didactice 

Poziţia faţă de post Gradul didactic 

Titulari Detaşaţi 
Suplinitori 

calificaţi 

Suplinitori 

calificati in 

alta 

specializare 

I II Definitivat Debutanti 

30 18 0 12 0 11 5 6 8 
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 Gradul de acoperire cu personal didactic calificat este de 100%. In acest sens se constata o 

crestere a ponderii personalului didactic calificat in comparatie cu anii precedenti.   

 

II. 2.2. Personal didactic auxiliar si nedidactic 

 

Total 

posturi 
Secretar 

Administrator financiar 

patrimoniu 
Bibliotecar Şofer 

Muncitor 

intreţinere/fochist 

6,00 1,25 0.50 0,25 0,50 3,50 
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   III. SITUATIA LA INVATATURA SI STAREA DISCIPLINARA 

  III. 1. Frecventa elevilor 

Pentru a realiza o prezentare realistă a situatiei frecventeiei elevilor s-au folosit datele 

statistice din anii scolari 2016-2017, 2017-2018 si 2018-2019. Astfel s-a constatat că in anul 

scolar 2018-2019 a scazut semnificativ numarul absentelor nemotivate la ciclul gimnazial  

comparativ cu  anii scolari precedenti.  

 Ca indicatori, s-au folosit: 

 numărul de copii neşcolarizaţi în cei trei ani şcolari 

  raportul numărului de absenţe/elev 

 În anul şcolar 2018-2019  înregistram un numar de 12  elevi neşcolarizati spre deosebire 

de  anii şcolari 2017-2018 şi 2016-2017, când s-a raportat un număr de 4, respecticv 10 elevi 

neşcolarizati. 

 Situatia absentelor inregistrate in ultimii trei ani scolari se prezinta astfel: 

 

Nivel de 

invatamant 
Primar Gimnazial 

An scolar Total elevi 
Absente 

nemotivate 

Absente 

motivate 
Total elevi 

Absente 

nemotivate 

Absente 

motivate 

      

2016-2017 

197 94 179 166 12073 1267 

Absente/ 

elev 

0,43 0,93 Absente/ 

elev 

72 7,63 

       

2017-2018 

192 254 224 148 8867 1748 

Absente/ 

elev 
1.32 1.16 

Absente/ 

elev 
60 11.81 

       

2017-2018 

184 117 71 144 13430 1301 

Absente/ 

elev 
0,63 0,38 Absente/ 

elev 
93,26 9,03 

 

  Abandonul scolar si nescolarizarea sunt fenomene care persista in unitatea noastra datorita 

unor factori obiectivi:  

- familii dezorganizate, fara venit sau cu venituri foarte mici;  
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- folosirea copiilor la diverse munci;  

- refuzul unor parinti de a-si scolariza copiii ; 

- plecarea parintilor la munca in strainatate;  

In vederea prevenirii acestor fenomene la nivelul scolii s-a constituit o comisie coordonata 

de director care a realizat un plan de masuri coerent, vizand printre altele si vizite la domiciliul 

elevilor cu probleme deosebite, consilierea copiilor si parintilor. Pentru derularea in bune conditii 

a acestor actiuni s-a solicitat sprijinul autoritatilor publice locale care au raspuns solicitarilor 

noastre.  

 Măsuri întreprinse: 

 Elaborarea, la nivelul unităţii de învăţământ, a programelor de măsuri privind prevenirea 

şi combaterea absenteismului şi abandonului şcolar. 

 Actualizarea bazei de date privind frecvenţa abandonului şcolar şi identificarea cauzelor 

acestuia. 

 Consilierea învăţătorilor, diriginţilor în vederea elaborării de planuri de acţiuni preventive 

şi de diminuare a abandonului şcolar. 

 Abordarea unor teme educative specifice în cadrul activităţilor de formare a cadrelor 

didactice. 

 Organizarea de activităţi educative şi de consiliere pentru cunoaşterea psihopedagogică a 

elevilor. 

 Adecvarea tematicii orelor de dirigenţie în vederea unei optime integrări şcolare şi sociale 

(educaţia bunului cetăţean, educaţia pentru timp liber, pentru cultură, civilizaţie, pentru 

viaţa de familie etc.). 

 Organizarea de consilii profesorale cu temă în care să se analizeze cauzele absenteismului 

şi ale abandonului şcolar şi găsirea unor soluţii pentru înlăturarea acestora. 

 Realizarea unor activităţi de formare în cadrul comisiilor metodice a diriginţilor, pentru 

abilitarea cadrelor didactice de a lucra cu elevii ce se află în situaţii de risc. 

 Aplicarea de chestionare în vederea stabilirii cauzelor abandonului şcolar. 

 Stimularea şi motivarea elevilor pentru învăţătură prin activităţi diversificate şi cu 

implicarea permanentă a acestora în acţiune. 

 Prevenirea abandonului prin calitatea şi diversitatea activităţilor extracurriculare. 

  Iniţierea unor activităţi cu impact asupra elevilor: dezbaterea unor cazuri-problemă, a 

unor situaţii problematice prezentate de mass media, a unor studii de caz etc. 
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 Organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni de parteneriat cu poliţia în scopul susţinerii şi 

reintegrării şcolare şi sociale a elevilor ce au săvârşit acte infracţionale, abateri 

disciplinare grave, abandon şcolar, absenteism ridicat etc. 

 

 III. 2. Rezultatele elevilor la sfarsitul anului scolar 2018-2019 

 Prezentarea rezultatelor la invatatura de la sfârsitul anului scolar are în vedere, de 

asemenea, situatiile statistice din ultimii trei ani scolari, pentru a avea o imagine cât mai exactă a 

ceea ce înseamnă nivelul de pregătire a elevilor din scoala noastra. 

a) numarul de elevi ramasi inscrisi la sfarsitul  anului scolar  2018-2019 este mai mic 

decât numărul elevilor ramasi inscrisi in anii scolari 2017-2018 si 2016-2017. 

 

Perioada 
An scolar 

2016-2017 

An scolar 

2017-2018 

An scolar 

2018-2019 

Elevi ramasi inscrisi 356 336 328 

  

b) numărul elevilor promovaţi este aproximativ egal cu numarul elevilor promovati 

in anii scolari 2016-2017 si 2017-2018 

 

Perioada  An scolar 

2016-2017 

Procent An scolar 

2017-2018 

Procent An scolar 

2018-2019 

Procent 

Total elevi 

promovati  
341 95,7% 324 96,42% 311 94,28% 
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  Din statistica promovabilitatii  pe nivele de scolarizare se constata o scădere la ciclul 

gimnazial. 

   

Nivel de 

scolarizare 

Procent 

An scolar2016-2017 

Procent 

An scolar2017-2018 

Procent  

An scolar2018-2019 

Primar zi  100% 98,5% 98,9% 

Gimnazial zi  90,74% 93,10% 89,58% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) numarul de elevi repetenti  creste  fata de  anii scolari precedenti. 

 

 An scolar   

2016-2017 

Procent An scolar  

2017-2018 

Procent An scolar  

2018-2019 

Procent 

Total elevi 

repetenti  

15 4,39% 12 3,57% 17 5,76% 

 

  d) numarul de elevi aflati in situatia de abandon scolar  

Total elevi in abandon 

scolar 

An scolar   2016-2017 An scolar 2017-2018 An scolar 2018-2019 

9 4 12 
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III.3. Rezultate la concursuri scolare  

  În anul școlar 2018-2019 elevii din școala noastră au participat la diverse  concursuri 

școlare și au obținut numeroase premii: 

 Concursul  ,,Cânt , joc și port pe Valea Siretului” 

 Festivalul de folclor ,,Cătălin Pop” 

 Concursul ,,Poezia – comoara din sufletul meu” 

 Concursul ,,Ritmurile copilăriei” 

 Concursul ,,Chip de copil” 

 Concursul ,,Poveștile văzute prin ochi de copil” 

 Concursul ,,Obiceiuri și tradiții prin cuvânt și imagine” 

 Concursul national ,,Porni Luceafărul” 

 Concursul Naţional ,,Colind de Crăciun” 

 Concursul National ,,Nasterea Domnului – bucurie sfanta” 

 Concursul National ,,La Nașterea Ta Hristoase!” 

 Concursul National ,,Sărbătorile românilor de pretutindeni” 

 Concursul National ,,Comoara Moldovei” 

 Concursul International ,,În lumea poveștilor” 

 Concursul International ,,Frumusețile anotimpurilor din locurile unde trăiesc eu” 

 Concursul ,,Tradiții și obiceiuri la români” 

 Concursul interjudețean ,,Efectul poveștilor” 

 Concursul județean ,,Micul pieton” 

 Concurs judetean ,,Sfantul Nicolae vazut prin ochi de copil‟‟  

 Concurs National COMPER 

 Concurs ,,Ziua internațională a cântului coral” 

 Concursul Internaţional ,,Europreşcolarul” 

 Concursul ,,Cupa satelor la fotbal” 

  Concurs Național COMPER 

 Concursul Județean ,,Mărtișorul ecologic” 

 Concursul ,,Super mate” 

 Concursul ,,Imaginație și creativitate” 

 Concursul Comper –Matematica 

  Concursul “Simfonia iernii” 
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  Concursul National ,,Colind de Crăciun” 

  Concursul “Sarbatorile romanilor de pretutindeni” 

  Concursul National ,,Comoara Moldovei” 

  Concursul „Mărțișorul-tradiție și simbol” 

  Concursul „Laptele- magia vietii´‟ 

  Concursul judetean ,,Natura curata, viata sanatoasa” 

  Concursul "Gala anotimpurilor" 

  Concursul „Biserica locas de inchinare” 

  Concursul ,,Hristos acelasi in scoli, spitale si catedrale”. 

  Olimpiada de religie, faza județeană; 

  Festivalul  județean Flori de cireș. 

  ,,Provocarea talentelor – La mulţi ani !‟‟, Festival Internaţional de Artă, 27 noiembrie, 

Bacău; 

III. 4.  Proiecte si programe nationale si internationale 

 Proiectul  ,,Împreună pentru copii” 

 Proiectul eTwinning – A world of legends 

 Proiectul eTwinning – Culture 

 Proiect Miscare, sport, sanatate –Proiect inclus in CAEJ 2018-2019 

 Proiectul Gala anotimpurilor 

 Proiectul caritabil Colindăm și dăruim 

 Proiectul caritabil Copil ca mine ești și tu 

 Proiectul Spune nu violenței 

 Proiectul În lumea cărților 

 Proiectul Daruind vei dobandi 

 Proiectul Adopta un batran – proiect caritabil  

 Proiectul caritabil Fii Moş Crăciun pentu-un bunic 

 Proiectul educational Vine, vine Mos Craciun 

 Proiectul Luminiţe de Crăciun 

 Proiectul educational Lumea poveştilor 

 Proiectul Să dăruim cu drag în sărbătoarea primăverii 

 Programul SNAC Săptămâna legumelor şi fructelor  
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III. 5. Rezultate la Evaluarea Natională  

În urma analizei rezultatelor obținute de elevii Școlii Gimnaziale Balș la Evaluarea 

Naționala, sesiunea iunie 2018, am întocmit raportul privind rezultatele obținute. La realizarea 

raportului s-a luat în considerare  rezultatele obținute la evaluarile din  ultimii trei ani școlari. 

 S-au avut în vedere obiectivele educaționale: 

 Analiza progresului şcolar al elevilor, compararea notelor obţinute pe parcursul 

şcolarității cu cele de la  Evaluărea Naționala; 

 Parcurgerea integrală a programei şcolare în vederea prezentării cu succes a elevilor 

la examenele naţionale; 

 Tratarea diferenţiată şi individualizarea predării - învățării - evaluării astfel încât să 

se asigure progresul şcolar al tuturor elevilor; 

 Asigurarea unui program de activităţi remediale/pregătire eficientă a elevilor, pe tot 

parcursul anului şcolar la disciplinele de examen; 

 Monitorizarea frecvenței elevilor şi motivarea acestora pentru implicarea în procesul 

învăţării; 

 Asigurarea unei bune colaborări cu familia. 

 

Analiza rezultatelor obținute de elevi la  Evaluărea Naționala 

 

Statistica rezultatelor  

Disciplina 
Nr. elevi 

inscrisi 

Nr. elevi 

prezenti 

Nr. elevi 

promovati 

Procent 

promovabilitate 

Limba si literatura romana 15 15 13 87% 

Matematica 15 15 6 40% 

 

 

Situaţie comparativă a procentului de promovabilitate pe ultimii 3 ani: 

Comparand rezultatele obținute la  ultimele trei sesiuni   a examenului de Evaluare Nationala se 

observa rezultate constante la limba romana comparativ cu anii anteriori si  o crestere a 

promovabilitatii la matematica. 

Disciplina An scolar Candidati 

inscrisi 

Candidati promovati Procent 

promovabilitate 
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Limba romana 2016-2017 22 21 96% 

2017-2018 22 22 96% 

2018-2019 15 13 87% 

Matematica 2016-2017 22 9 41% 

2017-2018 22 16 72.72% 

2018-2019 15 6 40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situația rezultatelor pe tranșe de medii se prezintă astfel: 

Total 22 

elevi 
1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 

Limba și 

literatura 

română  

0 0 0 2 4 5 1 3 0 

Matematică 

  
0 0 2 7   5  1 0 0 0 

 

Concluzii: 

  Notele obținute la Evaluarea Națională sunt mai mici decât cele obținute la evaluările 

curente pe parcursul școlarității 

     Elevii răspund mai bine la evaluarea orală sau alternativă, însă au probleme la 

evaluarea scrisă; 
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     Subiectele la Evaluarea Națională sunt concepute pentru a evalua competențe la nivel 

general,  în timp ce evaluarea elevilor pe parcurs  se adaptează la nivelul claselor, acestea fiind 

neomogene din punct de vedere al capacităţilor intelectuale ale elevilor; 

    Elevii se străduiesc să obţină medii de promovare pe parcursul gimnaziului, la 

disciplinele de examen, însă nu sunt motivați să se pregătească pentru examenele naționale 

deoarece admiterea în învățământul postgimnazial nu este condiționată de promovarea Evaluării 

Naţionale. 

 

 

  IV. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC, DIDACTIC 

AUXILIAR SI NEDIDACTIC 

  Activitatea personalului didactic 

 

  Cadrele didactice calificate au dovedit o buna pregatire stiintifica si metodica. Planificarile 

anuale si semestriale, proiectarea unitatilor de invatare si a planurilor de lectie secventiale, au 

respectat, in majoritate, cerintele programelor scolare in vigoare. Notarea a fost, in general, 

ritmica, obiectiva si stimulativa. Organizarea orelor, atmosfera din clasa si relatiile interpersonale 

au fost bune, stimulative pentru actul de predare/ invatare/ evaluare. Relatiile dintre elevi si 

personalul didactic au fost principiale.   

         Activitatea scolii a fost monitorizata permanent de conducerea scolii, de responsabilii 

comisiilor metodice si de Consiliul de administratie al scolii. 

  Monitorizarea s-a realizat printr-o colaborare permanenta, analize periodice, discutii 

individuale, asistente la ore, controlul curateniei zilnice in scoala.                       

  Disfunctiile constatate au fost remediate prin promovare unui climat de responsabilitate fata 

de munca, stil democratic de conducere transparenta in toate actiunile intreprinse, cresterea 

responsabilitatii intregului personal din unitatea noastra, prin antrenarea acestuia la viata si 

problem ele scolii, colaborarea cu toti factorii educationali.  

  În urma asistenţelor efectuate la ore şi la activităţi ale comisiilor metodice s-au constatat 

următoarele:  

 

 Aspecte pozitive 

 tratarea diferentiată a elevilor; 
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 desfăsurarea unor ore de pregătire suplimentară a elevilor cu lacune în învatare 

 Aspecte care au nevoie de imbunatatire 

 motivatia pentru învatare 

 diferentierea activitatilor în cadrul lectiilor 

 adaptarea strategiilor didactice la nivelul de pregatire al elevilor 

 informarea părintilor cu privire la situatia copiilor 

 comunicarea intre parinti si copii 

  Recomandări: 

 îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare şi relaţionare a profesorilor cu elevii 

 deplasarea accentului pe formarea competenţelor cheie 

 asigurarea în sălile de curs a unei atmosfere prietenoase si sigure 

 desfăşurarea unui număr mai mare de ore în afara spaţiului şcolar 

 organizarea de activităţi remediale la nivelul clasei pentru  elevii cu rămâneri în 

urmă la învăţătură 

 informarea periodică, în scris, a părinţilor, cu privire la evoluţia şcolară a elevului 

  

 Dezvoltarea profesionala  

 In scoala noastra activitatea metodica si de perfectionare s-a desfasurat conform 

obiectivelor stabilite prin planurile manageriale ale comisiilor metodice. 

 Activitatea de dezvoltare profesionala are ca scop strategic cresterea calitatii 

învatamantului. În acest sens, fiecare cadru didactic este sprijinit atât de responsabilul cu 

formarea profesională, cât si de conducerea scolii să-si dezvolte potentialul si aptitudinile, în 

functie de interesele si aspiratiile personale, dar si de cerintele scolii si ale comunitatii în general.  

 

 

 Obiective strategice: 

 incurajarea dezvoltarii profesionale initiale si continue a cadrelor didactice prin 

participarea la programe de formare continua, proiecte europene 

 participarea profesorilor stagiari la un program de integrare eficace pe parcursul primilor 

doi ani dupa intrarea lor in functie/profesie 

 O analiza complete a activitatilor de dezvoltare profesionala continua a cadrelor didactice 

la nivelul institutiei presupune urmatoarele dimensiuni: 
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 Perfectionarea curenta prin activitatile metodico-stiintifice si psihopedagogice – 

catedre/comisii metodice, cercuri pedagogice, consilii profesorale cu tema 

 Se remarca interesul pentru perfectionarea continua prin studiul individual al presei de 

specialitate, precum si prin participarea la actiunile organizate in cadrul comisiilor metodice si a 

cercurilor pedagogice.  Activitatea de la nivelul catedrelor si comisiilor metodice s-a desfasurat 

dupa un plan managerial stabilit si aprobat de membrii comisiilor si s-a centrat pe cunoasterea 

documentelor curricular si scolare si a metodicii predarii disciplinei, cunoasterea elevului, 

metodele si instrumentele de evaluare, formarea unor atitudini si comportamente la elevi, legatura 

cadrului didactic cu comunitatea (profesionala, familial). Se impune ca in cadrul comisiilor 

metodice activitatea de formare continua sa fie dinamizata si diversificata. Responsabilii 

comisiilor metodice au avut in atentie organizarea de interasistente intre discipline inrudite. De 

asemenea s-au organizat lectii deschise si s-au sustinut referate.  

Perfectionarea prin definitivarea in invatamant si acordarea gradelor didactice  

  În functie de solicitarile cadrelor didactice  in anul scolar 2018-2019 s-au sustinut  2 

inspectii speciale si 2 inspectii curente. 

Tip inspectie Candidati 

Definitivat 4 

Gradul II IC2 2 

Gradul II ICS 1 

Gradul I IC1 2 

Gradul I IS 1 

  

 Alte forme de perfectionare  

  Ca aspecte pozitive remarcam cresterea interesului cadrelor didactice pentru 

perfectionarea prin participarea la programe acreditate de perfectionare si formarea continua, 

cursuri universitare de masterat, cursuri postuniversitare de reconversie profesionala. 

 Au fost agreate o serie de programe de formare la care s-au înscris şi au fost acceptate 

cadre didactice din şcoală. 

 

 Activitarea personalului didactic auxiliar si nedidactic  

  In ceea ce priveste activitatea serviciului secretariat si contabilitate mentionam ca  si-au 

desfasurat activitatea conform fisei postului. Au fost intocmite la termen si corect situatiile 
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statistice, statele de functii, statele de plata. A fost tinuta strict evidenta miscarii elevilor, au fost 

intocmite dosarele personale, dosarele de de bursa ale elevilor. 

 Serviciul contabilitate a elaborat proiectul de venituri si cheltuieli, a stabilit necesarul de 

cheltuieli de personal si cheltuieli materiale, a tinut evidenta contabila pe surse de finantare. A 

asigurat si organizat inventarierea patrimoniului. 

  Exista o baza de date completa cu traseul educational postgimnazial al absolventilor 

clasei a VIII-a. Peste 95% dintre acestia urmeaza o forma de invatamant postgimnaziala.  

  Exista o evidenta a copiilor cu cerinte educative speciale si in vederea integrarii 

acestora s-a realizat un plan de masuri care vizeaza asigurarea unor conditii optime pentru 

scolarizarea acestora.  

Personalul de întreţinere a răspuns bine tuturor solicitărilor; apreciez că este nevoie de o 

schimbare reală de mentalitate, de o grijă mai mare a acestuia pentru ca şcoala să îndeplinească 

toate condiţiile igienico-sanitare de desfăşurare a unui proces instructiv - educativ sigur.  

Serviciul la nivel de şcoală s-a desfăşurat în condiţii bune, prezenţa profesorului de 

serviciu în mijlocul colectivelor de elevi este importantă în depistarea şi remedierea operativă a 

neajunsurilor care se ivesc, în asigurarea ordinii, curăţeniei şi siguranţei elevilor. Se impune o mai 

mare responsabilitate din partea profesorului de serviciu pentru realizarea sarcinilor prevăzute în 

regulamentul şcolar. 

  V. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

  Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară are mereu în atenţie nevoia de 

adaptare la cerinţele individuale, diverse ale tuturor copiilor, la interesele de cunoaştere şi la 

potenţialul lor. Contextele create de diversele modalităţi de concretizare a acestui tip de educaţie: 

proiecte, manifestări punctuale, aplicaţii tematice etc, oferă posibilitatea abordărilor 

interdisciplinare, cross-curriculare şi transdisciplinare, exersarea competenţelor şi abilităţilor de 

viaţă într-o manieră integrată, de dezvoltare holistică a personalităţii. 

Activităţiile extracurriculare contribuie la gândirea şi completarea procesului de învăţare, 

la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului 

lor liber. Având un caracter atractiv, elevii participă într-o atmosferă de voie bună şi optimism, cu 

însufleţire şi dăruire, la astfel de activităţi. Potenţialul larg al activităţilor extracurriculare este 

generator de căutărişisoluţii variate. Activitatea extraşcolară generează relaţii de prietenie şi 

ajutor reciproc, educă simţul responsabilităţii şi statornicesc o atitudine justă faţă de colectiv şi 

faţă de scopurile urmărite. 
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Obiective urmarite: 

 Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare ş iextraşcolare; 

  Abordarea complementară a dimensiunii curriculare cu cea crosscurriculare şi 

extracurriculare în proiectarea activităţii educative; 

  Implementarea metodeloractiv-participative pentru ridicarea alităţii rezultatelor învăţării; 

 Incurajarea dezvoltării de programe educaționale  care au in vedere dimensiunea 

formativă a educației; 

 Asigurarea egalității de șanse și creșterea participării la educație; 

 Susținerea și creșterea rolului educației nonformale si infoemale ca dimensiuni ale 

procesului educațional în vederea prevenirii și reducerii fenomenelor de abandon școlar și 

absenteeism; 

 Formarea și educarea cetațeniei active în rândul elevilor; 

 Dezvoltarea potențialului personal și reducerea inegalității și excluziunii sociale; 

 Oferirea unui cadru de integrare socială și participare activă în comunitate; 

 Diminuarea fenomenelor antisociale (violență, consumul de tutun și de droguri, 

exploatarea prin muncă etc.) prin activități de natură educațional-preventivă; 

 Creșterea rolului activităților educative școlare și extrașcolare pentru formarea complexă a 

personalității copiilor; 

 Compatibilizarea sistemului național de educație cu sistemele europene. 

  Puncte tari 

 Stabilirea persoanelor, structurilor funcţionale şi a responsabilităţilor în domeniul muncii 

educative, conform regulamentelor şi metodologiei; 

 Nu s-au constatat situaţii deosebite privind implicarea corespunzătoare a profesorilor 

diriginţi în relaţia cu elevii, cu părinţii sau cu colectivul de profesori ai clasei 

  Au fost desemnaţi, la nivelul unităţii şcolare, coordonatorii pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare şi de consiliere de la nivelul şcolii, profesorii-consilieri/diriginţi, 

responsabilii comisiilor metodice ale ariei Consiliere şi orientare, profesorii şi învăţătorii 

responsabili pe domenii  ale activităţii educative, conducătorii de cercuri şi formaţii, responsabilii 

de proiecte educaţionale. Apreciem activitatea coordonatorului de proiecte şi programe educative 

şcolare şi extraşcolare care s-a implicat cu responsabilitate, a dat dovadă de iniţiativă şi 

oportunitate în realizarea atribuţiilor. 
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  Implementarea programelor privind orele de consiliere şi orientare/dirigenţie, a CDŞ-

urilor de tip educaţional. 

 Tematica orelor de consiliere/dirigenţie respectă programa anuală şi planificarea 

semestrială a orelor de consiliere/dirigenţie şi a activităţilor educative şi, la solicitarea elevilor, a 

părinţilor şi, în funcţie de priorităţile educaţionale, au fost integrate teme şi activităţi privind: 

prevenirea violenţei, paza şi securitatea şcolilor şi elevilor, prevenirea infracţionalităţii şi a 

consumului de alcool, tutun şi droguri, educaţie rutieră, educaţie pentru sănătate, formarea 

comportamentelor în situaţii de risc (inundaţii, cutremure etc.). 

  Iniţierea şi organizarea de proiecte educaţionale incluse în calendarul judeţean, regional şi 

naţional ale activităţilor educative extraşcolare, în calendarul naţional şi regional al activităţilor 

educative extraşcolare. 

  Puncte slabe 

 Insuficienta flexibilitate în adaptarea tematicii orelor de dirigenţie în funcţie de priorităţile 

apărute în societate şi în şcoală; în tematica orelor de consiliere/dirigenţie se regăsesc insuficiente 

teme care să vizeze preocupările şi interesele elevilor, tematicile orelor de consiliere/dirigenţie nu 

sunt personalizate, având un caracter general. 

 Insuficienţa fondurilor necesare susţinerii activităţilor educative. 

 Comunicarea cu familia şi respectarea planului personalizat de comunicare cu familia sunt 

afectate de transformările prin care trec majoritatea familiilor elevilor şi se rezumă, în cele mai 

multe cazuri, la şedinţele cu părinţii desfăşurate cu participare redusă din partea părinţilor, la 

vizitele ocazionale ale părinţilor la şcoală. 

 Insuficienta implicare în acesarea proiectelor europene. 

  Concluzii  

  Activitățile educative organizate în anul școlar 2018-2019 s-au desfașurat conform 

programului activităților educative,  aprobat de către Consiliul de administație și au avut ca 

obiective ridicarea calității educației. S-au desfășurat diverse activități extrașcolare dedicate 

evenimentelor importante din viața școlii, a comunității locale, naționale și internaționale – 

dezbateri, evocări, expoziții,concursuri, serbări școlare,  excursii, drumeții – în colaborare cu 

părinții și comunitatea locală. Prin activitățile extracurriculare s-a urmărit realizarea 

complementarității în procesul educațional. În acest sens, cadrele didactice au stimulat 

participarea elevilor la realizarea unor programe dedicate zilelor eveniment: Ziua Națională a 

României, Zilele Școlii, 15 Ianuarie, 24 Ianuarie, 8 Martie, 9 Mai. Cu ocazia Zilelor Școlii si a 
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Sărbatorilor de iarna, la nivelul școlii și al comunității locale au fost organizate activități 

deosebite care au avut ca obiective cultivarea tradițiilor românețti şi oferirea de daruri copiilor. 

Acțiunile au fost organizate în parteneriat cu  Biserica si Primaria.  

  Munca educativa a vizat, printre altele si educația civică, crearea unei atmosfere de 

siguranță în școală, colaborarea cu toți factorii educaționali, atât din școală cât și din afara ei, 

îmbunătățirea relației elev- elev, școală-familie, în scopul prevenirii și combaterii unor fapte 

negative. Astfel, s-au desfășurat concursuri pe teme de circulație rutieră și de sănatate. In cadrul 

cercului de biologie  elevii noștrii, coordonați de profesorul de biologie, au participat la  acțiuni 

de igienizare a spațiilor verzi.   

 S-au organizat concursuri sportive la nivel de comună dar și cu școli din alte comune  

și din orașul Tg. Frumos coordonate de profesorii de educatie fizică, acțiuni în parteneriat cu 

biblioteca orașului Tg. Frumos, Brutaria “Țac-Țac” Tg. Frumos, Parohia ,,Adormirea Maicii 

Domnului” Boureni, Parohia ,,Cuvioasa Parascheva” Tg. Frumos, Spital si Policlinica 

,,Providenta” Iasi, Centul de zi ,,Ion Holban” Iasi, Caminul de batrani ,, Sfintii Imparati 

Constantin si Elena”, ASCOR Iasi, Manastirea Hadambu etc. A existat o buna colaborare  cu 

trupa de teatru pentru copii Aschiuta si Puppets Art Time Teatrul de Buzunar care au prezentat 

spectacole în școala noastră. 

De asemenea s-au desfășurat activități care au vizat prevenirea absenteismului școlar și 

combaterea delicvenței juvenile, prevenirea consumului de droguri, alcool, tutun, cu participarea 

Politiei de proximitate, a personalului circumscripției sanitare din comună.  

În vederea recuperării elevilor cu lacune, pentru examene și concursuri școlare cadrele 

didactice din școala noastră au desfăsurat ore de pregatire suplimentara. 

În anul școlar 2018-2019 în școală s-a desfășurat o bogată activitate educativă în care au 

fost implicați părinții, partenerii tradiționali ai școlii (biserica, poliția locală, dispensarul medical, 

ONG-uri).  

VI. RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A 

CALITĂȚII 

Comisia de asigurare şi evaluare a calităţii a avut următoarea componenţă:  

Conducere operativă: director – prof.Perju Cristina 

Responsabil: prof. Penelea Eusebiu 

https://www.facebook.com/teatruldebuzunar
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Membri: prof.inv.primar Silica Liliana, prof. Onea Veronica, Apostol Lavinia - reprezentantul 

părinţilor, Aldea Vlad - reprezentantul Consiliului Local Balș, Voicu Cristina - reprezentantul 

sindicatului. 

 

2. 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, propun şi implementează proiecte 

în scopul creşterii calităţii activităţii pe diverse domenii de interes. 

 

3. Principalele direcţii de acţiune: 

 În anul şcolar 2018-2019 echipa managerială a scolii 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. 

  Echipa managerială, şefii de catedre şi consilierul educativ au realizat rapoarte de 

autoevaluare periodică, bazându-se pe feedback-ul permanent realizat cu toţi factorii implicaţi în 

acest proces şi ţinând cont de opiniile personalului şcolii, astfel că autoevaluarea a devenit un 

proces interactiv, conştient şi responsabil. 

  S-a verificat efectuarea observaţiilor la lecţii, concluziile fiind comunicate Comisiei de 

Evaluare şi Asigurare a Calităţii. În cadrul şedinţelor lunare, directorul şcolii a comunicat 

Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii aspectele esenţiale privind derularea procesului 

instructiv - educativ şi problemele apărute, aşa cum sunt consemnate în procesele verbale ale 

acestora. 

 S-au  realizat/revizuit 25 proceduri pentru punerea în practică a politicilor educaţionale, 

respectându-se cerinţele interne şi externe şi asigurând cadrul calităţii în învăţământ. Cele mai 

multe proceduri sunt funcţionale, fiind formulate în concordanţă cu legislaţia privitoare la 

învăţământul preuniversitar. Prin evaluarea rezultatelor şi prin monitorizare sunt îmbunătăţite 

pentru a fi în acord cu toate cerinţele sistemelor şi proceselor. 
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 Comisia de Evaluare si Asigurare a Calităţii a corelat aspectele prezentate în PDI, PM şi a 

stabilit modalităţi de îmbunătăţire a performanţelor prin planurile de îmbunătăţire periodice, 

elaborate anual şi monitorizate trimestrial. 

 Documentele proiective ale comisiei, Planul operational, Regulamentul de functionare a 

comisiei, Planul managerial, au fost revizuite şi actualizate in conformitate cu metodologiile in 

vigoare. 

Comisia Evaluare şi Asigurare a Calităţii a identificat priorităţile şi a stabilit planuri de 

acţiune şi de îmbunătăţire pentru realizarea unei autoevaluări riguroase. După fiecare raportare (la 

trei luni) s-a realizat planul de îmbunătăţire conform politicii stabilite de organizaţie şi s-a evaluat 

punerea în practică a acestuia. 

Elaborarea planurilor de îmbunătăţire/evaluare s-a realizat prin identificarea punctelor slabe 

descoperite în urma rapoartelor de monitorizare internă realizate o dată la trei luni şi actualizarea 

celor care nu au fost îmbunătăţite, dupa cum reiese din activitatile propuse: 

 Reorganizarea sistemului de management al calitatii, 

 Activitate de imbunatatire  

 Activitati 

 activitate de management strategic si operational a unitatii scolare conform politicilor 

educationale; 

 intocmirea documentelor de evaluare interna a calitatii; 

 Perfectionarea continua a cadrelor didactice si auxiliare 

 Activitate de imbunatatire  

 Activitati: 

 verificarea dosarelor personale ale cadrelor didactice si auxiliare 

 recomandarea inscrierii la grade didactice  

 recomandarea inscrierii la cursuri de perfectionare in functie de numarul de credite 

acumulate in timpul a 5 ani depunerea dosarelor de inscriere la gradele didactice in 

termenul prevazut; 

 inscrierea cadrelor didacctice avizate in programe de perfectionare continua, 

oferite      de CCD Iași. 

 Calitatea invatarii raportata la rezultatele evaluarii sumative 

 Activitati  
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 observarea progresului scolar prin compararea rezultatelor de la evaluarea initiala 

cu cele de la evaluarea de sfarsit de semestru; 

 stabilirea masurilor de ameliorare a ramanerilor in urma la invatatura optimizarea 

accesului la educatie; 

 optimizarea accesului la informatie; 

  cresterea gradului de satisfactie fata de calitatea serviciilor oferite ( pentru elevi) 

sau a conditiilor de munca(pentu cadre didactice. 

 Indicator de realizare 

 identificarea motivelor de insatisfactie ; 

  rezolvarea problemelor depistate 

 Instrumente de evaluare 

 chestionare de evaluare a satisfactiei beneficiarilor 

 Diversificarea ofertei extracurriculare a scolii si stimularea participarii elevilor la 

concursurile si olimpiadelor scolare  

 Activitate de imbunatatire 

 Activitati: 

 desfasurarea tuturor activitatilor extracurriculare propuse la inceputul anului 

scolar; 

 realizarea activitatilor de parteneriate scolara stabilite la inceputul anului scolar; 

 realizarea proiectelor scolii; 

 inscrierea elevilor cu performanta scolara la olimpiade  

 Determinarea gradului de satisfactie a beneficiarilor educatie 

 Activitate de  imbunatatire   

 Activitati: 

 evaluarea gradului de satisfactie a beneficiarilor educatiei raportata la calitatea serviciilor 

oferite ; 

 optimizarea accesului la educatie;  

 Indicatorii de performanţă şi standardele de referinţă externă au reprezentat baza în 

elaborarea, desfăşurarea şi monitorizarea programelor de învăţare şi serviciilor. 

 Implicarea familiei in educatia copilului si relatia dintre familie si scoala 

 Activitate de  imbunatatire   

 Activitati: 
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 organizarea lectoratelor cu parintii prin care sa se vizeze rolul educativ al acestora; 

 dezbaterea temelor alese la Consiliere educativa; 

 realizarea unor lectii de dirigentie cu participarea parintilor; 

 implicarea parintilor in activitati extrascolare. 

 Analiza rezultatelor elevilor clasei a VIII-a la Evaluarea Nationala  

 Activitate de  imbunatatire   

 Activitati: 

 analiza rezultatelor obtinute de elevii claseor a VIII-a la EN; 

 identificarea factorilor care au dus la esec scolar; 

 stabilirea unor masuri si proceduri pentru ridicarea randamentului scolar al viitorilor 

absolventi de clasa aVIII-a  

 Imbunatatirea spatiilor auxiliare excedentare scolii 

 Activitate de  imbunatatire   

 Activitati: 

 dezafectarea salii destinate pentru depozitarea materialelor sportive in scopul amenajarii 

corespunzatoare unei sali de sport; 

4. Alte acţiuni punctuale întreprinse de CEAC: 

 Participarea la elaborarea documentelor de planificare strategică PDI, Planului 

Managerial, Planului Operaţional; 

  Personalizarea fişelor de responsabilităţi pentru fiecare compartiment şi comisie, în 

vederea eficientizării gradului de implementare a măsurilor corective CEAC; 

 Personalizarea fişelor postului în cadrul CEAC, în funcţie de specificul activităţilor 

derulate în cadrul comisiei; 

 Actualizarea avizierului CEAC; 

 Elaborarea de instrumente de autoevaluare în vederea unei aprecieri riguroase a gradului 

de îndeplinire a descriptorilor din Standardele de calitate; 

 Popularizarea procedurilor noi in cadrul consiliului profesoral, şedinţelor de catedra, 

şedinţelor de lucru comisii.  Procedurile dificil de aplicat au fost îmbunătăţite, fiind 

avizate şi aprobate de Consiliul Profesoral şi Consiliul de Administraţie.În funcţie de 

situaţie, se aplică procedurile existente şi se verifică justeţea plângerilor şi contestaţiilor. 
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 Stabilirea unui plan de acţiune privind evaluarea curentă şi sumativă, având în vedere 

criterii standardizate elaborate în conformitate cu programele şcolare în vigoare, care să 

permită o evaluare după aceiaşi itemi obiectivi, indiferent de clasă; 

  Aplicarea şi valorificarea unui chestionar de identificare a nevoilor educaţionale si 

aşteptărilor profesorilor, elevilor si parintilor;. 

  Realizarea unor machete cu documentaţia minimă a portofoliilor şi dosarelor catedrelor, 

ariilor curriculare şi comisiilor de lucru; verificarea portofoliilor şi elaborarea unor 

propuneri de îmbunătăţire a procesului de colectare a dovezilor şi a surselor acestora 

  Colaborarea la realizarea ROI în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

5. Noi puncte de acţiune – propuneri pentru anul  şcolar 2019-2020: 

 Derularea unor programe de promovare, implementare şi monitorizare a aspectelor legate 

de cultura calităţii în rândul cadrelor didactice; 

 Identificarea procedurilor - cheie în CEAC şi eficientizarea lor prin: stabilirea unei ierarhii 

privind prioritatea lor în sistemul calităţii, simplificarea paşilor şi flexibilizarea acestora, 

astfel încât să se creeze un echilibru între decizia centralizată şi cea autonomă; 

  Redefinirea principiilor şi a strategiilor de management pe fiecare compartiment; 

propunerea unor programe şi training-uri având ca scop conştientizarea importanţei 

autoevaluării, a managementului documentelor de interes general şi, mai ales, a 

implementării programelor de îmbunătăţire ce rezultă din procesul monitorizării 

periodice;  

  Elaborarea şi implementarea unui sistem paralel de monitorizare şi diseminare a 

exemplelor de bune practici prin asistenţe şi inter-asistenţe între catedre şi arii curriculare 

(pe orizontală şi verticală); 

 Realizarea de întâlniri de lucru şi de sprijin a cadrelor didactice în vederea elaborării şi 

implementării programelor de învăţare, de performanţă şi remediere; 

 Elaborarea rapoartelor de monitorizare internă periodică; 

  Revizuirea periodică a documentelor specifice; 

  Îmbunătăţirea relaţiilor de lucru şi de comunicare eficientă ale profesorilor cu elevii, cu 

alţi profesori şi maiştri instructori, cu alţi membri ai personalului şi cu managerii; 

dezvoltarea spiritului competiţional prin evaluare periodică a activităţii profesorilor, care 

să se refere atât la sarcinile stabilite prin fişa postului, cât şi la celelalte atribuţii care le 

revin ca membri în alte comisii de lucru; 
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 Desfăşurarea de şedinţe de lucru la nivelul catedrelor pe tema învăţării centrate pe elev şi 

a orelor demonstrative la nivel de catedră / arie curriculară pentru diseminarea exemplelor 

de bună practică; 

  Evaluarea standardizată a progresului şcolar  al elevilor pe baza formularelor, a  fişelor de 

progres şi a altor instrumente de evaluare şi centralizare a datelor privind progresul şcolar 

la nivelul colegiului; 

6. Dificultăţi întâmpinate – aspecte care vor face obiectul planului de îmbunătăţire:  

 Ineficienţa unor proceduri actuale, fapt ce periclitează respectarea coerentă a paşilor şi 

colectarea eficientă a dovezilor posibile;  

 Insuficienta diseminare a exemplelor de bune practici la nivelul catedrelor sau inter-

catedre (prin monitorizarea pe verticală); 

 Rezistenţa la schimbare şi ritmul lent de adaptare a corpului profesoral la soluţiile 

inovatoare, constructive pe linia creşterii calităţii actului didactic; 

  Întreprinderea de acţiuni menite să eficientizeze procesul de învăţământ  

 Realizarea la nivelul fiecărei catedre a materialelor de predare / sintezelor de curs / 

fișelor de documentare / pentru fiecare disciplină 

  Proiectarea și realizarea de activităţi de învăţare în clasă cât mai diversificate, 

utilizând cât mai des posibil lucrul pe grupe și diferenţierea sarcinilor pentru 

centrarea învăţării pe elev, în vederea dobândirii de competenţe și demonstrarea de 

atitudini. 

 Utilizarea unei palete variate de instrumente de evaluare care să măsoare obiectiv 

evoluţia și nivelul de pregătire ale elevului și să respecte principiul notării ritmice.  

  Valorificarea temelor pentru acasă în procesul de consolidare a învăţării. 

 Nu toate echipamentele şi aparaturile moderne sunt folosite de către profesori; 

 Deşi au urmat cursuri de formare în diverse domenii conexe procesului instructiv – 

educativ, nu toţi profesorii utilizează această experienţă în activităţile cu elevii; 

 Nu de fiecare dată teoria se regăseşte în practica efectuată de elevi sau în condiţiile 

impuse de angajatori după absolvire; 

  Programele de învăţare nu beneficiază de fiecare dată de procese eficace de evaluare 

formativă; principiul notării ritmice nu este respectat de toţi profesorii; 
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  Nu toate activităţile de învăţare au fost planificate şi structurate pentru a promova şi a 

încuraja învăţarea individuală centrată pe elev, învăţarea în cadrul unui grup sau învăţarea 

în diferite contexte;  

 Există sincope în aplicarea evaluării de tip formativ, unii profesori alegând să stabilească 

perioade fixe ale evaluărilor sumative, fără să acorde o importanţă ridicată evaluării 

formative. 

In acest sens, s-au planificat urmatoarele activitati ale comisiei pentru anul scolar 2018-2019: 

 Reorganizarea sistemului de management intern al calitatii 

Activităţi: 

 activitate de management strategic si operational a unitatii scolare conform politicilor 

educationale; 

 intocmirea documentelor de evaluare interna a calitatii; 

 Tipul de activitate 

Activităţi la nivelul managementului unităţii şcolare 

Tipul secundar de activitate 

Obiective 

 stabilirea activitatilor comisiei CEAC; 

 revizuirea procedurilor si a instrumentelor de lucru la nivel de comisie. 

Indicator: 

Început activitate – estimat -15.10.2019 

Sfârşit activitate – estimat -25.10.2019 

Efort estimat(ex: nr. zile) 10zile 

Cheltuieli -25lei Bugetat 

Prioritate Ridicata 

Responsabilităţi 

 directorul unitatii 

 responsabilul CEAC  

Indicatori realizare 

 atasarea tuturor documentelor la portofoliul comisiei: 

 planificarea activitatilor comisiei 

 intocmirea Planului de actiune 

 elaborarea instrumentelor de monitorizare/evaluare a activitatii din scoala 
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 actualizarea procedurilor de lucru existente 

Instrumente evaluare - portofoliul comisiei 

 

 Determinarea gradului de satisfactie a beneficiarilor educatiei 

 Determinarea gradului de satisfactie a beneficiarilor educatiei 

Tipul de cercetare - Chestionar de evaluare a satisfacţiei beneficiarilor 

Obiective 

 evaluarea gradului de satisfactie a beneficiarilor educatiei raportata la calitatea serviciilor 

oferite ; 

 optimizarea accesului la educatie 

Aspecte reţinute 

 pretentiile nejustificate ridicate de unii parinti legate de conditiile in care se desfasoara 

procesul  instructiv-educativ; 

 rutina instalata la majoritatea celor implicati in procesul instructiv-educativ. 

Instrument investigare 

 Chestionare de evaluare a satisfactiei beneficiarilor 

Eşantion- 200 persoane 

Început activitate – 03.12.2019 

Sfârşit activitate - 20.12.2019 

Efort estimat(ex: nr. zile)- 19 

Cheltuieli – 50 Bugetat 

Prioritate- Medie 

Responsabilităţi 

 membru CEAC -Onea Veronica 

 reprezentant parinti, Apostol Lavinia 

 reprezentant CL – Romaniuc Simona  

Indicatori realizare 

 identificarea motivelor de insatisfactie a elevilor sau parintilor privind derularea 

procesului educativ din scoala noastra 

 rezolvarea problemelor depistate. 

Instrumente evaluare 

Chestionare de evaluare a satisfactiei beneficiarilor 
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 Calitatea invatarii raportata la rezultatele evaluarii sumative 

 Tipul de cercetare ;  

 Eficacitate educaţională pe disciplina Z  

Obiective 

 observarea progresului scolar prin compararea rezultatelor de la evaluarea initiala cu cele 

de la evaluarea de sfarsit de semestru; 

 stabilirea masurilor de ameliorare a ramanerilor in urma la invatatura  

Aspecte reţinute 

 cresterea/scaderea  progresului la invatatura in perioada in care parintii nu solicita copiii la 

muncile agricole; 

 interesul si implicarea parintilor in pregatirea copiilor pentru lectii. 

Instrument investigare : teste de evaluare cu subiecte unice la nivel de discipline 

Eşantion- 180 elevi 

Început activitate - 21.01.2020 

Sfârşit activitate - 31.01.2020 

Efort estimat(ex: nr. zile)- 10 

Cheltuieli-50-Bugetat 

Prioritate Medie 

Responsabilităţi 

Membrii CEAC-Silica Liliana, Onea Veronica 

 responsabilii comisiilor metodice pe discipline 

Indicatori realizare 

observarea progresului scolar prin compararea rezultatelor de la evaluarea initiala cu cele de 

la evaluarea de sfarsit de semestru; 

 stabilirea masurilor de ameliorare a ramanerilor in urma la invatatura  

Instrumente evaluare 

Teste de evaluare cu subiecte unice la nivel de discipline 

 

 Diversificarea ofertei extracurriculare a scolii si stimularea participarii elevilor la 

concursurile si olimpiadelor scolare 

Activităţi 

 desfasurarea tuturor activitatilor extracurriculare propuse la inceputul anului scolar; 
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 realizarea activitatilor de parteneriate scolara stabilite la inceputul anului scolar; 

 realizarea proiectelor scolii; 

 inscrierea elevilor cu performanta scolara la olimpiade  

Tipul de activitate - Activităţi la nivel extracurricular 

Tipul secundar de activitate 

Activităţi la nivel de curriculum şi metodologie didactică 

Obiective 

 realizarea faptica a tuturor activitatilor extrascolare propuse in planurile de activitate; 

 sporirea numarului de elevi implicati in activitatile extracurriculare si extrascolare; 

participarea scolii la activitatile inscriese in CAEJ, CAEN si internationale. 

Indicator: 

Definirea şi promovarea ofertei educaţionale   

Început activitate - 15.02.2020 

Sfârşit activitate - 15.03.2020 

Efort estimat(ex: nr. zile)-30 

Cheltuieli-100-Bugetat 

Prioritate-Medie 

Responsabilităţi 

 responsabil CEAC-Penelea Eusebiu 

 membru CEAC - Silica Liliana 

 responsabil activitati extracurriculare-Rusu Gabriela 

Indicatori realizare 

    participarea elevilor la olimpiadele scolare judetene - cel putin 3; 

 participarea la cel putin doua activitati extrascolare judetene si nationale; 

 realizarea a cel putin 5 activitati extrascolare cu implicarea comunitatii locale. 

Instrumente evaluare 

 diplomele elevilor 

 adeverinte de participare a cadrelor didactice; 

 proiectele activitatilor extracurriculare si extrascolare 

 Implicarea familiei in educatia copilului si relatia dintre familie si scoala 

Activităţi 

 organizarea lectoratelor cu parintii prin care sa se vizeze rolul educativ al acestora; 
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 dezbaterea temelor alese la Consiliere educativa; 

 realizarea unor lectii de dirigentie cu participarea parintilor; 

 implicarea parintilor in activitati extrascolare. 

 

Tipul de activitate :Activităţi la nivel extracurricular 

Obiective 

 identificarea dimensiunilor prin care familia constientizeaza nevoia comunicarii cu 

scoala; 

 cunoasterea parerilor parintilor privind educatia realizata in scoala si gradul de 

implicare al scolii in dezvoltarea relatiei familie scoala 

 interventia subtila a cadrului didactic acolo unde familia greseste in educatia copilului, 

prin intermediul consilierii educative; 

 antrenarea familiilor in participarea directa sau indirecta la activitatile extrascolare. 

Indicator: 

Început activitate - 01.04.2020 

Sfârşit activitate - 19.04.2020 

Efort estimat(ex: nr. zile)19 

Prioritate-Medie 

Responsabilităţi 

 responsabil comisie CEAC  

 Membru - Onea Veronica 

 Membru - parinte Apostol Lavinia 

Indicatori realizare 

 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii 

 schimbarea atitudinii unor parinti fata de relatia scoala-familie; 

 numar mai mare de parinti participanti directi la activitatile organizate de scoala; 

 administrarea unor chestionare de feed-back aplicate atat partenerilor cat si elevilor. 

Instrumente evaluare 

procesele-verbale ale activitatilor cu prezenta numerica si nominala a parintilor; 

 chestionare 

Analiza rezultatelor elevilor clasei  a VIII-a la Evaluarea Nationala 

Obiective 
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 analiza rezultatelor obtinute de elevii claseor aVIII-a la EN; -identificarea 

factorilor care au dus la esec scolar; -stabilirea unor masuri si proceduri pentru ridicarea 

randamentului scolar al viitorilor absolventi de clasa aVIII-a 

27.06.2020-28.06.2020 

Responsabili:director - prof. Perju Cristina -responsabil CEAC -Penelea Eusebiu -dirigintii 

claselor aVIII-a 

Indicatori de realizare: 

 urmarirea progresului la invatatura a elevilor claselor aVIII-a si eficienta orelor de 

pregatire suplimentara la disciplinele de examen; -depistarea cazurilor de esec scolar. 

 

VII.  ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE 

În anul școlar 2018-2019 Consiliul de Administrație al Şcolii Gimnaziale Balș  și-a desfășurat 

activitatea în baza prevederilor Legii nr.1/2011 actualizată – Legea Educatiei Naţionale, 

Metodologiei - cadru de organizare  si funcționare a Consiliului de Administratie din unitatile de 

invatamant preuniversitar (Anexa la OMEN nr. 4619/22.09.2014), OMEN nr. 5079/2016 cu 

modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar și a Regulamentului de ordine internă. 

Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Balș este constituit din 7 membri după 

cum urmează: 

1. Prof.  CRISTINA PERJU- director,  președintele CA 

2. Prof. SLABU ANA MARIA – membru, coordonator structură 

3. Prof. CIOBANU ANIȘOARA – membru 

4. ALDEA ELENA - reprezentant Primar comuna Balș 

5. ROMANIUC SIMONA VALERICA - reprezentant Consiliul Local Balș 

6. IBRIAN MIHAELA - reprezentant părinți  

7. OLARU ALINA -  reprezentant părinți  

Secretarul Consiliului de Administraţie: prof. IGNEA ANCA SIMONA. 

Liderul organizaţiei sindicale din școală a fost invitat la ședinţele consiliului de câte ori  s-

a impus prezența sa, are acces la toate documentele acestuia și nu are drept de vot. 

Documentele Consiliului de Administraţie sunt: 

 graficul și ordinea de zi a ședinţelor ordinare ale CA; 

 convocatoarele Consiliului de Administraţie   
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 registrul de procese-verbale; 

 dosarul care conţine anexele proceselor-verbale (informări, rapoarte, tabele, liste, solicitări, 

memorii etc) 

 registrul de evidenta a hotărârilor de consiliu; 

 dosarul  cu hotărârile adoptate, semnate de președinte. 

În anul școlar 2018-2019 Consilul de Administrație și-a îndeplinit atribuțiile ce-i revin 

conform legislației în vigoare: 

 a declanșat procedura de reorganizare a CA, care trebuie sa se realizeze anual conform 

legislatiei in vigoare; 

 a adoptat tematica și graficul ședinţelor,  responsabilităţile membrilor consiliului,  

 a aprobat regulamentul intern al CA și regulamentul de organizare și funcţionare a unității școlare, 

cu respectarea prevederilor legale; 

 a aprobat componența și atribuţiile comisiilor pe domenii de activitate ce își desfășoară activitatea 

la nivelul școlii; 

 a aprobat colectivele de elevi, repartizarea personalului didactic pe clase ca invatatori si 

profesori diriginti respectandu-se principiul continuitatii, solicitarile parintilor si 

solicitarile profesorilor respectivi, precum si celelalte prevederi legale; 

 a validat raportul general privind starea și calitatea învăţământului din școală și măsurile 

ameliorative propuse, RAEI, planul managerial și planul operațional; 

 a aprobat fișele individuale ale postului pentru fiecare categorie de salariat; 

 a aprobat proiectul de buget al unităţii de învăţământ, ţinând cont de toate cheltuielile necesare ale 

unităţii în conformitate cu procedura SCIM specifică din școală și legislaţia în vigoare și 

contractele de muncă aplicabile; s-au întreprins demersuri ca unitatea de învăţământ să se 

încadreze în limitele de buget alocate; 

 s-a aprobat suma pentru decontarea navetei cadrelor didactice conform legislaţiei în vigoare; 

 s-a aprobat curriculum-ul la decizia școlii cu respectarea prevederilor legale, orarul școlii; 

 s-au aprobat tipurile de activităţi educative extrașcolare care se organizează în unitatea de 

învăţământ, durata acestora, modul de organizare și responsabilităţile stabilite în consiliul 

profesoral; 

 s-a aprobat proiectul planului de școlarizare; 

 s-au aprobat perioadele de efectuare a concediului de odihnă pentru personalul didactic, didactic 

auxiliar și nedidactic; 

 s-a aprobat fișa de încadrare pentru anul școlar 2018-2019, și fișa de vacantare pentru anul școlar 

2019-2020; 
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 a validat procesul verbal de finalizare a inventarierii patrimoniului scolii; 

 a realizat evaluarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic; 

 o prioritate a fost și administrarea și îmbunătățirea bazei materiale a unităţii de învăţământ. 

   Consiliul de administraţie s-a întâlnit și în ședințe extraordinare în funcţie de problemele 

ivite în activitatea școlii. 

 

VIII. RAPORT SCIM 

Sistemul de control managerial /intern din cadrul Școlii Gimnaziale Balș reprezintă ansamblul 

de măsuri, metode și proceduri concepute și implementate de către echipa managerială și întregul 

personal cu scopul realizării obiectivelor generale și specifice la un nivel calitativ corespunzător 

și îndeplinirii cu regularitate, în mod economic, eficace și eficient, a strategiilor adoptate la 

nivelul școlii.    

Programul a fost întocmit în baza art.2 (2) din OSGG nr. 600/2018,  și se desfășoară conform 

procedurii care a fost aprobată în 2013 de CA și revizuită. Comisia pentru elaborarea, 

implementarea, monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului 

de control intern/managerial a fost  inființată prin decizia directorului cu nr. 32/11.09.2018 

Componența comisiei, Regulamentul de organizare și funcționare a acesteia, Programul de 

dezvoltare a Sistemului de Control Intern managerial în cadrul școlii cu etapele controlului intern 

managerial și standardele urmărite sunt parte a deciziei de constituire a comisiei. 

În elaborarea acestora  s-au avut în vedere următoarele acte normative:  

  OSGG 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de 

management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control 

managerial, cu modificările și completările ulterioare;  

  Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial al entităţilor publice. 

  Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar ; 

  Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare;  

  OG nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, 

republicată;  

  Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența 

și raportarea angajamentelor bugetare și legale;  
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  Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Sistemul de control intern/managerial, la nivelul Școlii Gimnaziale Balș are drept obiective 

generale:  

  Sporirea accesului tuturor copiilor la o educație de calitate și creșterea ratei de succes 

școlar; 

  Creșterea eficienței procesului instructiv educativ prin valorizarea evaluării rezultatelor 

învățării; 

  Întărirea autonomiei instituționale în condițiile implementării strategiei de descentralizare; 

  Asigurarea și controlul calității procesului și serviciilor educaționale în cadrul instituției 

de învățământ; 

  Eficientizarea activității manageriale și creșterea performanței instituției de învățământ; 

  Dezvoltarea capacității unității de învățământ în domeniul resurselor umane; 

  Educația permanentă în contextul învățării pe tot parcursul vieții; 

  Democratizarea sistemului de învățământ, dezvoltarea parteneriatului educațional; 

Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de 

control intern managerial a fost organizată și și-a desfășurat activitatea în baza actelor normative 

specifice în vigoare, O.M.F.P. 600/2018 în baza atribuțiilor stabilite inițial prin decizia nr. 

32/11.09.2018. 

Sistemul de control intern/managerial al Scolii Gimnaziale Bals este conform cu standardele 

cuprinse în Codul controlului intern/managerial. 

In urma centralizarii datelor Chestionarelor de evaluare transmise de compartimentele de 

specialitate din cadrul Scolii Gimnaziale Bals in Situatia sintetica a rezultatelor autoevaluarii, 

intocmita de Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si 

dezvoltarii SCIM se constata urmatoarele: 

  Exista difuzata si implementata procedura operationala "Etica. Integritate Acordare de 

consultanta si asistenta etica", in scopul implementarii Standardului 1 al Ordinului 400/2017 si al 

definirii modalitatilor de promovare a valorilor etice si de integritate profesionala si personala a 

salariatilor Scolii Gimnaziale Bals 

   Salariatii au un nivel corespunzator de integritate profesionala si personala si sunt 

constienti de importanta activitatilor derulate, pe care le desfasoara in cadrul Scolii Gimnaziale 

Bals. 
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  Valorile etice fac parte din cultura Scolii Gimnaziale Bals si constituie un cod nescris, pe 

baza caruia sunt evaluate comportamentele. De asemenea, Scoala Gimnaziala Bals a elaborat 

Codul de etica si de conduita profesionala este aprobat de Consiliul de Administratie si adus la 

cunostinta personalului sub semnatura, iar acesta reprezinta un mijloc de comunicare uniforma a 

valorilor etice a tuturor salariatilor. 

   Fiecare angajat poate sa sesizeze sefului ierarhic in scris sau verbal, nerespectarea 

normelor de conduita de catre ceilalti angajaji ai Scolii Gimnaziale Balș. 

  Salariatii Scolii Gimnaziale Bals sunt liberi sa comunice preocuparile lor in materie de 

etica. Astfel, standardul nr. 1 a fost implementat. 

  Sarcinile de serviciu sunt prevazute in fisele posturilor si asigura indeplinirea obiectivelor 

generale si  specifice ale institutiei. Sunt intocmite de seful structurilor, aprobate de conducator 

institutiei si aduse la cunostiinta salariatitor prin semnatura. Totodata, conducerea se ingrijeste ca 

aceste sarcini sa se regaseasca in Regulamentul de organizare si functionare al institutiei, la care 

sa aiba acces toti salariatii. Fisele posturilor se intocmesc pentru toti angajatii si se actualizeaza, 

ori de cate ori necesitatile o cer. Compartimentul de specilitate gestioneaza fisele posturilor ale 

salariatilor. 

  Regulamentul de organizare interna (ROI) a fost propus, dezbatut în comisiile metodice 

de la nivelul unitatii, avizat in Consiliul Profesoral din data de 12. 09.2018, aprobat in Consiliul 

de Aministratie din data de 02.10.2018 şi este înregistrat cu nr. 738/3.10.2018 

  In cadrul Scolii Gimnaziale Bals organigrama, numarul de posturi, statul de functii se 

aproba in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Pentru anul scolar 2018 -2019 a fost 

elaborat Planul anual de formare profesionala. Pana in prezent un procent foarte mic de cadre au 

participat la instruiri profesionala conform nevoilor de perfectionare indentificate anterior. 

  Delegarea de competente se face tinand cont de impartialitatea deciziilor ce sunt luate de 

persoanele delegate si de riscurile asociate acestor decizii. Asumarea responsabilitatii, de catre 

salariatul delegat, se confirma prin semnatura. Subdelegarea este posibila cu acordul directorului. 

Pentru Standardul 4 exista HCL aprobat, sunt realizate referate de aprovizionare care au la baza 

costul standard/elev. Prin rectificarea bugetara in baza cerintelor de 

suplimentare/diminuare/virare de credite si prin actualizarea planului anual de management. 

  Este implementat standardul 8 al Ordinului 400/2015 privind Managementul Riscului. In 

acest sens exista elaborata, difuzata si implementata - Procedura de Sistem privind intocmirea 

registrul de riscuri. Riscurile sunt identificate si definite in raport cu activitatile a caror realizare 
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este afectata de materializarea riscurilor. In conformitate cu procedura "Managementul Riscului", 

toate riscurile identificate de catre compartimentele de specialitate au fost evaluate si s-au stabilit 

actiuni pentru minimizarea lor. 

  Sunt implementate standardele 13 al Ordinului 400/2015 privind comunicarea, 

corespondenta si arhivarea. 

  Este implementat standardul 1 privind semnalarea neregularitatilor. Este intocmita si 

difuzata procedura operationala de sistem privind semnalarea neregulilor in desfasurarea 

activitatilor - Procedura de sistem privind semnalarea neregularitatilor. In cazul semnalarii unor 

nereguli in indeplinirea sarcinilor de serviciu, directorul sesiseaza CA prin intermediul unui 

referat care convoaca Comisia de disciplina si/sau Comisia de etica. Evaluarea anula a 

performantelor profesionale sanctioneaza neindeplinirea sarcinilor de serviciu. 

  Este implementat standardul 2 al Ordinului 400/2015 privind separarea atributiilor. 

Separarea atributiilor se realizeaza prin fisa postului, ROI si procedurile operationale realizate la 

nivelul institutiei. 

  Standardul 10 privind supravegherea este implementat. Personalul de 

conducere/coordonare a compartimentelor de specialitate din cadrul Scolii Gimnaziale Bals are 

obligatia avizarii/luarii la cunostinta a tuturor documentelor intocmite de personalul din 

subordine. 

   Este implementat standardul 6 al Ordinului 400/2015 privind planificarea resurselor. 

Resursele umane sunt asigurate prin statul de functii si Organigrama, resursele financiare sunt 

prevazute in lege. Resursa materiala este asigurata. 

  Este implementat standardul 15 al Ordinului 400/2015, republicat, privind verificarea si 

evaluarea controlului prin completarea Anexelor. 

  In anul școlar 2018-2019 au fost revizuite Standardele 1-8 și 10- 15,precum si Standardul 

9, în conformitate cu Instrucțiunile Nr.1 din 16 mai 2018 privind aplicarea unitară la nivelul 

unităţilor de  învăţământ preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevăzut în Codul controlului 

intern managerial al entităţilor publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului 

nr.600/2018. 

  Sunt implementate măsuri de securitate pentru protejarea documentelor împotriva 

distrugerii, furtului, pierderii, incendiului etc.; 

  Procedurile contabile sunt elaborate/actualizate în concordanţă cu prevederile normative 

aplicabile domeniului financiar-contabil conform legislației în vigoare; 
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  Procedurile contabile sunt aplicate în mod corespunzător; 

  Sunt instituite suficiente controale pentru a asigura corecta aplicare a politicilor, normelor 

şi procedurilor contabile, precum şi a prevederilor normative aplicabile domeniului financiar-

contabil; 

  Conducătorul compartimentului realizează, anual, operaţiunea de autoevaluare a 

subsistemului de control intern/managerial prin completarea chestionarului de autoevaluare; 

  Operaţiunea de autoevaluare a subsistemului de control intern/managerial are drept 

rezultat date, informaţii şi constatări pertinente necesare luării de decizii operaţionale, precum şi 

raportării; 

  Operaţiunea de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial este finalizată prin 

întocmirea, de către conducătorul entităţii, a raportului anual asupra sistemului de control 

intern/managerial; 

  Auditul intern este realizat de către compartimentul de audit intern din cadrul  Primăriei. 

Prezentul raport s-a elaborat in conformitate cu instructiunile privind intocmirea, aprobarea si 

prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, prevazute in anexa nr. 4 la 

Ordinul Ministrului Finantelor Publice pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzand 

standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de 

control intern/managerial, cu modificarile si completarile ulterioare. Sistemul de control 

intern/managerial al Școlii Gimnaziale Balș este conform  cu standardele cuprinse în Codul 

controlului intern/managerial.  

IX. RESURSE  MATERIALE SI FINANCIARE   

  Spatiul destinat procesului instructiv – educativ permite desfasurarea in conditii 

optime a unui act educational de calitate.   

     In vederea asigurarii unor conditii optime pentru desfasurarea unui act educativ de 

calitate s-a realizat un plan de investitii si reparatii necesare, pe termen lung, care vizeaza 

repararea şi amenajarea sălilor de clasă si de gradinita de la Scoala cu clasele I – VIII Boureni, 

corpul A, constructia unei școli noi în satul Bals, dotarea celor trei scoli cu mijloace de 

invatamant moderne, amenajarea terenurilor de sport si a spatiilor aferente scolilor. 

 Fondurile repartizate unitatii noastre in functie de numarul de elevi/prescolar, finanţarea 

de bazã  asigurata din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã şi alte 

venituri ale bugetului de stat, prin bugetele locale, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, 

indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente 
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acestora, cheltuielile cu formarea continuã şi evaluarea personalului, cheltuielile cu evaluarea 

periodicã internã a elevilor,  cheltuielile materiale şi pentru servicii, cheltuielile cu întreţinerea 

curenta au fost utilizarte eficient cu respectarea legislatiei in vigoare. 

  Au fost amenjate şi dotate corespunzător sălile destinate învăţământului preşcolar de la 

Grădiniţa cu Program Normal Boureni si s-a reparat şi s-a reparat acoperișul de la Scoala 

Gimnaziala Balș.  De asemenea au fost igienizate spatiile interioare ale scolilor, au fost reparate 

retelele sanitare. Au fost incheiate contracte pentru intretinerea centralelor termice şi instalaţiilor 

electrice astfel încât elevii şi personalul şcolii să-şi desfăşoare activitatea în condiţii de siguranţă. 

Au fost achizitionate materialele necesare pentru bunul mers al scolii (materiale de curatenie, 

birotica, sanitare).  

 In ceea ce priveste utilitatile exista conditii optime privind iluminatul, incalzirea si 

asigurarea cu apa. Grupurile sanitare au fost vidanjate si sunt permanent igienizate.  Nu exista 

datorii la utilitati. 

La inceputul anului scolar s-au primit manuale noi conform solicitarii, manualele au fost 

asigurate in proportie de 100%. De asemenea elevii scolii noastre au beneficiat de rechizite 

gratuite.  

 

 

X. RELATIA CU COMUNITATEA LOCALA  

     Parteneriatul scoala-comunitate reprezinta o conditie minimala pentru asigurarea bunei 

administrari si functionari a scolii. Succesul activitatii unei scoli depinde, in mare parte, de 

calitatea relatiilor de parteneriat cu diversi actori comunitari, inclusiv cu autoritatile publice 

locale. O conlucrare eficienta intre scoala si comunitate reprezinta un avantaj reciproc si totodata 

adduce beneficii intregii comunitati. 

  Scoala a comunicat bine cu parintii si a raspuns sugestiilor si propunerilor acestora. 

Parintii au fost implicati in elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli, prin intermediul 

reprezentantilor  acestora care sunt si membri in Consiliul de administratie, in  dotarea si 

intretinerea spatiilor de invatamant. In vederea eficientizarii actului educativ s-au incheiat 

acorduri-cadru de parteneriat cu parintii elevilor pentru a asigura sustinerea optima a invatarii 

copiilor si a nevoilor lor de dezvoltare. S-au organizat sedinte cu parintii atat pe clase cat si la 

nivel de scoala cu participarea reprezentantilor autoritatilor locale din comuna. S-au trimis 

parintilor scrisori de informare privind situatia scolara a elevilor. De asemenea, parintii au fost 
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implicati si in organizarea si desfasurarea activitatilor extrascolare. Cu prilejul sarbatorilor de 

iarna  s-au trimis felicitari realizate de elevi cu ajutorul cadrelor didactice. Scoala a colaborat cu 

autoritatile locale in ceea ce priveste obiectivele politicii educationale. S-au desfasurat activitati 

educative si actiuni caritabile in pareteneriat cu Primaria si Politia.  Reprezentantii autoritatilor 

locale au participat la intalniri cu corpul profesoral, vizite commune la domiciliul elevilor, sedinte 

cu parintii. In vederea asigurarii protectiei si sigurantei elevilor si personalului din unitate s-a 

solicitat sprijinul autoritatilor publice locale. 

Activitatile comune s-au desfasurat pe baza unui program coerent si au avut un impact 

deosebit contribuind la  consolidarea relatiilor la nivelul comunitatii. 

 In anul scolar 2018-2019 am dorit sa asiguram servicii educationale de calitate, sa 

asiguram egalitate de sanse si cresterea participarii la educatie si formarea si dezvoltarea 

profesionala a cadrelor didactice, dar si aspecte legate de provocarile europene ale educatiei in 

societatea cunoasterii: dezvoltarea autonomiei scolare in cederea descentralizarii sistemului de 

educatie, compatibilizarea sistemului national de educatie cu sistemele europene  sau cresterea 

rolului activitatilor educative si extrascolare in vederea dezvoltarii completa a copiilor. Prezentul 

raport nu este si nu poate fi complet, se doreste o rampa de lansare spre discutii pertinente, 

constructive, care sa duca la solutii de eliminare a disfunctiilor semnalate si la obtinerea unor 

rezultate mai bune in semestrul al II-lea , la promovarea calitatii in educatie. 

 

XI. DIFICULTĂȚI / ZONE DEFICITARE / MĂSURI. 

  În Raportului privind activitatea desfășurată în anul scolar 2018-2019 s-a facut analiza 

pornind de la obiectivele propuse și rezultatele obținute. 

Puncte tari: 

 Procent constant al promovabilității în ultimii 3 ani; 

 Respectarea procedurii privind funcţionarea sistemului de circulație al informației; 

 Gradul de acoperire cu personal didactic calificat este de 100 %; 

 Din totalul cadrelor didactice 80 % sunt titulari; 

 Personalul didactic auxiliar şi nedidactic calificat;  

 Cadrele didactice sunt  interesate şi preocupate pentru a-şi imbunătăţi maniera de predare, 

nu numai prin participarea la cursuri de formare ci și prin schimb de experiență sau studiu 

individual; 
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 Cuprinderea, implicarea şi responsabilizarea întregului personal din şcoala (didactic, 

didactic auxiliar şi nedidactic) în comisiile funcţionale; 

 Existenţa unui responsabil cu corespondenţa numit prin decizie internă; 

 Existenta unui flux informaţional, a unui stil de lucru; 

 Informaţiile sunt transmise atat în reţea cât şi la responsabili în termen scurt prin poşta 

electronica sau letric, comunicarea realizandu-se astfel  eficient; 

 Preocupare permanentă pentru menţinerea la parametri de funcţionare a spaţiilor de 

învăţămant, a aprovizionării ritmice cu materiale diferite, a sesizarii şi remedierii eventualelor 

defecţiuni la instalaţiile aflate în exploatare; 

 Stabilirea unor sarcini precise de lucru în conformitate cu fişa postului, dar şi cu 

problemele care apar în cadrul activității administrative; 

 Comunicare eficientă şi permanentă cu profesorul  coordonator  în vederea monitorizării 

locaţiei din punct de vedere administrativ; 

 Suplimentarea bugetului prin realizarea și implementarea unor proiecte; 

 Achiționarea unor bunuri (aparatură, mobilier,etc);  

 Recondiționarea mobilierului școlar; 

 Formarea colectivelor de elevi respectând legislația în vigoare și criteriile de desegregare; 

 Cuprinderea în graficul de asistență a tuturor formelor de învățământ și a tuturor ariilor 

curriculare; 

 Realizarea fișei de asistență pentru orele de consiliere și orientare și aprecirea activității la 

clasă după această fișă; 

 Respectarea termenelor și a legislatiei in vigoare în ceea ce privește inventarierea 

patrimoniului; 

 Realizarea inventarierii pe baza procedurii de inventariere; 

 Întocmirea la termen si conform cerintelor legislatiei financiar contabile a documentatiei 

de inventariere: decizia data de directorul unitatii care cuprinde perioada de desfasurare, 

componenta comisiei central si a subcomisiilor,instiintarea si procesul verbal de instruire a 

comisiei de catre contabilul sef, declaratia de inventor, listele de inventariere si propunerile 

pentru casare,evaluarea rezultatelor inventarierii, confruntarea  scripticului cu fapticul, procesele 

verbale de scoatere din uz a obiectelor de inventor si a mijloacelor fixe aprobate de presedintele 

comisiei de inventariere si de conducatorul unitatii 
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  Externalizarea serviciului SSM și PSI ce oferă instruire de specialitate întregului 

personal; 

 Este implementat controlul managerial intern, conform OSGG nr. 600/2018; 

  Asigurarea de către școală a materialelor consumabile pentru evaluări, simulări și alte 

activități desfășurate în școală; 

  Utilizarea de către personalul didactic a aparaturii existente (calculatoare, imprimante și 

xerox-uri performante din cabinete,  cancelarie, laboratoare); 

 Sprijinirea părinţilor de etnie romă în vederea înscrierii copiilor în grădinităm, clasa 

pregătitoare şi  în clasa I; 

 Experienţă în  realizarea de proiecte educationale; 

  Diversitatea activităților educative și extracurriculare desfășurate; 

 Implicarea unui număr mare de elevi în activitățile educative și extracurriculare 

desfășurate; 

 Completarea portofoliului comisiei CEAC cu documentaţia necesară; 

 Centralizarea si interpretarea chestionarelor aplicate părinţilor si elevilor în vederea 

îmbunătăţirii climatului instructiv-educativ din scoala; 

  Întocmirea raportului anual de evaluare internă a calităţii la termenul stabilit; 

  Aplicarea chestionarelor  de satisfacție pentru părinți; 

 Sprijinirea cadrelor didactice și a elevilor de către părinți în realizarea unor activități 

extrașcolare; 

 Participarea părinților la ședințele cu părinții , lectorate de câte ori au fost solicitați  la 

clasă sau pe școală 

  Colaborarea cu părinții din comitetul rprezentativ al părinților; 

 Feedback pozitiv din partea elevilor în ceea ce privește activitatea și reprezentativitatea 

consiliului elevilor 

Puncte slabe 

 Volumul mare de muncă, riscul de a nu finaliza la timp, eficient şi corespunzător 

atribuţiile şi sarcinile; 

  Funcţionarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic sub normativele prevazute de 

lege; 

 Rezultate modeste la Evaluarea Naţională la disciplina matematica; 

 Număr mare de absenţe şi număr mare de elevi aflaţi în situaţia de abandon şcolar; 
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 Număr redus de lecții demonstrative planificate și susținute în cadrul comisiilor metodice; 

 Neimplicarea tuturor membrilor din comisii în activităţile derulate; 

 Nerespectarea  termenelor de raportare a situaţiilor de către unii responsabili de comisii; 

 Unele materiale din dosarele comisiilor sunt formale și incomplete; 

 Neîncadrarea în timp în rezolvarea unor sarcini de lucru imediate; 

 Rezultate slabe ale elevilor  proveniți din familii dezorganizate; 

 Lipsa de experienţă a unor cadre didactice în elaborarea unor proiecte; 

 Nu toti membrii comisiei CEAC  au cursuri de formare in domeniul calitatii; 

 Lipsa de implicare a unor părinţi în activitatea educativă;   

 Lipsa de interes prin neprezentarea regulată la şcoală a părinților elevilor care au număr 

mare de absențe; 

 Dezinteresul părinților elevilor cu probleme de comportament, abandon școlar, disciplină; 

 Cunoștințe insuficiente cu privire la accesarea proiectelor europene; 

 Superficialitatea in desfasurarea activitatilor unor comisii cu caracter temporar; 

 Nu există sală de sport, nici teren de sport amenajat, elevii fiind privați de desfășurarea 

unor activități conform obiectivelor specific disciplinei educație fizică.  

                   

  DIRECTOR,  

 PROF. CRISTINA PERJU  


