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I. ARGUMENT 

 

 

Planul de dezvoltare instituţională pentru perioada 2017-2020 se fundamentează pe 

rezultatele planului pentru perioada 2014-2017 şi, totodată, pe analiza realistă a mediului extern in 

care funcţionează Şcoala Gimnazială „Mircea Vodă” şi a mediului organizaţional intern. Tehnicile 

de analiză SWOT şi PESTE au permis o evaluare echilibrată a resurselor şi a impactului pe care 

factorii externi îi au asupra activităţii şcolii. 

Planul de dezvoltare instituțională 2014-2017 are în vedere eliminarea „punctelor slabe”, a 

cauzelor care le-au generat și a riscurilor asociate, precum și înlăturarea „amenințărilor” sau 

atenuarea efectelor acestora. Stabilirea scopurile strategice a pornit de la identificarea punctelor 

tari și a oportunităților oferite de cadrul legislativ și de comunitatea locală. Scopurile strategice 

asumate izvorăsc din realitatea obiectivă constatată la nivelul unității școlare, corelate cu nevoile de 

educație ale comunității și societății. 

Analiza condiţiilor socio-economice şi proiectarea traiectoriei de dezvoltare a şcolii s-a 

făcut pe baza programelor existente la nivel local şi regional, valorificând datele, prognozele şi 

documentele elaborate de Primăria Municipiului Călărași şi de Inspectoratul Şcolar al Judeţului 

Călăraşi. S-au luat în considerare ideile desprinse din proiectele întocmite la nivelul comisiilor şi a 

compartimentelor funcţionale organizate la nivelul şcolii, rezultatele sondajelor efectuate în rândul 

elevilor, propunerile avansate de comitetele de părinţi, de reprezentanţii comunităţii locale, de 

agenţi economici şi organizaţii neguvernamentale. 

Programele Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi ale Guvernului României 

privind reforma şi modernizarea învăţământului românesc sunt temeiul direcţiilor principale de 

dezvoltare instituţională în perioada 2017-2020. Într-o lume a noului şi a schimbărilor, Şcoala 

Gimnazială ”Mircea Vodă” va promova valorile şi practicile societăţii democratice, iar misiunea ei 

este să orienteze tânăra generaţie spre împlinirea în viaţa personală şi socială. Viziunea şi 

misiunea şcolii sunt astfel fundamentate încât să asigure un proces educaţional de calitate, care are 

în vedere finalităţile învăţământului primar şi gimnazial şi dimensiunile noului curriculum. 
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SCURT ISTORIC 
Școala Gimnazială ,,Mircea Vodă“ Călărași, cunoscută de localnici și sub denumirea de 

Școala nr 8 , este situată în partea de vest a orașului Călărași, într-un sector de luncă a 

Dunării, la o distanță mică de brațul Borcea situat și el la sud de școală . 

După informațiile transmise pe cale orală, școala din Mircea Vodă, ar fi fost înființată 

în anul 1880, iar documentele păstrate atestă că a luat ființă în anul 1908, an în care se 

construiește primul local având două săli de clasă și 28 elevi. 

În 1958, cunoscută sub denumirea ,,Școala primară rurală mixtă”, avea 4 săli de clasă 

și un laborator, cătunul fiind cunoscut sub denumirea de comuna Mircea Vodă, comuna ce 

se va transforma apoi în cartierul Mircea Vodă apaținând de orașul Călărași. 

În 1965 se construiește un nou local în strada Crângului cu 8 săli de clasă, un laborator 

și o sală de atelier. 

În 1974 se adaugă un alt local în strada Prel. București prevăzut cu 10 săli de clasă, 2 

laboratoare și o sală de bibliotecă . 

În anul 2005, clădirea construită în 1958 a fost demolată construindu-se prin 

intermediul unui proiect PHARE al MEC, un local nou cu 7 săli de clasă. 
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VIZIUNEA ȘCOLII 

 

 

 

“O ȘCOALĂ DESCHISĂ SPRE 

EDUCAȚIEEUROPEANĂ, 
EDUCAȚIA - UN DREPT AL TUTUROR” 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

MISIUNEA  
 

Şcoala Gimnazială ”Mircea Vodă” Călăraşi îşi propune realizarea unui proces 

de învăţământ de înaltă calitate, printr-o ofertă educaţională bazată pe scopuri, 

obiective, politici, strategii de dezvoltare clare: 

 şcoală centrată pe promovarea valorilor şi principiilor democratice, pe 

implicarea mai largă a comunităţii în viaţa şcolii şi pe extinderea servicilor 

şcolii pentru comunitate; 

 școala capabilă să promoveze competențele de bază: a învăța pentru a ști,  

pentru a face, pentru a fi, pentru a trăi împreună cu ceilalți; 

 asigurarea unei înalte pregătiri în domeniul ștințific care să le permită 

elevilor accesul la liceele de prestigiu din oraș și din alte localități cu un 

nivel înalt al capacității de comunicare în limba maternă și în limbile de 

circulație europeană, de adaptare la dinamica societății; 

 formarea unei conduite morale elevilor, care să inspire respect și încredere 

societății oriunde s-ar afla; 

 crearea unui climat educațional al școlii bazat pe perfomanță, competență 

transparentă și onestă, pe cooperare și încurajarea inițiativei individuale și 

a inovației didactice menite să susțină dezvoltarea individuală a fiecărui 

elev și egalitatea de șanse prin educație. 

 

 

Valorile cheie: 

inovație, cooperare, eficiență, flexibilitate, răspundere publică
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DIAGNOZA MEDIULUI INTERN 

ŞI EXTERN AL UNITĂŢII ŞCOLARE 

ANALIZĂ DIAGNOSTICĂ  
1.0 BAZA MATERIALĂ 

 1.1 Spații de învățământ 

Nr. 

crt. 
Tipul de spaţiu 

Număr spaţii 

Local A+B 

Suprafaţă (mp) 

Local A+B 

1.  Săli de clasă 10 (3+7) 484,99(165,23+319,76) 

2.  Cabinete 5 216,76 

3.  Laboratoare 2 155,36 

4.  Sală de sport 1 67,96 mp 

 

1.2 Biblioteca: 13656 volume 

 
1.3 Baza sportivă 

Nr. 

crt. 
Tipul de spațiu/dotări 

Număr 

spații 
Suprafața(mp) 

1.  Mini sală de sport (spalier, coșuri de 

baschet, băncuțe) 

1 67,96 mp 

2.  Teren de educație fizică și sport 1 2036 mp 
 

1.4 Alte spații 

Nr. 

crt. 
Tipul de spaţiu 

Număr spaţii 

Local A+B 

Suprafaţă (mp) 

Local A+B 

1.  Bibliotecă şcolară 1 23,44 mp 

2.  Spaţii sanitare 6 (3+3) 65,21 mp (36,33+28,88) 

3.  Cabinet medical 1 9,88 mp 

4.  Alte spaţii – anexe 4 (3+1) 35,06 mp (27,13+7,93) 

5.  Secretariat 1 13,56 mp 

6.  Cancelarie profesori 2 (1+1) 35,36 mp (25,72+9,64) 

7.  Cabinet managerial 1 11,68 mp 

8.  Birou administrator 1 7,66mp 
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9.  Birou contabilitate 1 13,32mp 

10.  Spații de joacă 1 480 mp 

11.  Grădina școlii 1 560mp 

12.  Spațiul Cornul și laptele 1 7,93 mp 

13.  Magazie materiale didactice 1 13.56 mp 

14.  Arhiva școlii 1 17,59 mp 

15.  Arhivă contabilitate 1 6,81mp 

16.  Arhivă manuale școlare 1 6,76 mp 

17.  Magazie centrală termică + 
anexe 

atelier 

1 160 mp 

 
 
2.0. RESURSE FINANCIARE 

 2014 2015 2016 2017 

Bugetul pentru cheltuielile de 
personal 

1523 2038420 1970123 2316029 

Bugetul pentru cheltuieli materiale 516688 506370 595527 477663 

Resurse extrabugetare 18993 11717 8775 687,40 

 
 
3.0 RESURSE UMANE 

3.1 Număr elevi și număr clase 

   În anul școlar 2017-2018 Școala Gimnazială” Mircea Vodă” Călărași funcționează cu 24 clase: 

- 14 clase învățământ primar (309 elevi) 

- 10 clase învățământ gimnazial (237elevi) 

 

Nivel de învățământ Clasa Număr de clase Număr de elevi 

Primar 

Clasa pregătitoare 2 49 

ClasaI 3 65 

Clasa a II-a 3 67 

Clasa a III-a 3 54 

Clasa a IV-a 3 74 

Total 14 309 



 Clasa a V-a 2 43 

 Clasa a VI-a 3 64 

Gimnaziu Clasa a VII-a 3 79 

 Clasa a VIII-a 2 51 

 Total 10 237 

 
3.2 Estimarea planului de școlarizare în perioada 2017-2020 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Primar Gimnaziu Primar Gimnaziu Primar Gimnaziu 

14 10 13 11 12 10 
 

3.3 Școlarizarea și frecvența 

Clasa/Nivel Anul școlar 2015-2016 Anul școlar 2016-2017 Anul școlar 2017-2018 

Primar Nr elevi Frecvență Nr elevi Frecvență Nr elevi Frecvență 

Clasa pregătitoare 68 98,64% 69 94,20% 49 95,91% 

Clasa I 55 98.18% 71 97,18% 65 96,92% 

Clasa a II-a 72 100% 55 98,18% 67 97,01% 

Clasa a III-a 51 98,04% 72 95,83% 54 96,29% 

Clasa a IV-a 69 98,55% 46 95,65% 74 95,94% 

Total 315 97,46% 313 96,16% 309 96,44% 

Gimnaziu   

Clasa aV-a 74 98,64% 66 100% 43 100% 

Clasa a VI-a 53 94,33% 76 96,05% 64 100% 

Clasa a VII-a 68 98,50% 51 98,03% 79 97,46% 

Clasa a VIII-a 53 96,22% 67 92,53% 51 96,07% 

Total 248 96,77% 260 96,53% 237 98,31% 
 

3.4 Absenteismul școlar 

Clasa/Nivel Anul școlar 2015-2016 Anul școlar 2016-2017 Anul școlar 2017-2018 

Primar Nr elevi Absenteism Nr elevi Absenteism Nr elevi Absenteism 

Clasa pregătitoare 68 2,36% 69 5,79% 49 4,08% 

Clasa I 55 1,82% 71 2,81% 65 3,07% 

Clasa a II-a 72 - 55 1,81% 67 3,98% 

Clasa a III-a 51 1,96% 72 4,16% 54 3,70% 
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Clasa a IV-a 69 1,45% 46 4,34% 74 4,05% 

Total 315 2,54% 313 3,83% 309 3,55% 

Gimnaziu  

Clasa V-a 74 1,36% 66 - 43 - 

Clasa a VI-a 53 5,67 % 76 3,94% 64 - 

Clasa a VII-a 68 1,50% 51 1,96% 79 2,53% 

Clasa a VIII-a 53 3,78% 67 7,46% 51 3,92% 

Total 248 2,23% 260 3,46% 237 1,68% 
 

Cauzele absenteismului: 

 Motivația școlară scăzută, lipsa de interes, încrederea scăzută în educația școlară, anxietatea, 

imaginea de sine deteriorată, abilități sociale reduse; 

 Condițiile socio-economice precare ale familiei: sărăcie, părinți indiferenți, neglijenți, familii 

dizarmonice, părinți plecați în străinătate; 

 Contextul școlar: supraîncărcarea școlară, comunicarea defectuoasă elev-profesor, frica de evaluare, 

conflictul cu colegii. 

 

3.5 Abandonul școlar 

 
Clasa/Nivel Anul școlar 2014-2015 Anul școlar 2015-2016 Anul școlar 2016-2017 

Primar Nr elevi Abandon Nr elevi Abandon Nr elevi Abandon 

Clasa pregătitoare 64 4 68 5 65 4 

ClasaI 75 - 55 1 67 2 

Clasa a II-a 53 2 72 - 54 1 

Clasa a III-a 75 2 51 1 72 3 

Clasa a IV-a 74 1 69 1 45 2 

Total 341 9 315 8 303 12 

Gimnaziu  

Clasa a V-a 55 2 74 - 64 - 

Clasa a VI-a 61 2 53 3 78 3 

Clasa a VII-a 55 2 68 2 52 1 

Clasa a VIII-a 60 3 53 2 67 5 

Total 231 9 248 7 261 9 
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 Cauzele abandonului școlar: 
 Absenteismul prelungit cauzat de plecarea copiilor în străinătate fără documente de transfer;  

 Rezultate școlare foarte slabe; 

 Incapacitatea de adaptare la contextul clasei; 

 Modelul educațional oferit de părinți sau de frați mai mari;  

 Apartenența la familii cu stres existențial cauzat de probleme economice serioase; 

 Neimplicarea în activitățile organizate de școală, formale sau nonformale.  

 Intrarea pe piața muncii. 
 

3.6  PERSONAL DIDACTIC  

Încadrarea personalului didactic 

Anul 

școlar 

Nivel de 

înv. 

Număr 

total 

cadre 

didactice 

Număr 

de 

norme 

întregi 

Niveluri de 

pregătire 
Grade didactice 

Titu-

lari 

Suplini- 

tori 

calificați 

Gr. I Gr. II Definitivat Debutant 

2015-2016 Primar 14 14 13 1 12 2 - - 

2016-2017 Primar 14 14 13 1 13 1 - - 

2017-2018 Primar 14 14 12 2 13 1 - - 
 

Anul școlar 
Nivel de 

înv. 

Număr 

total 

cadre 

didactice 

Număr 

de 

norme 

întregi 

Niveluri de 

pregătire 
Grade didactice 

Supl. Prof. Gr. I Gr. II Definitivat Debutant 

2015-2016 Gimnazial 20 15 - 20 12 3 3 2 

2016-2017 Gimnazial 20 14 - 20 13 3 3 1 

2017-2018 Gimnazial 21 14 2 19 13 3 3 2 
 

4. Capacitatea instituțională 

4.1 Managementul strategic și operațional 

Baza conceptuală: 

 Obiectivele strategice europene în domeniul educației; 

 Politicile și strategiile educaționale ale MENCS; 

 Acte normative în vigoare în domeniul educației, inclusiv Legea Educației Naționale/2011; 

 Rapoartele ISJ privind starea învățământului în județul Călărași în anii școlari 2014-2015, 2015-2016, 

2016-2017; 

 Planurile manageriale al ISJ Călărași din anii școlari 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017; 9 10 



 Planul de dezvoltare instituțională a Școlii Gimnaziale” Mircea Vodă” 2014-2017; 

 Rapoartele privind starea învățământului în Școala Gimnazială” Mircea Vodă” în anii școlari 2014-

2015, 2015-2016, 2016-2017; 

 Rapoartele anuale de evaluare internă din anii școlari 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017. 

Activități prioritare: 

 Asigurarea resurselor umane; 

 Asigurarea resurselor materiale; 

 Sporirea eficienței procesului de predare-învățare-evaluare desfășurat la nivelul școlii; 

 Promovarea politicii de susţinere a şcolarizării şi de prevenire a abandonului şcolar; 

 Organizarea şi îndrumarea activităţii de formare continuă a personalului didactic şi didactic auxiliar; 

 Dezvoltarea instituţională, în contextul noului tip de cultură organizaţională, de dialog social, de 

parteneriat; 

 Implementarea Sistemului de Management al Calităţii educaţiei furnizate de Şcoala Gimnazială 

”Mircea Vodă”. 
 

4.1.1 Organizarea comisiilor, consiliilor, compartimentelor 

La nivelul şcolii, se constituie, prin decizia directorului, în baza hotărârii CA, următoarele comisii: 

4.1.1.1Comisii cu caracter permanent: 
 Comisii metodice: 
 Comisia metodică 0-II; 
 Comisia metodică III-IV; 
 Comisia metodică „Limbă şi comunicare/ Limbi străine”; 
 Comisia metodică „Matematică şi ştiinţe“; 
 Comisia metodică ”Om şi societate“; 
 Comisia metodică a diriginţilor; 

 Comisia pentru curriculum; 
 Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul 
școlar și promovarea interculturalității; 
 Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă; 
 Comisia pentru programe şi proiecte educative; 
 Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru pentru situaţii de urgenţă; 
 Comisia de monitorizare; 
 Comisia pentru Evaluare și Asigurarea Calității. 
4.1.1.2Comisii cu caracter temporar: 
 Comisiei pentru frecvenţă, combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar; 
 Comisia pentru întocmirea orarului şi asigurarea serviciului pe şcoală; 
 Comisia de gestionare a SIIR; 
 Comisia pentru olimpiade şi concursuri şcolare; 
 Comisia pentru verificarea documentelor şcolare şi a actelor de studii; 
 Comisia pentru burse, rechizite şi alte drepturi sociale; 
 Comisia pentru recensământul populaţiei şcolare; 
 Comisia pentru supravegherea prelucrării datelor cu caracter personal; 
 Comisia pentru promovarea imaginii şcolii; 



 Comisia pentru consiliere şi orientare; 
 Comisia de mobilitate a personalului didactic la nivelul şcolii; 
 Comisia pentru inventariere; 
 Comisia pentru organizarea examenelor. 
4.1.1.3 Comisii cu caracter ocazional: 
 Comisia de salarizare; 
 Comisia de recepție a bunurilor (produse, servicii, lucrări); 
 Comisia de casare, de clasare și valorificare a materialelor rezultate; 
 Comisia pentru stabilirea nivelului clasei în care va fi înscris elevul audient; 
 Comisia de cercetare disciplinară; 
 Comisia de selecţionare a documentelor perimate; 
 Comisia paritară. 
4.1.1.4Consilii: consiliul profesoral, consiliul elevilor, consiliul reprezentativ al părinţilor,consiliile, 
claselor; 
4.1.1.5Compartimente: secretariat şi contabilitate; 
4.1.1.6 Alte responsabilităţi stabilite prin legi/reglementări specifice: 
 Cadrul didactic cu atribuţii PSI și SSM; 
 Cadrele care aplică măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor şi de evacuare a lucrătorilor; 
 Responsabilul pentru gestionarea deşeurilor; 
 Responsabilul cu distribuirea produselor lactate şi de panificaţie în şcoală; 
 Responsabilul cu manualele școlare; 
 Responsabilul cu probleme de arhivă; 
 Responsabilul pentru completarea şi transmiterea REVISAL; 

4.1.2 Monitorizarea activităţii  

Monitorizarea activităţii desfăşurate în Şcoala Gimnazială ”Mircea Vodă” a avut în vedere punctele 

slabe, ameninţările şi disfuncţionalităţile prezentate în rapoartele privind starea învaţământului pentru anii 

şcolari 2014–2018 şi a urmărit eficientizarea activităţii tuturor consiliilor, comisiilor şi compartimentelor 

şcolii, pentru realizarea țintelor strategice propuse în Proiectul de dezvoltare instituţională 2014-2017. 

Pentru atingerea ţintelor strategice au fost identificate obiectivele specifice/operaţionale, incluse în 

planurile operaţionale, obiective care au fost monitorizate permanent. Activitatea de monitorizare şi control    

s-a desfăşurat de către director, pe baza graficului semestrial, de către responsabilii comisiilor metodice, pe 

baza programelor anuale ale comisiilor metodice, şi de către CEAC, pe baza graficului anual de 

monitorizare. Monitorizarea şi controlul personalului şcolii şi al comisiilor/compartimentelor funcţionale au 

constituit premisa unei evaluări corecte şi motivante a personalului şcolii, dar şi premisa identificării 

oportunităţilor de dezvoltare a şcolii. 

4.1.3Activitatea managerială 

Activitatea managerială a avut în vedere asigurarea funcţionării şcolii fără perturbări şi realizarea 

obiectivelor asumate prin planurile manageriale, în comparaţie cu rezultatele şcolare obţinute la nivel judeţean 

şi naţional. Prin măsurile şi activităţile întreprinse: reactualizarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi 

a instrumentelor interne de lucru, reorganizarea şi funcţionarea eficientă a comisiilor şia compartimentelor, 

dezvoltarea bazei didactico-materiale şi creşterea gradului de accesibilitate a acesteia, realizarea planului de 
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şcolarizare, îmbunătăţirea realizării curriculumului şi a evaluării învăţării, dezvoltarea Sistemului de 

Management al Calităţii, Şcoala Gimnazială ”Mircea Vodă” Călărași a reuşit obţinerea unor rezultate şcolare 

comparabile cu cele din anii şcolari anteriori şi cu cele obţinute pe plan judeţean şi naţional de unităţi de 

învaţământ similare, iar la Evaluarea Naţională, promovabilitatea generală obţinută a fost, în fiecare an, peste 

media judeţeană şi naţională. 

Transparenţa şi participarea cadrelor didactice şi a părinţilor la actul decizional a fost asigurată prin 

participarea sistematică a acestora la şedinţele Consiliului de administraţie, ale Consiliului profesoral, ale 

Consiliului reprezentativ al părinţilor şi ale comitetelor de părinţi. 

4.2Managementul personalului 

4.2.1 Personal didactic 

Programele de activităţi ale comisiilor metodice, aprobate în Consilul profesoral, au prevăzut 

activităţi lunare, cu tematică legată de elaborarea instrumentelor de evaluare şi notare, desfăşurarea 

recapitulărilor finale, pregătirea specială a elevilor pentru concursuri şi examene, dezbateri şi analize 

privind corelarea parcurgerii conţinuturilor disciplinare la nivelul ariei curriculare. Activitatea comisiilor 

metodice a fost coordonată de responsabilul comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității. 

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii şi-a desfăşurat activitatea pe baza planului 

operaţional şi a graficului anual al activităţilor, care au vizat dezvoltarea încrederii beneficiarilor, asigurarea 

relaţiilor cu comisiile şi compartimentele şcolii, desfăşurarea procesului de predare-învăţare-evaluare. 

4.2.2 Activitatea de perfecţionare 

Activitatea de perfecţionare şi formare continuă a cadrelor didactice s-a realizat individual, în 

cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice, conform calendarului activităţilor elaborat de ISJ şi 

CCD Călăraşi şi prin participare la cursuri de formare organizate de furnizori acreditaţi. Numărul mediu de 

credite profesionale transferabile/cadru didactic, în perioada 2013-2017: 102 CPT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.2.1 SITUAȚIA CREDITELOR PROFESIONALE TRANSFERABILE -1.09.2012-31.08.2017 

Nr. 
crt. Numele şi 

prenumele 
 

Specialitate 
T/ titular 

S/ suplinitor 
Grad didactic  
(anul obţinerii) 

Cursul Furnizorul Anul 

Nr. 
credite 
(ore) 

 

1 ALDEA 
MARIANA 
 
 

profesor 
limba şi 
literatura 
română 
T 
I (2007) 

Managementul calității în educație ASOCIAŢIA EGOMUNDI 2015 20  
(80) 

Pro Management Educațional ASOCIAŢIA EGOMUNDI 2015 60 (190) 

Personalul did. din sistemul de înv. preuniversitar şi 
universitar de stat – promotor al învăţării pe tot 
parcursul vieţii 

POSDRU 2015 5 
 

Metodist/ 40 ore SC INFO EDUCAŢIA SRL 2016 - 
(40) 

Abilităţi de viaţă din perspectivă transdisciplinară CCD Călăraşi 2016 25 
(90) 

2 BANU  
LILIANA NICOLETA 

profesor 
limba engleză 
T 
DEF. (2007) 

TIC şi strategie didactică  2014  

Personalul did. din sistemul de înv. preuniversitar şi 
universitar de stat – promotor al învăţării pe tot 
parcursul vieţii 

POSDRU 2015 5 
 

3 CALCIU  
MARIA LIGIA 

profesor 
înv. primar 
T 
I (2009) 

„Managementul clasei – Gestionarea situaţiilor de 
criză”  

POSDRU 2013 15 
(56) 

Instrumente TIC care pot fi folosite în evaluare de 
către cadrele didactice care predau limba română 

POSDRU 2015 25 
(100) 

 

Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din înv. 
primar pentru clasa pregătitoare/ 16 ore 

CCD Călăraşi 2015 - 
(16) 

Personalul did. din sistemul de înv. preuniversitar şi 
universitar de stat – promotor al învăţării pe tot 
parcursul vieţii 

POSDRU 2015 5 
 

4 CHIVULESCU 
MIOARA LILIANA 

profesor înv. 
primar 
T 
I (1995) 

„Managementul clasei – Gestionarea situaţiilor de 
criză”  

POSDRU 2013 15 
(56) 

Instrumente TIC care pot fi folosite în evaluare de 
către cadrele didactice care predau limba română 

POSDRU 2015 25 
(100) 

 



Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din înv. 
primar pentru clasa pregătitoare/ 16 ore 

CCD Călăraşi 2015 - 
(16) 

Personalul did. din sistemul de înv. preuniversitar şi 
universitar de stat – promotor al învăţării pe tot 
parcursul vieţii 

POSDRU 2015 5 
 

Abilităţi de viaţă din perspectivă transdisciplinară CCD Călăraşi 2016 25 
(90) 

5 COJOCARU 
FLOAREA 

profesor 
înv. primar 
T 
I (1991) 

Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare 
pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii 
mici – program de formare continuă de tip „blended 
learning” 

MEN CNFP 2014 34 

Personalul did. din sistemul de înv. preuniversitar şi 
universitar de stat – promotor al învăţării pe tot 
parcursul vieţii 

POSDRU 2015 5 
 

6 COJOCARU 
NICULINA 

profesor 
chimie 
T 
I (1990) 

Personalul did. din sistemul de înv. preuniversitar şi 
universitar de stat – promotor al învăţării pe tot 
parcursul vieţii 

POSDRU 2015 5 
 

7 COJOCEA 
MIHAELA 

profesor 
înv. primar 
T 
I (2015) 

„Managementul clasei – Gestionarea situaţiilor de 
criză”  

POSDRU 2013 15 
(56) 

Instrumente TIC care pot fi folosite în evaluare de 
către cadrele didactice care predau limba română 

POSDRU 2015 25 
(100) 

 
Personalul did. din sistemul de înv. preuniversitar şi 
universitar de stat – promotor al învăţării pe tot 
parcursul vieţii 

POSDRU 2015 5 
 

Abilităţi de viaţă din perspectivă transdisciplinară CCD Călăraşi 2016 25 
(90) 

Master „Mentorat în educaţie” U. Buc. – Fac. de Psihologie şi 
Ştiinţele Educaţiei 

2016 120 

8 DABU 
CARMEN 

profesor 
matematică 
T 
I (2007) 

Personalul did. din sistemul de înv. preuniversitar şi 
universitar de stat – promotor al învăţării pe tot 
parcursul vieţii 

POSDRU 2015 5 
 

Abilităţi de viaţă din perspectivă transdisciplinară CCD Călăraşi 2016 25 
(90) 

EuroManager2020 CCD Călăraşi 2016 30 
(120) 



9 DOBRE 
TITICA 

profesor 
înv. primar 
T 
I (1996) 

„Managementul clasei – Gestionarea situaţiilor de 
criză”  

POSDRU 2013 15 
(56) 

Personalul did. din sistemul de înv. preuniversitar şi 
universitar de stat – promotor al învăţării pe tot 
parcursul vieţii 

POSDRU 2015 5 
 

Dezvoltarea competenţelor de leader în 
managementul educaţional 

CNDRU EUROSTUDY 2016 25 
 

Abilităţi de viaţă din perspectivă transdisciplinară CCD Călăraşi 2016 25 
(90) 

10 DUMITRAŞCU 
DANIELA 

profesor 
înv. primar 
T 
I (2003) 

„Managementul clasei – Gestionarea situaţiilor de 
criză”  

POSDRU 2013 15 
(56) 

Personalul did. din sistemul de înv. preuniversitar şi 
universitar de stat – promotor al învăţării pe tot 
parcursul vieţii 

POSDRU 2015 5 
 

Matematică digitală. Curriculum opţional şi resurse 
educaţionale pentru clasa a III-a/ martie-iulie 2015 

POSDRU 2015 - 
(martie -

iulie) 
Abilităţi de viaţă din perspectivă transdisciplinară CCD Călăraşi 2016 25 

(90) 

11 DUMITRU LENUTA profesor înv. 
primar 
T 
I (2017) 

„Managementul clasei – Gestionarea situaţiilor de 
criză”  

POSDRU 2013 15 
(56) 

Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din înv. 
primar pentru clasa pregătitoare/ 16 ore 

CCD Călăraşi 2014 - 
(16) 

Personalul did. din sistemul de înv. preuniversitar şi 
universitar de stat – promotor al învăţării pe tot 
parcursul vieţii 

POSDRU 2015 5 
 

Abilităţi de viaţă din perspectivă transdisciplinară CCD Călăraşi 2016 25 
(90) 

12 FILIP 
NICOLAE 

profesor 
istorie 
T 
I (2010) 

Cadrul didactic  - un profesionist în sistemul de 
învățământ 

POSDRU 2013 25 
(89) 

Expert în educaţie – 40 ore SC INFO EDUCAŢIA SRL 2013 - 
(40) 

Metodist – 40 ore SC INFO EDUCAŢIA SRL 2013 - 
(40) 

Formator – 40 ore SC INFO EDUCAŢIA SRL 2013 - 
(40) 

Expert achiziţii publice – 40 ore SC INFO EDUCAŢIA SRL 2013 - 
(40) 



Expert de accesare fonduri structurale – 60 ore SC ABT&CO SRL 2014 - 
(60) 

Management și competență în organizația școlară CCD Călărași 2014 15 
(60) 

Abilităţi de viaţă din perspectivă transdisciplinară CCD Călăraşi 2014 25 
(90) 

Programul educaţional – A doua şansă – 20 ore 
 

ROMA EDUCATION FUND 
ROMANIA CCD Ilfov 

2015 - 
(20) 

Personalul did. din sistemul de înv. preuniversitar şi 
universitar de stat – promotor al învăţării pe tot 
parcursul vieţii 

POSDRU 2015 5 
 

13 IONESCU ADRIANA profesor 
înv. primar 
T 
I (2010) 

„Managementul clasei – Gestionarea situaţiilor de 
criză”  

POSDRU 2013 15 
(56) 

Personalul did. din sistemul de înv. preuniversitar şi 
universitar de stat – promotor 
al învăţării pe tot parcursul vieţii 

POSDRU 2015 5 
 

Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din înv. 
primar pentru clasa pregătitoare/ 16 ore 

CCD Călăraşi 2015 - 
(16) 

Abilităţi de viaţă din perspectivă transdisciplinară CCD Călăraşi 2016 25 
(90) 

14 IORDACHE DANIELA 
GEORGIANA 

profesor înv. 
primar 
T 
I (2011) 

„Managementul clasei – Gestionarea situaţiilor de 
criză”  

POSDRU 2013 15 
(56) 

Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare 
pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii 
mici – program de formare continuă de tip „blended 
learning” 

MEN CNFP 2013 34 

Personalul did. din sistemul de înv. preuniversitar şi 
universitar de stat – promotor al învăţării pe tot 
parcursul vieţii 

POSDRU 2015 5 
 

Abilităţi de viaţă din perspectivă transdisciplinară CCD Călăraşi 2016 25 
(90) 

15 LAZĂR 
IONELA 

profesor 
înv. primar 
T 
I (2016) 

Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare 
pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii 
mici – program de formare continuă de tip „blended 
learning” 

MEN CNFP 2013 34 

Personalul did. din sistemul de înv. preuniversitar şi 
universitar de stat – promotor al învăţării pe tot 
parcursul vieţii 

POSDRU 2015 5 
 



16 LOTREA 
ALINA DANIELA 

profesor 
înv. primar 
T 
I (2010) 

Manager inovator CCD Călăraşi 2012 60 
(190) 

„Managementul clasei – Gestionarea situaţiilor de 
criză”  

POSDRU 2013 15 
(56) 

Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare 
pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii 
mici – program de formare continuă de tip „blended 
learning” 

MEN CNFP 2013 34 

Tehnici de negociere şi mediere în rezolvarea 
conflictelor 

SC FAX MEDIA 2013 - 
(42) 

Managementul calităţii în educaţie Asociaţia EGOMUNDI 2014 20 

Personalul did. din sistemul de înv. preuniversitar şi 
universitar de stat – promotor al învăţării pe tot 
parcursul vieţii 
Curs de limbi străine – limba engleză 

POSDRU 2015 5 
 

Formator – 40 ore SC INFOEDUCAŢIA SRL 2015 - 
(40) 

Manager proiect – 40 ore SC INFOEDUCAŢIA SRL 2015 - 
(40) 

Curs de limbi moderne CCD Călăraşi 2015 - 
(30) 

Manager SC INTERACTIVE TRAINING 
SRL 

2016 - 
(40) 

Abilităţi de viaţă din perspectivă transdisciplinară CCD Călăraşi 2016 25 
(90) 

Jocul didactic de la formal la nonformal Asociația didactică a cadrelor 
didactice din România 
Dăscălimea română 

2016 15 
(60) 

Implementarea standardelor de control managerial 
intern 

Interactive training 2016 - 
(10) 

Management educațional strategic 2020 CCD Călărași 2017 30 
(120) 

EuroManager 2020 CCD Călărași 2017 30 
(120) 

Manager al sistemelor de management al calității SC START 2 PERFORM  SRL 2017 - 
(180) 



Expert accesare fonduri structurale și de coeziune 
europeană 

SC START 2 PERFORM  SRL 2017 
 

- 
(120) 

17 MANOLACHE 
IONELA 

profesor 
limba franceză 
T 
II (2016) 

Inițiere în tehnologia informației SIVECO România SA 2013 16 
(64) 

„Dimensiuni europene moderne în predarea-
învăţarea limbii franceze”  

POSDRU 2013 25 
 

Programul educaţional – A doua şansă – 20 ore 
 

ROMA EDUCATION FUND 
ROMANIA  
CCD Ilfov 

2015 - 
(20) 

Personalul did. din sistemul de înv. preuniversitar şi 
universitar de stat – promotor al învăţării pe tot 
parcursul vieţii 

POSDRU 2015 5 
 

Trepte în formarea continuă a cadrelor didactice Univ. Craiova DPPD 2016 23 
(94) 

18 NEDELCU 
FLORICA 

profesor desen 
T 
I (2001) 

Manager inovator 
 

CCD Călărași 2012 60 
(190) 

Expert în educație 
 

SC INFOEDUCAȚIA SRL 2013 - 
(40) 

Personalul did. din sistemul de înv. preuniversitar şi 
universitar de stat – promotor al învăţării pe tot 
parcursul vieţii 

POSDRU 2015 5 
 
 

19 RODEAN GABRIELA profesor 
tehnologie 
T 
I (2008) 

Dezvoltarea profesională prin activităţi de mentorat POSDRU 2013 25 
(89) 

Managementul calităţii în educaţie ONG EGOMUNDI 2015 20 
(80) 

Personalul did. din sistemul de înv. preuniversitar şi 
universitar de stat – promotor al învăţării pe tot 
parcursul vieţii 

POSDRU 2015 5 
 
 

Formator/ 40 ore SC INFOEDUCAŢIA SRL 2015 - 
(40) 

Metodist/ 40 ore SC INFOEDUCAŢIA SRL 2016 - 
(40) 

Abilităţi de viaţă din perspectivă transdisciplinară CCD Călăraşi 2016 25 
(90) 

 
20 SÂRBU NICOLETA profesor 

biologie 
T 

Personalul did. din sistemul de înv. preuniversitar şi 
universitar de stat – promotor al învăţării pe tot 
parcursul vieţii 

POSDRU 2015 5 
 



II (2010) Programul educaţional – A doua şansă – 20 ore ROMA EDUCATION FUND 
ROMANIA CCD Ilfov 

2015 - 
(20) 

 

Masa Rotunda „Măsuri de prevenire şi corectare a 
părăsirii timpurii a şcolii” – 8-9 dec. 2015 

POSDRU 2015  

„Stop! Tu decizi” CCD Călăraşi 2015 15 
Evaluarea în şcolile sec. XXI – 32 ore iTeach 2016 - 

(32) 
Asigurarea calităţii parteneriatelor şcolare 
europene – 30 ore 

iTeach 2016 - 
(30) 

ÎnvăţarE+ - 15-17 aprilie 2016 ANPCDEFP 2016  
ParteneriatE+ - 10-12 iunie 2016 ANPCDEFP 2016  
Parteneriate şcolare europene – 1-3 sept. 2016 Erasmus+ 2016  

EuroManager2020 CCD Călăraşi 2016 30 
(120) 

Abilităţi de viaţă din perspectivă transdisciplinară CCD Călăraşi 2016 25 
(90) 

Management educațional strategic 2020 CCD Călăraşi 2016 30 
(120) 

21 SIMION VASILICA profesor 
educaţie fizică 
T 
I (1992) 

Personalul did. din sistemul de înv. preuniversitar şi 
universitar de stat – promotor al învăţării pe tot 
parcursul vieţii 

POSDRU 2015 5 
 

22 SPIROIU 
 MIŞU OPRICĂ 

profesor 
religie 
T 
I (2016) 

Manager Inovator  CCD Călăraşi 2012 60 

Personalul did. din sistemul de înv. preuniversitar şi 
universitar de stat – promotor al învăţării pe tot 
parcursul vieţii 

POSDRU 2015 5 
 

23 STANCU  
ILEANA SORINA 

profesor 
înv. primar 
T 
II (1998) 

Instrumente TIC care pot fi folosite în evaluare de 
către cadrele didactice care predau limba română 

POSDRU 2015 25 
(100) 

 

Personalul did. din sistemul de înv. preuniversitar şi 
universitar de stat – promotor al învăţării pe tot 
parcursul vieţii 

POSDRU 2015 5 
 

Abilităţi de viaţă din perspectivă transdisciplinară CCD Călăraşi 2016 25 
(90) 

24 TĂNASE  
ALINA LAURA 

profesor 
înv. primar 
T 
I (2015) 

Manager proiect – 40 ore SC Infoeducatia SRL 2012 - 
(40) 

Formator – 40 ore SC Infoeducatia SRL 2012 - 
(40) 



Expert în educaţie – 40 ore SC Infoeducatia SRL 2013 - 
(40) 

Metodist – 40 ore SC Infoeducatia SRL 2013 - 
(40) 

Tehnici de negociere și mediere de rezolvare a 
conflictelor 

FAX MEDIA CONSULTING 
SRL 

2013 - 
(42) 

Manager inovator CCD Călăraşi 2012 60 
(190) 

Expert achiziţii publice – 40  SC Infoeducatia SRL 2013 - 
(40) 

Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare 
pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii 
mici – program de formare continuă de tip „blended 
learning” 

MEN CNFP 2014 34 

Expert accesare fonduri structurale și de coeziune SC ABT CO SRL 2014 - 
(60) 

Personalul did. din sistemul de înv. preuniversitar şi 
universitar de stat – promotor al învăţării pe tot 
parcursul vieţii 

POSDRU 2015 5 
 

Abilităţi de viaţă din perspectivă transdisciplinară CCD Călăraşi 2016 25 
(90) 

Curs de limbi străine – limba franceză CCD Călăraşi 2016  

Management şi competenţă în organizaţia şcolară CCD Călăraşi 2016 15 

Manager – 40 ore CCD Călăraşi 2016  

25 TUDOSE  
VASILE 

profesor 
matematică 
T 
I (1991) 

Personalul did. din sistemul de înv. preuniversitar şi 
universitar de stat – promotor al învăţării pe tot 
parcursul vieţii 

POSDRU 2015 5 
 

26 VICIU 
LUCIA 

profesor 
matematică 
T 
I (2000) 

Formarea continuă a profesorilor de matematică şi 
ştiinţe economice 

POSDRU 2013 50 
 

Programul educaţional – A doua şansă – 20 ore ROMA EDUCATION FUND 
ROMANIA CCD Ilfov 

2015 - 
(20) 

 
Personalul did. din sistemul de înv. preuniversitar şi 
universitar de stat – promotor al învăţării pe tot 
parcursul vieţii 

POSDRU 2015 5 
 

27 SCÎNTEI  
EMILIA 

profesor 
înv. primar 
S 

Manager inovator CCD Călăraşi 2012 60 

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin 
activităţi de mentorat 

POSDRU 2013 25 



I (2013) Personalul did. din sistemul de înv. preuniversitar şi 
universitar de stat – promotor al învăţării pe tot 
parcursul vieţii 

POSDRU 2015 5 
 

28 BAJDECHI 
LILIANA AURELIA 

profesor 
engleză  
S 
debutant 

Certificat DPPD Univ. Ovidius C-ţa 2015 30 

Abilităţi de viaţă din perspectivă transdisciplinară CCD Călăraşi 2016 25 
(90) 

29 GRIGORIU 
DIANA 

profesor 
geografie 
S 
II (2011) 

Manager inovator CCD Călăraşi 2013 60 

IT & Strategie didactică POSDRU 2014 15 
Optimizarea colaborării familie – şcoală – 
comunitate, prin intermediul medierii şcolare 

POSDRU 2015 30 

Deontologie şi management în educaţie CCD Călăraşi 2015 15 
Abilităţi de viaţă din perspectivă transdisciplinară CCD Călăraşi 2016 25 

(90) 
30 VASILESCU 

ELENA 
bibliotecar Personalul did. din sistemul de înv. preuniversitar şi 

universitar de stat – promotor al învăţării pe tot 
parcursul vieţii 

POSDRU 2015 5 
 

Comunicarea – poartă de acces nediscriminatoriu 
la informaţie, cunoaştere şi educaţie – 21-
23.11.2014 

CCD Călăraşi 2014  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3 Elevi 

4.3.1 Rezultate la învăţătură în perioada 2014-2017 
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Înscrişi Promovaţi Promovaţi % Înscrişi Promovaţi Promovaţi % Înscrişi Promovaţi Promovaţi % 

Preg. 63 59 93,65% 68 63 92,64% 64 60 93,75% 

I 75 75 100% 55 54 98,18% 67 65 97,01% 

II 51 49 96,07% 72 72 100% 54 52 96,29% 
III 73 71 97,26% 51 50 98,03% 74 71 95,94% 
IV 74 73 98,64% 69 68 98,55% 45 43 95,55% 
I-IV 336 327 97,32% 315 307 97,46% 304 291 95,72% 
V 55 53 96,36% 74 72 97,29% 64 64 100% 
VI 61 59 96,72% 53 50 94,33% 78 75 96,15% 
VII 55 53 96,36% 68 60 88,23% 53 49 92,45% 
VIII 60 57 95% 53 51 96,22% 67 61 91,04% 
V-VIII 231 222 96,10% 248 228 91,93% 262 249 95,03% 
I-VIII 567 549 96,82% 563 535 95,02% 566 540 95,40% 

 
  

 Analiza comparativă a promovabilităţii arată menţinerea procentului de promovare în jurul valorii 

de 95%, la ciclul primar, şi de 94%, la ciclul gimnazial.  

Cauzele repetenţiei:  

- dezinteresul elevilor pentru activitatea şcolară; 

- apartenenţa la familii dezorganizate sau cu părinţii plecaţi în străinătate; 

- lipsa de comunicare sistematică dintre elevi, părinţi şi cadre didactice. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 



4.3.2 Rezultate obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare 

4.3.2.1Rezultate obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare 2014- 2015 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 

Nr. 
crt. Denumirea concursului/ 

olimpiadei şcolare Etapa Numele şi prenumele 

elevului/ clasa 

Rezultatul 
/ premiul 
obţinut 

Cadrul 
didactic 

îndrumător 
1 

Cangurul Poveştilor şcoală 

16 elevi – II A 
 
9 elevi  - III A:  Dima 
Ştefania, Dumitraşcu 

Alexandru, Sandu Maria, 
Iuga Gabriela, Nicolae 
Andreea, Grozea Camelia, 
Moldoveanu Cristina, 
Gheorghe Andreea, Ovreiu 
Andreea 
 
9 elevi – III B:  
Codreanu Amelia,  
Dulce Andrei 
 
5 elevi – IV B: Avram Anda, 
Bică Alexandra, Costache 

Roberta, Voinea Denisa 
Druncea Andrei  

Excelent 
 
Excelent 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excelent 
 
 
 
Excelent 
 
 
Foarte bine 

Dobre Titica 
 
Dumitraşcu D. 
 
 
 
 
 
 
 
Stancu Ileana 
 
 
 
Ionescu A. 

 
 

Ionescu A. 

1 
Concursul „Micii 

exploratori” 
şcoală 

9 elevi – II A 
1 elev – II A 
2 elevi – II A 

Premiul I 
Premiul II 
Premiul III 

Dobre Titica 
Dobre Titica 
Dobre Titica 

2 

Concursul 
„Comunicare.ortografie.ro” 

şcoală 

7 elevi – III C 
 
 
 
Simion Sabina  - II A 
Stan Alexandru – II A 

4 elevi 
calificaţi la 

faza țud. 
 
Premiul II 
Premiul II 

Cojocea M. 
 
 
 
Dobre Titica 
Dobre Titica 

3 

Fii Inteligent la ... 
Matematică 

judeţeană 

Simion Sabina  - II A 
Vîlsan Roberta – II A 
 
Ganea Teodora – III C 
 
Găinuşă Denisa – IV A 
Niţu Alexandru – IV A 
Niţu Emanuel – IV A 
 
Năbîrgeac Delia – IV B 

Premiul I 
Menţiune 
 
Premiul II 
 
Menţiune 
Menţiune 
Menţiune 
 
Menţiune 

Dobre Titica 
Dobre Titica 
 
Cojocea M. 
 
Chivulescu L. 
Chivulescu L. 
Chivulescu L. 
 
Ionescu  A. 

4 
Euclid 

naţională 
-etapa II- 

9 elevi – III A: Sandu Maria Menţiune Dumitraşcu D. 

5 

Concursul  Comper 
- lb. română - 

 
naţională 

 

Găinuşă Denisa - IV A 
Şerban Andreea – IV A 
Manolache Andreea–IV A 
Sandu Mauro – IV A 
Niţu Emanuel – IV A 
Bălan Valentin – IV A 
Gheorghe Alexandru-IV A 
 
Ganea Teodora – III C 

Premiul I  
Premiul I 
Premiul I 
Premiul II 
Menţiune 
Menţiune 
Menţiune 
 
Premiul III 

Chivulescu L. 
Chivulescu L. 
Chivulescu L. 
Chivulescu L. 
Chivulescu L. 
Chivulescu L. 
Chivulescu L. 
 
Cojocea M. 



8 

Cocursul Comper  
- matematică - 

 
naţională 

 

Ganea Teodora – III C 
Dragoş Alexandru – III C 
Buriceanu David – III C 
Dobre Gabriela – III C 
Belivan Alexandru – III C 
Grigore Elena – III C 
 
Găinuşă Denisa - IV A 
Niţu Emanuel – IV A 
Bălan Valentin – IV A 
Reuţ Sebastian – IV A 

Premiul I 
Premiul II 
Premiul III 
Premiul III 
Premiul III 
Menţiune 
 
Premiul I 
Premiul II 
Menţiune 
Menţiune 

Cojocea M. 
Cojocea M. 
Cojocea M. 
Cojocea M. 
Cojocea M. 
Cojocea M. 
 
Chivulescu L. 
Chivulescu L. 
Chivulescu L. 
Chivulescu L. 

 
Olimpiada de limba română judeţeană 

Şerban Andreea – IV A 
Niţu Emanuel – IV A 

Locul II 
Menţiune 

Chivulescu L. 
Chivulescu L. 

 
Olimpiada de matematică judeţeană 

 
Niţu Emanuel – IV A 
 

 
Locul III 
 

Chivulescu L. 

 
Ziua Mondială a Educaţiei 
-Secţ. Desen- 

I.Ş.J. Călăraşi 
C.C.D Călăraşi 

5 elevi – III A 
 
5 elevi – III B 

Diplome 
 
Diplome 

Dumitraşcu D. 
 
Stancu Ileana 

 
Festivalul Primăverii 

I.Ş.J. Călăraşi 
PrimăriaCălăraşi 

1 elev – III A 
10 elevi-  IV  A 
10  elevi  CP  C 

Diplomă- 
locul III  

Dumitraşcu D. 
Chivulescu  L. 
Dumitru  L. 

 
ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL 

 
Nr. 
crt. 

Denumirea 
concursului/ 

olimpiadei şcolare 
Etapa Numele şi prenumele 

elevului/clasa 

Rezultatul / 
premiul 
obţinut 

Cadrul didactic 
îndrumător 

1 
Olimpiada de limba şi 

literatura română 

judeţeană Melente Valentina – V A 
Lotreanu Bianca – VII A 
Pătraşcu Alina – VII B 

Menţiune 
Menţiune 
Menţiune 

Aldea  M 
Manolache I. 
Aldea M. 

2 
Olimpiada „Lectura ca 

abilitate de viaţă” 

judeţeană 13 elevi 
Voinea Tania – VII A 
 

 
Menţiune 

 
Manolache I. 

 Olimpiada de 
lingvistică(±Poezie) 

judeţeană Vasilescu Mihnea – VI A Locul 4 Rotaru Maria 
/Dabu Carmen 

3 Olimpiada de limba 
engleză 

judeţeană Munteanu Mihaela – VII A Premiul III Banu  Liliana 

4 Olimpiada de limba 
franceză 

judeţeană Voinea Tania – VII A 
 

Premiul III Manolache I. 

5 Concursul  
„Olimpicii 

Cunoaşterii” 
- română- 
- franceză - 

judeţeană 105 elevi – cls. V -VIII Participare Manolache I. 
Aldea M. 
 

6 
Cangurul  în lumea 
poveştilor 

şcoală 
 
 

31 elevi – VI -VIII 
 

Participare 
(punctațe 

între 147,5 şi 

65 p) 

Manolache I. 
Aldea M. 

7 Concursul „Evaluare 

in educaţie la limba şi 

literatura română” 

 6 elevi – VII A, B Participare Manolache I. 
Aldea M. 

8 Concursul Naţional 

„Ion Creangă”, Brăila 
naţională 7 elevi Participare Manolache I. 

Aldea M. 
9 Concursul Naţional 

„Cărticica mea de 
suflet” 

naţională Tudor Lavinia – V A 
Melente Valentina – V A 
Voicu Dorina – V A  

Premiul II 
Menţiune 
Menţiune 

Aldea M. 
Aldea M. 
Aldea M. 

10 Festivalul Naţional de 

Creaţie Literară „Ana 

Blandiana” 

naţională 6 elevi Participare Manolache I. 
Aldea M. 

11 Simpozionul Naţional 

„Frumos/urât pe 

pământ românesc” 

naţională Voinea Tania – VII A 
Pătraşcu Alina – VII B 
 

Participare Manolache I. 
Aldea M. 

12 Concursul naţional 

„Deşeurile – o 
naţională Oprişan Adina – VI B Eseu Aldea M. 



provocare pentru toţi” 

13 Concursul „Enghish 

club junior” 
judeţeană  V A Premiul II Ivan Cătălina 

14 

Euclid 

Etapa I 
naţională 

Burcea Mădălin – VI A 
Silivestru Ştefania – VI A 
Voinea Tania – VII A 
Lotreanu Bianca – VII A 

Menţiune 
Menţiune 
Menţiune 
Menţiune 

Dabu C. 
Dabu C. 
Viciu Lucia 
Viciu Lucia 

Etapa II 
naţională 

Ghibu Mădălina – V A 
Voicu Dorina – V A 
Grozea Alexandra – VI A 
Silivestru Ştefania – VI A 
Vasilescu Mihnea – VI A 
Voinea Tania – VII A 

Menţiune 
Menţiune 
Menţiune 
Menţiune 
Menţiune 
Menţiune 

Dabu C. 
Dabu C. 
Dabu C.  
Dabu C. 
Dabu C. 
Viciu Lucia 

15 Concursul „±Poezie” 

(Olimpiada de 
lingvistică) 

judeţeană Voinea Tania – VII A Premiul II 
Viciu Lucia/ 
Manolache I. 

16 Simpozionul Naţional 

„Frumos/urât pe 

pământ românesc” 
         - Fotografie - 

naţională 

Tudor Lavinia – V A 
Vasilescu Mihnea – VI A 
Voinea Tania – VII A 
Pătraşcu Alina – VII B 

Participare Sârbu  Nicoleta 

17 

Concursul „Mărul –

regele fructelor” 

judeţeană 
CJ Călăraşi 
ISJCălăraşi 

Voinea Tania – VII A 
 

Premii:  
- tabla 
SMART 
- harta 3D a 
României 

Sârbu  Nicoleta 

18 
Sesiunea de 
Comunicări Ştiinţifice 

la Biologie 
 

Pătraşcu Alina – VII B Locul I 
„Obezitatea 

la copii şi 

tineri 

Sârbu  Nicoleta 

19 
Concursul „Evrika” judeţeană 

Vasilescu Mihnea – VI A 
Burcea Adrian – VI A 

Premiul III 
Menţiune 

Cojocaru N. 
Cojocaru N. 

20 Olimpiada de religie 
ortodoxă 

judeţeană 
Dragoş Mădălina – VIII B 
Pătraşcu Alina – VII B 

Premiul III 
Premiul II 

Spiroiu M. 
Spiroiu M. 

21 Simpozionul Naţional 

„Bărăganul românesc 

între sacru şi profan” 
Ediţia a II a 

naţională Barbu Nicolae – VIII A Premiul II Spiroiu M. 

22 „Cultură şi 

spiritualitate 
românească” 

judeţeană 
Burcea Mădălin – VI A 
Grozea Alexandra – VI A 
Dumitru Radu – VI A 

Premiul III 
Menţiune 
Menţiune 

Spiroiu M. 

23 „2014 -  Anul omagial 
euharistic şi Anul 
comemorativ al 
Sfinţilor Martiri 

Brâncoveni” 
-Creaţie plastică 

religioasă- 

interjudeţean Grigore Valentin -  
Premiul I 
 

Spiroiu M. 

24 Concursul „Prietenii 

pompierilor” 
judeţeană 

Echipajul şcolii Menţiune 
 

Spiroiu M. 

25 Olimpiada de educaţie 

tehnologică 
judeţeană 

Tudor Lavinia – V A 
 

Paricipare -
78p 

Rodean G. 

26 Concursul Regional de 
Informatică „Marea 

neagră digitală” 
regională 

Voinea Tania – VII A 
Paraschiv Lavinia – VII A 
Diaconu Roxana – VII A 

Premiul I 
Menţiune 
Menţiune 

Rodean G. 
Rodean G. 
Rodean G. 

27 Concursul „Învingător 

prin artă” 
Ediţia a V a, Iaşi 

Expoziţie 

internaţională 

Voinea Tania – VII  A 
Diţă Alexandru – VII A 

Premiul II 
Premiul III 

Nedelcu Forica 
Nedelcu Forica 

28 Concursul judeţean 
„Îngrijind natura 

respectăm viaţa”, 

Oradea 

judeţeană 
Tudor Lavinia – V A 
 

Premiul I Nedelcu Forica 

 
 
 



Distincţii la concursuri  şi olimpiade şcolare – prezentare sintetică 
 

Clasa 

Rezultate la concursuri 
(nr. elevi care au obţinut premii şi menţiuni) 

Rezultate la olimpiade şcolare 
(nr. elevi care au obţinut premii şi menţiuni) 

Nivel 
judeţean/regional 

Nivel 
naţional 

Nivel 
internaţional 

Nivel 
judeţean 

Nivel 
naţional 

Nivel 
internaţional 

I -  - 3 - - 

a II a -  - - - - 

a III a 1 8 - - - - 

a IV a 4 11 -  - - 

a V a 2 5 - 1 - - 

a VI a 5 5 - - - - 

aVIIa 1/3 3 2 6 - - 

aVIIIa - 1 - 1 - - 

Echipa 
şcolii 

1 - - - - - 

 

Cls. 
Olimpiade 

Concursuri 

Judeţean/Regional Naţional/Internaţional 
I PII PIII M PI PII PIII M PI PII PIII M 

III - - - - - 1 - - 1 1 4 2 

IV - 1 1 1 - - - 4 4 2 - 5 

V - - - 1 1 1 - - - 1 - 4 

VI - - - - - - 2 3 - - - 5 

VII - 1 2 4 - -/1 1 -/2 - -/1 -/1 3 

VIII - - 1 - - - - - - 1 - - 

 
 

4.3.3.2 Rezultate obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare 2015-2016 

Învățământ primar 

Nr 
crt 

Denumirea 
concursului/olimpiadei 

școlare 
Etapa 

Numele și prenumele 
elevului /clasa 

Rezultatul/ 
premiul 
obținut 

Cadrul 
didactic 

îndrumător 

1.  
Concurs național LuminaMath Națională 

Dima Ștefania Nicolae 

Andreea Dumitrașcu 

Alexandru 

Mențiune 

Mențiune 

Participare 

Dumitrașcu 

Daniela 

2.  Concurs de desene din cadrul 
proiectului 

„Copilărie fără vicii” 

 Buturugă Adrian 

Nicolae Andreea 
Maxim Daniela Neagu 
Ileana Ovreiu Andreea 

Locul I 
Locul I 
Locul II 
LoculIII 
Locul III 

Dumitrașcu 
Daniela 

3 
Concurs „Câştigă cu METANO” 

(MENCS, ENGIE & Hands Across 

Romania) 

Națională 
Proiecte participante: 

“Metano vă prezintă Casa viitorului” 
Proiectul „Energy” 
Proiectul “Fabrica de gaz” 

 

Dumitrașcu 

Daniela 



2.  Concurs „Câştigă cu METANO” 
(MENCS, ENGIE & Hands Across 
Romania) 

Proiect 

“Metano vă prezintă Casa 

viitorului” 

Națională 

finala de 
10 
Bucureşti 

(doar 8 
echipe au 
primit 
premii şi 

menţiun) 

Participare la Festivitatea depremiere 
de la Institutul Francez a elevilor: 
Nicolae Andreea, Buturugă Adrian, 

Grozea Camelia, Ovreiu Andreea, 
Florescu Cristina, Moldoveanu 
Cristina, Dima Ştefania şi Ciobai 

Alexandru (diplome&premii 
materiale/ excursie la Bucureşti pe 

cheltuiala organizatorilor) 

Mențiune 

diplome premii 
materiale 
Excursie la 
București pe 

cheltuiala 
organizatorilor 

Dumitrașcu 
Daniela 

3.  
Concurs comunicare. Ortografie 

Județeană Stan Alexandru –Marian Locul III Dobre 
Titica 

4.  Concursul școlar national de 

competentă și performantă - 
COMPER MATEMATICĂ 

Județeană 

 II 

Simion Sabina  
Ana-Maria Vâlsan Roberta 
Stan Alexandru- 
Marian Eremia Calin –Ovidiu 

Locul I 
Locul III 
Mentiune 
Mentiune 

Dobre 
Titica 

5.  Concurs școlar national 

Competență și Performanță 

„Comper „ 

Județeană 

Etapa I – 
Matematic
ă Etapa II 

Lb. 
Română 

Marcucci Larissa 
Ganea Teodora 
Belivan Marius Alexandru 
Dragoș Alexandru 
Ciofu Andreea 

Locul I 
Locul II 
Locul III 
Mentiune 
Mentiune 

Cojocea 
Mihaela 

6.  Concurs școlar national 

Competență și Performanță 

„Comper COMUNICARE 

Județeană 

II 

Stoian Stefan-Alexandru Bortan 
Marius-Gabriel Stan Alexandru-
Marian Simion Sabina-Ana-Maria 
Parvu Mihaela-Catalina Padurariu 
Marina-Valentina Ion Florina 

Nicolae Ana-Maria Nan 
Amalia-Maria Mitrea 
Diana-Maria Iorgulescu 
Catalina Eremia Ovidiu-
Calin Ciuraru Cristina 
Mustafa Mariana 
Vîlsan Roberta-Maria Oprișan 

Costin –Georgian Voicu Eduard- 
Valentin- Georgian 
Troacă Mihai Sofian 
Nicolescu Alexandru –Ionut Dinu 
Gabriela 

Zechil Maria-Alexia Dinu 
Ionut 
Ivan Ionut -Florian Mitrea 
Nicolae –Gabriel 

Locul I 
Locul II 
Locul II 
Locul II 
Locul II 
Locul II 
Locul II 
Locul II 
Locul II 
Locul II 
Locul II 
Locul II 
Locul II 
Locul II 
Locul II 
Locul II 
Locul III 

Locul III Locul III 
Mentiune Locul III 
Mentiune 
Mentiune Diplomă 

de participare 

Dobre 
Titica 



 

Învățământ gimnazial 
Nr. 
crt 

Denumirea 
concursului/olimpiadei 

școlare 
Etapa 

Numele și prenumele 
elevului /clasa 

Rezultatul/ 
premiul 
obținut 

Cadrul 
didactic 

îndrumător 

OLIMPIADE ȘCOLARE 
1.  Olimpiada de limba și 

literatura română 

“George Călinescu” 
Județeană 

Găinușă Denisa (V-A) Pătrașcu 

Alina (VIII-B) 
Mențiune 

Mențiune 
Aldea Mariana 

 
 
 
 
 
 
 

2.  

Olimpiada “Lectura ca 
abilitate de viață” 

Județeană 

Găinușă Denisa (V-A) Pătrașcu 

Alina (VIII-B)  
Lotreanu Bianca (VIII –A) 
Marinache Denisa (VIII-A) 
 
 

Mențiune 
Aldea Mariana 

Manolache 
Ionela 

3.  

Olimpiada de Lingvistică Județeană 

Voinea Tania (VIII-B)  
Grozea Alexandra (VII-a )  

Bălan Ștefan (V-A) 

Premiul II 
Premiul III 
Mentiune 

Manolache I. 
Rotaru E. 

Aldea Mariana 
 

 

 

 

 

 

Aldea Mariana 

4.  
Olimpiada de limba engleză Județeană 

Munteanu Mihaela (VIII- A) 
EL Madhon Leila (VIII-B) 

Premiul I 
Premiul I 

Banu Liliana 

5.  
Olimpiada de limba franceză Județeană EL Madhon Leila (VIII-B) Mentiune 

Manolache 
Ionela 

6.  
Olimpiada de Lingvistică Județeană 

Grozea Alexandra (VII-A ) Bălan 

Ștefan (V-A) 
Premiul III 
Mentiune 

Dabu Carmen 

7.  
Olimpiada de biologie Județeană 

Cristea Carla (VII-A) Amzaru 
Alina (VII-B) 

Premiul III 
Mentiune 

Sârbu Nicoleta 

8.  

Olimpiada de Lingvistică Județeană 

Voinea Tania (VIII-A)  
 
Pătrașcu Alina (VIII-B) 

Premiul III 
Premiul III 

Viciu Lucia/ 
Manolache I 

Aldea Mariana 
 9.  

Olimpiada de religie Județeană 

Patrascu Alina (VIII- B) 
Munteanu Mihaela (VIII- A) 
Grozea Alexandra (VII- A) 
Petcu Maria (VII -B) Stancu 
Ancuta (VIII- A) 

Premiul I 
Mențiune  
Premiul III 
Mențiune 

Mențiune 

Spiroiu Mișu  

10.  
Olimpiada de religie Natională 

Pătrașcu Alina (VIII-A) Premiul special Spiroiu Mișu 

11.  
Olimpiada de tehnologie Județeană 

Bălan Ștefan (V A) Premiul II Rodean 
Gabriela 

 
 

CONCURSURI ȘCOLARE 
1. Concursnațion

al „Ion 
Barbu–

DanBarbilian
” 

 
Voinea Tania (VIII-A) 
Stancu Ancuta (VIII-A) 

Mențiune 
Manolache 

Ionela 

2. Sesiunea de Comunicări 

Știintifice la Biologie 
Județeană Cristea Carla (VII-A) Silivestru 

Ștefania (VII-A) 
Locul I 
Locul I 

Sârbu Nicoleta 

3. Concursul național de 

biologie ,,George Emil 
Palade” 

 Lungu Valentin (VI A) Tudor 
Lavinia(VI A) Ciuraru George 
Lucian (V- A) 

Mențiune 
Mențiune 
Mențiune 

Sârbu Nicoleta 

4. Concursul național 
,,Europa în școală” 

Județeană Voinea Tania (VIII A) Tudor 
Lavinia (VIII A) 

Premiul I 
Premiul I 

Sârbu Nicoleta 



   5. Concursul național 

,,Europa în școală”. Națională Voinea Tania(VIII A) Premiul III Sârbu Nicoleta 

  6. Concursul 
,, Credință și literatură 

exprimate prin pictură,, 
(proiect educațional) 

 Manolache Andreea (V-A) Mențiune Aldea Mariana 

  7. Concursul national 
,,Cultură si spiritualitate 

românească” 

Județeană 

Găinușă Denisa (V-A) 
Alexandru Cristina (VIII- B) 
Manolache Andreea (V-A) 
Dănăilă Andreea (V-B) Tudor 
Lavinia (VI-A) Pătrașcu Alina 

(VIII-B) 
 
Lotreanu Bianca (VIII-A) Dincă 

Cristiana (VIII-A) 

Premiul III 
Premiul III  
 
Mențiune 

Mențiune 

Mențiune 

Mențiune 

Mențiune 

Spiroiu Mișu/ 
 

Aldea Mariana 
 
 

Spiroiu Mișu/  
Manolache 

Ionela 
 

  8. 
Concursul 
“Prietenii Pompieriilor“ 

Județeană 

Clasele V-VIII 

Premiul II 

Spiroiu Mișu 

  9. Concurs “Zonele 
umede “ 

Județeană 
Voinea Tania (VIII A) 

Premiul I 
Nedelcu Florica 

 10. 

Concursul 
regional “SOS 

Pământul”. 
 

Voinea Tania 
Lotreanu Bianca  
DiaconuRoxana 

Premiul I 
Premiul II  

  Premiul III 

Rodean 
Gabriela 

 11. Concurs 
“Tradiții de iarnă” 

Expozitie 
internațio- 
nală 

Rogozea Robert (VII-A) Tudor 
Lavinia (VI-A) 

Premiul I 
Premiul I 

Nedelcu Florica 

 12. Concurs 
“ Îngrijind natura 
respectăm viața“ 

Județeană Lotreanu Bianca Tudor 
Lavinia (VI-A) 

Premiul I 
Premiul II 

Nedelcu Florica 

 13. Concurs 
“Zonele umede” 

Județeană Voinea Tania (VIII-A ) Premiul I Nedelcu Florica 

 
 

Distincţii la concursuri  şi olimpiade şcolare – prezentare sintetică 
 

 

Clasa Rezultate la concursuri 
(nr. elevi care au obţinut premii şi menţiuni) 

Rezultate la olimpiade şcolare 
(nr. elevi care au obţinut premii şi menţiuni) 

Nivel 
Judeţean/regional 

Nivel 
naţional 

Nivel 
internaţional 

Nivel 
Judeţean 

Nivel 
naţional 

Nivel 
internaţional 

I -  -  - - 

a II a -  - - - - 

a III a 27  - - - - 

a IV a 10 3 - - - - 

a V a 5 - - 4 - - 
a VI a 5 - 1 - - - 
aVIIa 2 - 1 5 - - 
aVIIIa 9/3 1 - 12 1 - 

Echipa 
şcolii 1 - - - - - 



 

Cls. 
Olimpiade 

Judeţeană/Naţ. 

Concursuri 

Judeţean/Regional Naţional/Internaţional 
I PII PIII M PI PII PIII M PI PII PIII M 

III - - - - 2 15 5 5 - - - - 

IV - - - - 3 2 3 2 - - - 3 

V - 1 - 3 - - 1 4 - - - - 

VI - - - - 1 1 - 3 1 - - - 

VII -  2 3 2 - - - 1 - - - 

VIII 3 1 1 7/1(premiu 
special) 

5 1 2 2 -  1 2 

 

 

4.3.2.3 Rezultate obţinute la concursuri şi olimpiade şcolare 2016- 2017 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 

 
COJOCEA MIHAELA – CLASA PREGĂTITOARE C 
Situaţie generală rezultate concursuri: 

Nr.  
crt. Denumirea concursului Etapa 

Nr. 
participanti 

Nr. premii şi menţiuni 

I II III M 
1 Comper- mate I 19 4 7 5 3 

2 Comper- comunicare I 22 4 3 8 1 

5 Comper- mate II 20 9 3 5 1 

6 Comper- comunicare II 21 6 - 3 4 

 

 
CHIVULESCU LILIANA – CLASA I A 
Situaţie generală: 
Nr.  
crt. Denumirea concursului Etapa 

Nr. 
participanti 

Nr. premii şi menţiuni 

I II III M 
1 Comper- mate I 27 7 3 3 7 

2 Comper- comunicare I 27 1 6 2 3 

4 Eurojuniorul pe școală 27 2 7 4 8 

5 Comper- mate II 27 4 4 8 3 

6 Comper- comunicare II 27 5 8 2 6 

7 Eurojuniorul pe scoala 27 3 6 11 - 

 
 
CALCIU MARIA LIGIA – CLASA I C 
Situaţie generală: 

Nr. 
crt. 

 

Concursul 

 

Locul desfășurării 

 

Rezultate 

1. 
Comper-mate  
 Concurs  național 

Șc. Mircea Vodă 
Locul I  etapa a II-a 
Bogatu Andrei 
Bucur Anastasia 

2. Comper  - comunicare Șc. Mircea  Vodă Locul I   etapa  I 



Concurs  național Bogatu Andrei 
Bucur Anastasia 

3. 
Eurojuniorul 
Concurs  național 

Șc. Mircea  Vodă 

Etapa  I 
Locul  I- medalie de aur 
Bogatu Andrei 
Bucur Anastasia 
Locul II-  medalie  de argint 
Constantin Flavius Ricardo 
Locul III-  medalie  de bronz 
Gherghisor Marian Stefan 

 
 

CALCIU LIGIA – CLASA I-C 
Situaţie generală: 

Nr.  
crt. Denumireaconcursului Etapa 

Nr. 
participanti 

Nr. premiişimenţiuni 

I II III M 
1 Comper- mate           I 19 - 1 1 3 

2 Comper- comunicare           I 19 1 - 5 2 

4 Eurojuniorul pe școală 19 1 1 2 2 

 
- participare cu rezultate bune la concursurile Comper- mate, Comper- Comunicare, Eurojuniorul; 

Nr.
crt. 

Concursul Locul desfășurării Rezultate 

1. Comper-mate  
Concurs  național Șc. Mircea Vodă 

Etapa I  Locul  II 
Constantin Ricardo 
 

2. Comper  - comunicare 
Concurs  național 

Șc. Mircea  Vodă Etapa I   Locul I 
Bogatu Andrei 

3. Eurojuniorul 
Concurs  național Șc. Mircea  Vodă 

Etapa I  Locul  I-  pe scoala 
Bogatu Andrei 
Bucur Anastasia 

 
 
 
COJOCARU FLOAREA - Clasa a II -a A 

Nr.  

crt. 
Denumireaconcursului Etapa 

Nr. 

participanti 

Nr. premii şi menţiuni 

I II III M 

1 Eurojuniorul faza națională 2 2 - - - 

 Eurojuniorul faza pe școală 4 - 4 - - 

 
 
IORDACHE DANIELA - CLASA a III-a B  
participare cu rezultate bune la concursurile Comper- mate, Comper- Comunicare; 

Nr.

crt. 
Concursul Locul desfășurării Rezultate 

1. 
Comper-mate  
 Concurs  național 

Șc. Mircea Vodă Locul I  etapa II 
Nastase Andrei 
Ghibu David 
Codrea Laura 
Nica Alesia 
Locul II etapa II 
Dode Daria 
Locul III etapa II 
Voinea David 
Serban Catalin 
Purcarea Alexandra 
Mentiune etapa II 
Petre Andrei 
Petcu Georgica 



2. 
Comper  - comunicare 
Concurs  național 

Șc. Mircea  Vodă Locul I   etapa  II 
Purcarea Alexandra 
Serban Catalin 
Iordache Valentin 
Dode Daria 
Nica Alesia 
Ghibu David 
Codrea Laura 
Nastase Andrei 
Voinea David 
Locul II etapa II 
Grigorescu Eugen 
Marin Manuel 
Petre Andrei 
Locul III etapa II 
Matei Rares 
Mentiune etapa II 
Vijlanescu Gheorghe 
Petcu Georgica 

 
 
DOBRE TITICA - Clasa a IV-a A  

Etapa I Etapa a-II-a 
1.Eremia  Ovidiu-Călin  - PREMIUL  I 1.Simion Sabina-Ana –Maria PREMIUL  I 
2.Simion Sabina- Ana-Maria PREMIUL  I 2.Stan Alexandru-Marian PREMIUL  I 
3.Vîlsan Roberta-Maria PREMIUL  I 3.Eremia Ovidiu-Călin PREMIUL  II 
4.Stan Alexandru-Marian PREMIUL  I 4.Oprișan Costin Georgian PREMIUL  II 
5.Pădurariu Marina-Valentina PREMIUL II 5.Vîlsan Roberta-Maria PREMIUL III    
6.VoicuEduard-Georgian PREMIUL III   
7.Mitrea Diana-Maria PREMIUL III   
8.Iorgulescu Cătălina PREMIUL III   
9.Nicolae Ana –Maria MENTIUNE   
10. Ciuraru Cristina MENTIUNE   
11.Oprișan Costin MENȚIUNE   

 
COMPER -  COMUNICARE , ETAPA JUDEȚEANĂ 

Etapa I Etapa a-II-a 
1.Iorgulescu Cătălina PREMIUL  II 1. Simion Sabina-Ana-Maria         PREMIUL I 
2.  PREMIUL III 2. Stan  Alexandru-Marian            PREMIUL I 
3.Stan  Alexandru-Marian PREMIUL III 3. Eremia Călin –Ovidiu                  PREMIUL I     
4.Simion  Sabina –Ana-Maria PREMIUL III 4. Vîlsan Roberta-Maria                PREMIUL I 
5.Voicu Eduard-Georgian  MENȚIUNE 5. Nicolae   Ana –Maria                  PREMIULI         
6.Eremia Călin –Ovidiu MENȚIUNE       6.Nan Amalia-Maria                        PREMIUL I         
7.Pârvu Mihaela-Cătălina MENȚIUNE    7.Bortan Marius-Gabriel                 PREMIUL I         
8.Vîlsan oberta-Maria MENȚIUNE    8.Oprișan Costin-Georgian              PREMIUL I                                   
 9.Ciuraru Cristina                         PREMIUL I         

10. Iorgulescu Cătălina                    PREMIUL I         
11. Pârvu Mihaela-Cătălina            PREMIUL I            
12. Voicu Eduard-GeorgianPREMIUL I         
13. Pădurariu Marina-Valentina   PREMIUL II         
14.Zechil Maria-Alexia              PREMIUL II       
15.Mitrea Diana-Maria       PREMIUL III         
15.DănescuMihail-Ciprian           MENȚIUNE    
16.Nicolescu Alexandru Ionuț            MENȚIUNE         
17.Dinu Gabriela                                 MENȚIUNE    
18. Ivan Ionuț                                       MENȚIUNE    
19.Mitrea Gabriel                               MENȚIUNE 

 



CONCURSUL  EUROJUNIOR 
PREMIUL  I  și  Medalia de Aur - la nivel național: 
-Simion  Sabina-Ana-Maria (103P)  
PREMIUL   I  Special  și Medalia de Aur - la nivel de școală: 
-Simion  Sabina-Ana-Maria (96P) 
- Mitrea  Diana –Maria   (96P) 
- Eremia Ovidiu-Călin (96P) 
OLIMPIADA DE LIMBĂ ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂ– faza zonală 
- Stan Alexandru Marian -9,44. 
 
SCÎNTEI EMILIA –  CLASA a IV-a B 
 

OLIMPIADA deEducație civică- etapa județeană 
-Ene Sabina -55% 
-Constantin Silvia - punctaj- 55%  
 
OLIMPIADA Limba și Literatura Română:  
-Vasilescu Rareș Mihail       8.20 
- Ene Sabina                           8.35 
- Constantin Silvia Nicoleta   8.70 
- Gheorghiceanu Ana Maria   8.20 
 
OLIMPIADA Matematică: 
- Vasilescu Rareș Mihail          61 
- Ene Sabina                            22 
- Cojocaru Adriana Gabriela   38 
 
COMPER  - Etapa a II-a 

ROMÂNĂ             MATEMATICĂ 
1.  Chirea Mihaela 
2.  Cojocaru Adriana 
3.  Constantin Silvia 
4.  Costea Alina 
5.  Ene Sabina 
6.  Gheorghiceanu Ana Maria 
7.  Greceanu Andrei                      100 puncte 
8.  Grigore Daniel 
9.  Radu Alesia 
10.Vasilescu Rareș                                                                     100 puncte 
 

 
CONCURSURI GIMNAZIU 

 

LIMBA ROMANA, PROF. ALDEA MARIANA. 
1.Concursui national cu participare internationala ,,Ion Barbu- Dan Barbilian,, 
-Tudor Lavinia (VII-a A) -participare 
2.Olimpiada ,, Lectura ca abilitate de Viata,, - faza judeteana  
Sandu Maria(V-A) - Mențiune 
Gainusa Denisa (VI-a A) - Mențiune 
Silivestru Stefania (VII-a A) - Mențiune 
Patrascu Alina, Lotreanu Bianca, Marinache Denisa (VIII-a B/A) - MENȚIUNI 
 



 3. Olimpiada de Lingvistica, faza judeteana 
Gainusa Denisa  (VI-a A)–Mențiune 
 
 4.Concursul național ,,Cultură si Spiritualitate Românească,,- faza județeană 
Găinușă Denisa (VI-a A)– Mențiune 
Alexandru  Crisina (VIII-a B) – Mențiune 
Manolache Andreea (VI-a A)– Mențiune 
Danaila Andreea (V-a B)– Mențiune 
Tudor Lavinia (VII-a A) – Mențiune 
 
5. Olimpiada de Limba și literaturaromână ,, George Călinescu,,- faza județeană 
Găinușă Denisa (VI-a A) - Mențiune 
 
6. Concursul,,Cangurul povestilor,,- proiect educational. 
Danaila Andreea  cls. a Va – 135p 
 
7. CONCURSUL ,,ECO FOTOGRAFIA ANULUI,, 
 - Ene Alexandru ( VI a)- participare 
 
LIMBA ROMÂNĂ- prof. ROTARU ELENA 
1.Concursui național cu participare internaționala ,,Ion Barbu- Dan Barbilian” 
- Silivestru Stefania(VIII A)- Mențiune 
2.Olimiada ,, Lectura ca abilitate de viață,, - faza județeană 
- Grozea Alexandra(cls. a VIII-a A) - Premiul III 
 
LIMBA FRANCEZA - prof. MANOLACHE IONELA 
Concursul ,, Le Francophile”, 
-Mareș Alina -Mențiune 
 
LIMBA ENGLEZA - prof. BANU LILIANA 
Concursul  English Club Junior 
-Mentiune - clasa a VI-a. 
 
Concursul Jane Austen  -  clasele a V-a si  a VI-a 
- Premiul II- Dima S.  
- Premiul II- Bica A. 
- Premiul III – Pavel A.  
- Premiul III- Gainusa D. 
- Premiul III - Voinea D. 
- Mentiune – Ghita E.  
- Mentiune.-Nabirgeac D.  
 
LIMBA ENGLEZĂ , prof. BAJDECHI LILIANA 
OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZĂ, faza județeană 
- Fotă Adrian – clasa a VII-a - Locul II 
-Bălan Oana Sorina – clasa a VII-a - Mențiune 
 
 
 



 

COMISIA OM ȘI SOCIETATE 
 
Prof. SPIROIU MIȘU 
1. Olimpiada de religie ortodoxă– faza județeană:- 
- Grozea Alexandra - clasa a VIII-a A– Mențiune 
- Tudor Lavinia - clasa a VII-a A – Mențiune 

 

2. CONCURSURI: 
– Grigore Valentin, clasa a III-a A -MENTIUNE 
– Pavel Andrei-Marian, clasa a VI-a B – faza - Protopopiatul Călărași - Premiul I 
– Pavel Andrei-Marian, clasa a VI-a B – faza Episcopie.  
 
Concursul“Prietenii Pompierilor”, faza județeană - Premiul III 
 

Prof. Rodean Gabriela  
Concursul International “H2O cu ochelari”: 
– Tudor Lavinia- Premiul I 
– Voicu Florina- Premiul II 
– Silivestru Stefania - Premiul III 

 
Prof. Nedelcu Florica 
Concursul național “Mesajul meu antidrog” faza judeteana din 8.06.2017 organizat de Centrul de 
prevenire, evaluare si consultare antidrog. 
- Voicu Dorina Nicoleta, clasa a VII-a A- Premiul I 
- Tudor Lavinia, clasa a VII-a A- Premiul III 
Expoziție Internationala Concurs “Invingator prin arta” 27.10.2016, organizat de Facultatea de Arte 
Vizuale si Design Iasi. 
- Buturuga Adrian, clasa a V-a A -Premiul I 
- Ciobanu Camelia, clasa a V-a A - Premiul I 
- Ion Antonia, clasa a V-a A - Premiul I 
Concursul International “Orasul meu de suflet” din 30.10.2016, organizat de Asociatia Cultural 
Stiintifica Pleiadis din Iasi. 
- Prof. Nedelcu Florica -Premiul I 
- Tudor Lavinia, clasa a VII-a A -Premiul II 
- Voicu Dorina, clasa a VII-a A -Mentiune 
Simpozionul International “Fereastra catre stele”, din 10-11 martie 2017 organizat de Asociatia 
Cultural Stiintifica Pleiadis din Iasi. 
- Tudor Lavinia, clasa VII-a A -Premiul II 

 
COMISIA MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE  

 
Prof. SÂRBU NICOLETA 
Concursul National de Biologie „GEORGE EMIL PALADE”-etapa județeană 
- Ciuraru Lucian (VI A) - Mențiune 
- Gainusa Denisa (VI A) - Mențiune 
 



Sesiunea de Comunicari Stiintifice la Biologie –faza judeteana 4.03.2017  
- Silivestru Stefania clasa a VIII-a A -cu lucrarea,,Proportia de aur in corpul uman’’- Premiul  I 
-Bălan ȘtefanValentin – clasa a VI-a A- cu lucrarea,,Animale ciudate’’ - Premiul  al III-lea 
 
Prof. DABU CARMEN 
Olimpiada Naţională de Lingvistică, faza judeţeană  
- Găinuşă Denisa- cls. a VIa A - Menţiune 
 
Prof.COJOCARU NICULINA 
Concurs Raluca Ripan Chimie  cls. A VII a : 
- Bălan Oana cls a VII a A si participare la faza națională-PremiulI 

- Tudor Lavinia - clasa a VII a A - Premiul II 
- FotăAdrian - clasa a VII a A -Mențiune 
 
 
4.3.1 Rezultate obţinute de elevi la Evaluarea Naţională 2014-2015 

 
 

4.3.2 Rezultate obţinute de elevi la Evaluarea Naţională 2015-2016 
    Tranșe de note - LIMBA SI LITERATURA ROMANA 

Procent 
note ≥5 

Nr 
înscriși 

Număr 
prezenti 

Număr 
eliminati 

Număr 
de 

evaluati 
1-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 

51 48 0 48 1 10 10 9 11 7 97,9% 
 

 

    Tranșe de note - MATEMATICĂ 
Procent 
note ≥5 

Nr 
înscriși 

Număr 
prezenti 

Număr 
eliminati 

Număr 
de 

evaluati 
1-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 

51 48 0 51 7 11 8 12 9 1 85,4% 
 

    

Tranșe de medii Procent medii 

Număr Număr Număr Număr de       ≥5 

înscriși prezenti eliminati evaluati 
1- 

4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10  

51 48 - 48 4 13 8 7 15 1 91,6% 

 
 

4.3.2.1 Inserţia şcolară a elevilor. 
 Toţi absolvenţii clasei a VIII-a din promoţiile 2015- 2016 au fost repartizaţi în licee. 

Anul 
şcolar 
2014-
2015 

Înscrişi Prezenţi Promovaţi Notesu
b 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 % 

Lb.şi lit. 

română 

49 47 44 3 10 9 11 10 4 - 93,6 

Matem. 
49 47 43 4 14 13 2 9 5 - 91,4 



 
 
4.3.3Rezultate obţinute de elevi la Evaluarea Naţională 2016-2017 

Din cei 68 de elevi rămași înscriși la sfârșitul clasei a VIII-a: 
-1 elev a fost declarat repetent; 
-6 au rămași corigenți; 
-5 abandon; 
-1 situație neîncheiată; 
-12 elevi nu s-au înscris; 
Prin urmare au susținut Evaluarea Națională 42 de elevi. 
Rezultatele obținute de foștii noștri elevi sunt bune dacă analizăm frecvența mediilor: 
 

Distribuția mediilor 1-4,99 5 -5,99 6 – 6,99 7 – 7,99 8 – 8,99 9 – 9,99 

Nr. elevi 

 (total 42 de elevi) 
9 9 9 2 9 4 

Procentual 

 (total 78,58%) 
21,42 21,42 21,42 21,42 4,76 21,42 

Elevii corigenți au promovat în sesiunea specială de corigențe organizată pentru clasa a VIII-a astfel 
încât de la școala noastră au acces în învățământul liceal și profesional 100% din absolvenți.  

Statisticile cu rezultatele la evaluări și cu privire la accederea în învățământul secundar superior 
dovedesc desfășurarea la nivel optim a procesului instructiv-educativ în școala Gimnazială “Mircea Vodă”.  

4.4 Personalul didactic auxiliar şi nedidactic 
4.4.1Compartimentul Secretariat. Secretarul şcolii si-a desfăşurat activitatea pe baza fişei postului, a 
 programului compartimentului secretariat şi a programului de lucru, aprobate de director. A asigurat 

serviciile solicitate de elevi, părinţi, personalul unităţii de învăţământ şi de alte persoane interesate, pe 

întreaga perioadă de desfăşurare a orelor de curs, a gestionat programul Edusal, programul Revisal, 

registrul de decizii, condicile de prezenţă, a asigurat securitatea cataloagelor şcolare, conform programului 

stabilit de director, a completat registrele matricole, a arhivat documentele şcolare, a gestionat 

corespondenţa şcolii, contractele de muncă şi fişele postului, statele de funcţii şi fişele de încadrare, a 

procurat, completat, eliberat şi a ţinut evidenţa actelor de studii, a elaborat situaţiile solicitate de ISJ, 

MENCS, Primăria Călărași şi alte instituţii. 

4.4.2Compartimentul financiar. Administratorul financiar şi-a desfăşurat activitatea pe baza fişei 

postului, a programului compartimentului şi a programului de lucru, aprobate de director. A asigurat 

constituirea bugetului şi realizarea execuţiei bugetare în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 

confirmate de rapoartele de audit financiar realizate de ISJ şi de Primăria Călărași. Execuţia bugetară 

Distribuția mediilor 1-4,99 5 -5,99 6 – 6,99 7 – 7,99 8 – 8,99 9 – 9,99 

TOTAL 9 9 9 2 9 4 

Limba și literatura 

română 
2 11 9 6 8 6 

Matematică 17 7 5 2 8 3 



pentru bunuri şi servicii s-a realizat pe baza planului anual de achiziţii publice, respectând ciclul financiar 

la nivelul şcolii şi realizând, parţial, achiziţiile pe SEAP. 

4.4.3Biblioteca și-a desfășurat activitatea pe baza fișei postului și a programului de lucru aprobate de 

director. 

4.4.4Personalul de întreţinere (2 muncitori), de îngrijire (6 femei de serviciu) și 3 paznici și-a 
desfăşurat activitatea pe baza fişei postului şi a programului de lucru, aprobate de director, asigurând 

menţinerea curăţeniei și siguranța în toate spaţiile de învăţământ şi în spaţiile exterioare. Muncitorii 
calificați au asigurat funcţionarea centralei termice, a instalaţiilor din şcoală (electrică, sanitară), 

reparaţiile curente. 

5.0 Eficacitatea educaţională 

5.1 Curriculum/Rezultatele învăţării 
Proiectarea didactică s-a realizat cu respectarea cerinţelor metodologice specifice, urmărindu-se, în 

cadrul unităţilor de învăţare, adecvarea corespunzătoare a conţinuturilor şi activităţilor de învăţare la 

competențele generale şi competenţele specifice prevăzute de programele şcolare. Au fost respectate ghidurile 
metodologice de aplicare a programelor şcolare la fiecare disciplină de învăţământ. S-au constatat, însă, şi 

disfuncţii la nerespectarea termenelor de avizare și înregistrare a planificărilor calendaristice. 
Curriculumul utilizat de Şcoala Gimnazială ”Mircea Vodă” Călărași în anul şcolar 2014-2015, 

2015-2016, 2016-2017este cel naţional, aprobat prin: 
 

Nivelul primar: 
1. Clasa pregătitoare şi clasa I: 

 Planurile cadru în învăţământul primar aprobate prin ORDIN nr. 3.371 din 12 martie 2013; 
2. Clasa a II-a: 

 Planul-cadru de învăţământ aprobat prin OMECT nr. 4.686/2003; 
3. Clasele a III-a şi a IV-a: 

 Planurile-cadru de învățământ pentru clasele a III-a și a IV-a şi noile programe şcolare pentru 
clasa a III-a, aprobate prin OMECT nr. 5198/01.11.2004; 

 Noile programe şcolare pentru clasa a IV-a, aprobate prin OM nr. 3919/20.04.2005; 
4. Clasele I-IV: 
 Programele şcolare pentru aria curriculară „Consiliere şi orientare”, clasele I - IV, aprobate prin 

OM nr. 5286/09.10.2006; 

Nivelul gimnazial:  
 ORDIN nr. 3638 / 11.04.2001 cu privire la aplicarea Planului cadru pentru clasele V–VIII; 
 ORDIN 5097/09.09.2009 privind aprobarea programelor şcolare pentru clasele V-VIII; 
 ORDIN nr. 5286 / 09.10.2006 cu privire la aprobarea programelor şcolare pentru aria 

curriculară „Consiliere şi orientare”, clasele V –  VIII. 

Pe baza planului-cadru de învăţământ, Consiliul de curriculum propune schemele orare, aprobate 

de Consiliul profesoral şi de Consiliul de administraţie, asigurându-se concordanţa dintre curriculum-ul 
naţional şi oferta educaţională a şcolii. 

 
5.1.1 Disciplinele opţionale.  

Stabilirea CDŞ se face în funcţie de solicitările elevilor, resursele şi politica şcolii, disciplinele 

opţionale validate de Consiliul profesoral și incluse în oferta educaţională, promovată prin site-ul şi 

pliantul şcolii. Procedura de stabilire a disciplinelor opţionale a respectat Metodologia privind regimul 

disciplinelor opţionale, Notificarea MEN nr. 11667/27.07.1999 cu privire la statutul CDŞ în 



învăţământul primar şi secundar şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar. 
Disciplinele opționale anul școlar 2014-2015 

CLASA DISCIPLINA PROF. 
III B NOI ȘI ȘCOALA STANCU ILEANA 

III C LITERATURĂ PENTRU COPII COJOCEA MIHAELA 

IV A MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ CHIVULESCU LILIANA 

IV B MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ IONESCU ADRIANA 

IV C MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ CALCIU LIGIA 

VA TIC DABU CARMEN 

VB TIC TUDOSE VASILE 

VIA EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE SÂRBU NICOLETA 

VIB EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE SÂRBU NICOLETA 

VI C EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE “ SÂRBU NICOLETA 

VII A TIC TUDOSE VASILE 

VII B TIC TUDOSE VASILE 

VIII A TIC DABU CARMEN 

VIII B TIC DABU CARMEN  

5.1.2 Disciplinele opționale anul școlar 2015-2016 

CLASA DISCIPLINA PROFESOR 
II A THE MAGIC BOX OF STORIES LILIANA BAJDECHI 

IV A ARTA COMUNICĂRII DUMITRAȘCU DANIELA 

IV C ÎN LUMEA POVEȘTILOR GINGAȘU LILIANA 

IV B TEHNICI DE ÎNVĂȚARE STANCU ILEANA 

VA TIC TUDOSE VASILE 

VB TIC TUDOSE VASILE 

VC TIC TUDOSE VASILE 

VIA TIC DABU CARMEN 

VIB TIC TUDOSE VASILE 

VIIA TIC DABU CARMEN 

VII B “EDUCAȚIE PENTRU ȘCOLI VERZI” GRIGORIU DIANA 

VII C “EDUCAȚIE PENTRU ȘCOLI VERZI” GRIGORIU DIANA 

VIII A MICII REDACTORI MANOLACHE IONELA 

VIII B MICII REDACTORI ALDEA MARIANA 

 

5.1.3 Disciplinele opționale pe anul școlar 2016-2017 

CLASA DISCIPLINA PROF. 
III A THE MAGIC BOX OF STORIES LILIANA BAJDECHI 

V A MICII REDACTORI ALDEA MARIANA 

VB PROBLEME DE ORTOGRAFIE RADU ANA MARIA 

V C TIC TUDOSE VASILE 

VIA PLANTELE SI SĂNĂTATEA SÂRBU NICOLETA 
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VIB OM FRUMOS SI BUN SIMION VASILICA 

VIC TIC TUDOSE VASILE 

VIIA MICII REDACTORI ALDEA MARIANA 

VIIB TIC TUDOSE VASILE 

VIIIA TIC DABU CARMEN 

VIII B ISTORIA RECENTĂ A ROMÂNIEI FILIP NICOLAE 

VIII C TIC TUDOSE VASILE 

 
 
5.1.4 Disciplinele opționale pe anul școlar 2017-2018 

 

5.1.5 Disciplinele opționale pe anul școlar 2018-2019 

 
 
5.2 Calitatea predării 

Controlul documentelor şi activităţilor, discuţiile cu cadrele didactice, cu elevii şi cu părinţii, 

CLASA DENUMIRE OPȚIONAL PROFESOR 
VA ,,LECTURA SI ABILITATILE DE VIATA,, „ ALDEA MARIANA 
VB ,,SCOLI VERZI,, GRIGORIU DIANA 

VI A ,,CALCULATORUL SI MATEMATICA,, TUDOSE VASILE 
VI B ,,CALCULATORUL SI MATEMATICA,, TUDOSE VASILE 
VI C ,,CALCULATORUL SI MATEMATICA,, TUDOSE VASILE 
VII A ,,EDUCATIE PENTRU SANATATE,, 

 
SARBU NICOLETA 

VII B ,,EDUCATIE PENTRU SANATATE,, 
 

SARBU NICOLETA 

VII C ,,CALCULATORUL SI MATEMATICA,, TUDOSE VASILE 
 

VIII A ,,CALCULATORUL SI MATEMATICA,, TUDOSE VASILE 
 

VIII B ,,CALCULATORUL SI MATEMATICA,, TUDOSE VASILE 
 

DENUMIRE OPȚIONAL CLASA PERIOADA PROFESOR OBSERVAȚII 
,,EDUCATIE PENTRU SANATATE,, VA 2018-2019 SARBU 

NICOLETA 
Programa 
nationala 

,,EDUCATIE PENTRU SANATATE,, VB 2018-2019 SARBU 
NICOLETA 

Programa 
nationala 

,,EDUCATIE PENTRU SANATATE,, VC 2018-2019 SARBU 
NICOLETA 

Programa 
nationala 

,,LECTURA SI ABILITATILE DE 
VIATA,, 

VI A 2018-2019 ALDEA 
MARIANA 

Integrat 

,,LECTURA SI ABILITATILE DE 
VIATA,, 

VI B 2018-2019 MANOLACHE 
IONELA  

Integrat 

,,CALCULATORUL SI 
MATEMATICA,, 

VII A 2018-2019 TUDOSE VASILE 
 

 

,,CALCULATORUL SI 
MATEMATICA,, 

VII B 2018-2019 TUDOSE VASILE 
 

 

,,CALCULATORUL SI 
MATEMATICA,, 

VII C 2018-2019 TUDOSE VASILE 
 

 

,,LECTURA SI ABILITATILE DE 
VIATA,, 

VIII A 2018-2019 ALDEA 
MARIANA 

Integrat 

,,LECTURA SI ABILITATILE DE 
VIATA,, 

VIII B 2018-2019 MANOLACHE 
IONELA  

Integrat 



precumşi chestionarele aplicate au evidenţiat că majoritatea cadrelor didactice au urmărit aplicarea şi 

realizarea 
dimensiunilor propuse de noul curriculum: 

 descongestionarea materiei; 
  accent pe capacitatea de aplicare practică a celor învăţate; 
 întâmpinarea aşteptărilor elevilor; 
 orientarea învăţării spre formarea de capacităţi intelectuale şi acţionale;  

 Profesorii şi învăţătorii s-au preocupat de descongestionarea şi esenţializarea conţinuturilor, de 

formarea unor capacităţi, comportamente şi abilităţi adecvate, implicarea permanentă a elevilor în 

procesul de învăţare, diversificarea tipurilor de activităţi didactice. În cele mai multe cazuri, eforturile 

cadrelor didactice pentru parcurgerea ritmică a programelor şcolare, pentru organizarea unor situaţii de 

învăţare atractive şi evaluarea sistematică a elevilor au condus la obţinerea unor rezultate bune şi foarte 
bune. Parcurgerea planificărilor calendaristice şi calitatea procesului de predare-învăţare-evaluare au fost 
monitorizate prin asistenţe la lecții realizate de directorul școlii și de responsabilii comisiilor metodice. 

Asistenţele la lecții, realizate pe baza unui grafic şi a unei proceduri specifice, au vizat, în primul rând, 

cadrele didactice nou venite în şcoală, cadrele didactice înscrise la grade, dar şi asigurarea unei 

asistenţe/semestru pentru toate cadrele didactice. 
 Pregătirea asistenţelor: verificarea planificării semestriale, verificarea condicii de prezenţă, revederea 

punctelor slabe identificate la asistenţa precedentă, stabilirea obiectivelor asistenţei. 
 Criteriile pentru evaluarea predării: calitatea proiectului lecţiei, organizarea clasei şi a activităţii, 

conţinutul ştiinţific, strategia didactică, stimularea şi activizarea elevilor, evaluarea formativă, 

comportamentul profesorului: trăsături de personalitate, managementul timpului.  
 Criteriile pentru evaluarea învăţării: capacitatea de concentrare a elevilor, interesul elevilor pentru 

realizarea sarcinilor, iniţiativa şi responsabilitatea, capacitatea de a lucra în echipă, acumularea şi 

consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilor, raportul dintre părţile tari şi părţile slabe din răspunsul 
elevilor. 
Directorul şi responsabilii comisiilor metodice au oferit cadrelor didactice asistate posibilitatea de a-

şi analiza lecţia, au corelat aprecierea cu observaţiile consemnate în fişă, au justificat motivele care au stat 

la baza judecăţilor emise, au subliniat părţile bune, dar şi părţile care pot fi îmbunătăţite, au oferit 

recomandări clare pentru ameliorarea predării, punând în concordanţă calificativul cu aprecierea lecţiei. În 

urma asistențelor la lecţii s-au desprins următoarele aspecte: 
 Centrarea actului didactic pe elev; 
 Adaptarea conţinuturilor la particularităţile claselor de elevi; 
 Proiectarea demersului didactic pe formarea deprinderilor şi capacităţilor de lucru ale elevilor; 
 Acordarea unei atenţii crescute elevilor cu nevoi speciale; 
 Adaptarea testelor de evaluare la nivelul de pregătire al clasei şi urmărirea progresul 

elevilor;  
Recomandările pentru o parte din cadrele didactice asistate au avut în vedere: 

 Adaptarea conţinuturilor la nivelul de asimilare şi înţelegere al elevului; 
 Utilizarea pe scara largă a strategiilor moderne de predare – învăţare; 
 Stimularea interesului elevilor pentru învăţare; 
 Utilizarea strategiilor diferenţiate în funcţie de particularităţile elevilor; 
 Asigurarea echilibrului între cerinţe şi posibilităţile elevilor. 
 Concluziile asistenţelor au stat la baza analizei efectuate de management (director/responsabilul 

comisiei metodice) privind calitatea procesului de predare-învăţare-evaluare şi acordării calificativelor 

anuale pentru cadrele didactice. 
 
6.0 Activitatea educativă 

Organizarea orelor de dirigenţie, s-a realizat în conformitate cu „Reperele activităţii 



educative”,elaborate de MENCS. În cadrul orelor de dirigenţie, s-au dezbătut diferite teme, ţinându-se cont 
de numărul de ore alocate unor teme specifice: prevenirea consumului de droguri, educaţia rutieră a 

copiilor, drepturile omului şi drepturile copilului, diminuarea violenţei din şcoală, activităţi de orientare 

şcolară: 
 

 Proiectele educative pentru elevi: 
- Protocol Parohia Mircea Vodă, Călărași 
- Proiect Educațional Palatul Copiilor – Proiect de parteneriat privind organizarea Centrelor Pilot de 
Învățare și Evaluare COMPER; 
-Proiect Educațional 24 ianuarie –„Evocarea evenimentelor istorice”, 
-Proiect educațional – „Luceafărul poeziei românești”; 
- Acord de parteneriat – Proiectul “Credință, culoare, cuvânt și cânt revărsate într-un gând” (ed. VII 
2015); 
- Proiect educațional școală-biserică „Lăsati copiii să vină la mine !”; 
- Proiect educational „O șansă pentru copiii altfel “; 
- Proiect national “Protejăm natura pentru viată!”; 
- Proiect de parteneriat “Azi preșcolari, mâine școlari!”; 
- Acord de parteneriat pentru educatie prin concursul “Umbrela verde”; 
-Acord de parteneriat cu Colegiul Tehnic Piatra Neamț. 
 
7.0 Activitatea extracurriculară / extraşcolară 
 
7.1 Activităţile extracurriculare 2015-2016 
Activitatea extracurriculară a fost orientată şi proiectată în conformitate cu oferta educaţională a şcolii, 
organizate pe parcursul întregului an şcolar, inclusiv în perioada vacanţelor: 

 Serbări şcolare: 8 Martie, Moş Crăciun, încheierea anului şcolar; 
 Spectacole cultural-artistice: 1 Decembrie, 24 Ianuarie, 15 Ianuarie-Eminescu; 
 Trupe de dansuri ; 
 Expoziţii de desene şi pictură religioasă, organizate cu ocazia sărbătorilor de Crăciun şi de Paşti; 
 Grup vocal; 
 Cercuri sportive; 
 Vizionare de spectacole de teatru şi film; 
 Campionate sportive; 
 Excursii tematice trimestriale şi drumeţii; 
 Vizite la Muzeul Dunării de Jos din Călărași, Biblioteca Natională, Muzeul Antipa, 
 Simpozioane pentru marcarea Zilei Europei, Zilei Educaţiei, Zilei Pământului, Ziua Europeană a 

Limbilor; 
 Concursuri de cultură generală la clasele primare; 
 Organizarea concursului național ,,Sanitarii pricepuți” (etapa județeană) în parteneriat cu Crucea 

Roșie; 
 Proiectul național,,Patrula de reciclare”; 
 Săptămâna Educației Globale”, ,,Festivalul dovleacului”. 
 Proiect umanitar - „Vestitorii primăverii” 
 Proiect umanitar - „Renii lui Moș Crăciun” 

 
7.1.2 Proiecte de voluntariat 2016-2017 
- ,,Nouă Ne pasă,, și ,,Vestitorii primăverii,,- proiecte  realizate în colaborare cu Centrul Cultural județean 

Călărași, CCD Călărași Academia De Arte Frumoase Daniel Iordăchioaie; 22 



- ,,O șansă pentru copiii altfel, - proiect realizat in colaborare cu D.G.A.G.P.S.CĂLĂRAȘI; 
- ,,Din inimi pentru inimi,, - proiect realizat cu azilul de bătrâni Ciocănești; 
- Proiectul ,, Labirintul lecturii,, - proiect realizat în colaborare cu Școala Nicolae Titulescu; 
- Proiect educațional ,,Școală-Poliție-Familia,,- proiect realizat în colaborare cu IPJ CĂLĂRAȘI; 

- participarea la activitățile propuse de Primăria Călărași  

 
7.1.3 Activitaţi  Curriculare,  Extracurriculare Şi  Extraşcolare – 2016-2017 
 În cadrul activităţilor curriculare, extracurriculare şi extraşcolare acţiunea pedagogică s-a centrat în 
egală măsură pe formarea capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi comportamentelor dezirabile la 

elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea preponderentă a metodelor interactive, activ 

- participative precum şi prin raportarea problematicii la experienţele copiilor. 
Toate clasele au fost implicate în marcarea unor evenimente importante cum ar fi: 

- 24 octombrie 2016 – Nu Tremur, La Cutremur!; 
- 28.10.2016 „Emoție de Toamnă” - Proiect educațional 
- 17 noiembrie 2016 Concurs: „O Viață Sănătoasă - O Viață Mai Frumoasă!”; 
- 1 Decembrie 2016 - Ziua Națională a României! cântece patriotice Corul/ Clopotul Reîntregirii, 

expoziție de desene; 
- 21 decembrie 2016 - actrița  Ioana Moldovan, împreună cu elevi și părinți de la Școala Olga Gudynn 

Internațional School București, în proiect de parteneriat cu Școala „Mircea Vodă” Călărași. 
 

7.1.3.1 Activităţi la nivelul judeţului – 2016-2017 
5 octombrie – Ziua Mondială a Educației- film / PINOCCHIO; 
24 octombrie – NU TREMUR LA CUTREMUR!; 
17 noiembrie 2016 Concurs: O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ - O VIAȚĂ MAI FRUMOASĂ!; 
26 noiembrie 2016  LUMINA  MATH – Concurs  național – etapa scrisă, elevul,  Vasilescu Rareș Mihail; 
Septembrie 2016 SĂPTĂMÂNA PREVENIRII CRIMINALITĂȚII-Sala Polivalentă; 
29 noiembrie 2016, proiect educațional- Sunt un pui de românaș, la Școala Gimnazială nr. 1 JEGĂLIA, în 
 colaborare cu: Școala ,,Iancu Rosetti”, Școala Gimnazială nr. 1 Modelu, Primăria Comunei Jegălia; 
12-14 decembrie 2016 la Atelierul „Să confecționăm, să ne jucăm!” Secția Arheologie a Muzeului Dunării 

de Jos Călărași; 
19 decembrie 2016 – Spectacol Umanitar ,,Elfii Lui Moș Crăciun” Școala Gimnazială „Mircea Vodă” și 

„Academia de Arte Frumoase Daniel Iordăchioaie”, în parteneriat cu  I.S.J. Călărași și Centrul Cultural 

Județean Călărași „Barbu Știrbei”. Donațiile strânse vor fi folosite în scopul sprijinirii elevei ILONA FOTĂ 

care suferă de leucemie mieloidă acută; 
19-23 decembrie 2016, Colinde, Colinde! Prin județ:  
20 decembrie 2016, Colindăm la SEDIUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CĂLĂRAȘI; 
20 decembrie 2016, Colindăm la A.R.R. – AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ; 
21 decembrie 2016, Colindăm la SEDIUL P.S.D. CĂLĂRAȘI; 
21 decembrie 2016, Colindăm la INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI; 

 
7.1.3.2 Activitaţi la nivel național-internațional - 2016-2017 
- 19 noiembrie 2016 – CAMPANIA INTERNAȚIONALĂ ,,19 zile de activism împotriva abuzului față de 

copii și tineret”, inițiată și patronată de Federația Internațională a Comunităților Educative - Secțiunea 

România în parteneriat cu Women’s World Summit Foundation, agreată de Ministerul Educației Naționale și 

Cercetării Științifice, derulată în perioada 1-9 noiembrie 2016, având ca temă anuală ”Malnutriția și 

obezitatea în rândul copiilor”- înv. Scîntei Emilia; 
- 17 decembrie 2016 – Christmas Fest / Mall-Vitan  Shopping Center-Colinde - Corul „Colindița”. 

Activităţile extracurriculare au antrenat cca. 95% din elevii şcolii. Pentru îmbunătăţirea activităţii 



extracurriculare s-a realizat un dialog deschis cu elevii, acordarea unei atenţii sporite în pregătirea şi 

organizarea activităţilor extracurriculare şi extraşcolare cu conţinut cultural, artistic, sportiv şi turistic, 

organizate la sugestia şi iniţiativa elevilor care au fost participanţi activi, ceea ce le-a permis petrecerea 
într-un mod plăcut şi util a timpului liber. 

7.2  Şcoala Altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun ! – ediţia 2015 
 Numărul de activităţi derulate: 110 
 Tipul de activităţi derulate: 
 activităţi culturale; 
 activităţi tehnico-ştiinţifice; 
 activităţi sportive; 
 activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică; 
 activităţi de promovarea valorilor umanitare; 
 activităţi de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos; 
 activităţi de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului;  
 activităţi de educaţie rutieră, educaţie pentru reacţii corecte în situaţii de urgenţă;  
 vizite şi drumeţii; 
 activităţi de educaţie antreprenorială. 

 Resursele implicate (cadre didactice, elevi, părinţi etc.): 
 cadre didactice: 34; 
 elevi: 568; 
 parteneri educaţionali care au participat efectiv la activităţi:10. 

 Parteneri implicaţi: Stația Meteo Călărași, Muzeul ”Dunării de Jos”, Biserica „Sfântul Nicolae 

Mircea Vodă”, Tipografia Mediaprint, Poliţia Municipiului Călărași, Cabinetul medical, Biblioteca 

Județeană Călărași, Liceul Teoretic Mihai Eminescu. 
 

7.3 Şcoala Altfel: Să ştii mai multe, Să fii mai bun! – ediţia 2016 
 Numărul de activităţi derulate: 92 
 Tipul de activităţi derulate: 

 activităţi culturale; 
 activităţi culturale, de comunicare de informare în domeniul artelor plastice; 
 activităţi tehnico-ştiinţifice; 
 activităţi sportive; 
 activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică; 
 activităţi de promovarea valorilor umanitare; 
 activităţi de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos; 
 activităţi de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului;  
 activităţi de educaţie rutieră, educaţie pentru reacţii corecte în situaţii de urgenţă; 
 vizite şi drumeţii;  
 activităţi de educaţie antreprenorială; 
 activități practice. 

 Resursele implicate (cadre didactice, elevi, părinţi etc.): 
 cadre didactice: 34; 
 elevi: 56; 
 parteneri educaţionali care au participat efectiv la activităţi:10. 

 
 Parteneri implicaţi: Palatul copiilor Călărași, Grădina Zoologică, Biserica Mircea Vodă, 

Jandarmeria Călărași, Centrul Cultural Județean, Junior Achivement România, Liceul Danubius, 

presa locală, părinți, Biblioteca Județeană, Biblioteca Națională, Muzeul Dunării de Jos. 
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7.4 Școala Altfel: “ Să știi mai multe, să fii mai bun!”  - ediția 2017 
1. Număr de activităţi derulate: 57  (CP-VIII) 
2. Tipul de activităţi derulate: 
a) sportive, turistice(12) 

-A sunny day in a funny way!- întreceri sportive -VII A-Bajdechi L. - 7.06. 
- Prietenii naturii/ Să ne cunoaștem orașul (vizită ZOO și parcul Dumbrava)I A/C Chivulescu,Calciu 
- Învăţăm,descoperim,aplicăm-Grigoriu Diana - 6.06 
- În vizită la Zoo și parc: V A 
- Excursie Slanic Prahova,,O zi de primăvară în natură- la munte”-Scîntei E,7.07 
- Excursie la Cheia– Muntele Rosu,,,Călătorie spre centrul Pământului ... în minele de sare de la 
Slănic-Prahova, V A/B,VI A, VII BFilip N.,Cojocaru N.,Viciu L.,Sârbu N.,Grigoriu D. 
- Călărași-Cheia– Muntele Roșu Preg C,V-C, VI B,VII A, Cojocea M., Manolache I.,Spiroiu M.- .07 
- Excursie București-preg C Cojocea M.- 9.06 
- Loc de joaca –KIDS FUN - Preg C Cojocea M - 6.06 
- Carnaval -Preg C Cojocea M - 8.06 
- Concurs de tenis de picior-Filip N., Spiroiu M., Simion V.- 6.06 
- Concurs de șah-Filip N.9.06 
 

b)  protecţia mediului , colectare selectivă a materialelor reciclabile,    înfrumuseţarea spaţiului şcolii 

şi al localităţii(2) 
- Activitate ecologică-Aldea M.- 9.06 
- Voluntaripentru un mediumaicurat - Grigoriu D.- 9.06 
 

c) acţiuni de documentare şi informare cultural-ştiinţifică prin vizitarea unor obiective, lectură, 

concursuri organizate în contexte variate, ateliere de creatie:(15) 

- „RomânIA cu povești”-Lotrea A,Sârbu N.,Vasilescu E,Aldea M,Scîntei E,Rotaru 
E,BajdechiL.,Tanase A,Manolache V,Dobre T, -VI A - 10.06 
- „La fantana cea română”-proiect educativ transfrontalier 
- Vizionare  piesă deteatru –preg B. Stancu I. - 6.06 
- Sezătoare literară - Aldea M.- 6.06 
- Ne place să citim! – Cel mai bun povestitor-preg A Dumitrascu D -6.06 
- La teatru/film - preg A Dumitrascu D. -7.06 
- Probleme de ... matematică – Matematicianul clasei - preg A-8.06 
- Concurs de pictură/colaj - preg A-9.06 
- Cărțile sunt prieteni reci, dar siguri!- Dobre T 9.06. 
- Vizionare filme – V-VIII 
- Suntem creativi- Grigoriu D - 8.07. 
- Le gagnant-Manolache I -VII A -6.06 
- Pașaport pentru cultură - Manolache I. -VII A -8.06 
- Vizionare film - Manolache I./VII A 
-„Scurt istoric al Lichirestilor de altădată”-Filip N.,VII B- 8.06 
 

d) activităţi de creaţie în domenii diverse: literatură, educaţie plastică, abilități practice, educaţie 

ecologică, matematică etc;(16) 

- Smile. Laugh. Be happy!- clasa a II-a (B)Bajdechi L.-8.06. 



- Atelier de creatie-modelaj lut „Mâini îndemânatice,,-VI A-Sârbu N 6.06. 
- Atelier de creatie-,,Măști tradiționale,,-V C-Rodean Gabriela 
- De la matematică la mate-practică/Matematică distractivă-Dabu C VIII A,- 6.06. 
- Ultimul Clopoţel-VIII A/B/C-Dabu C.,Aldea M., Simion V. - 8.08 
- Pe aripile cuvintelor în lumea poveștilor, O lume plină de povești- IA/C-Chivulescu L.,Calciu L. 
- Știm să calculăm corect?-IA/C, Calciu L.,ChivulescuL., - 7.06 
- Mâini îndemânatice/ Mâini dibace/ Micul artist – IA/C, Calciu L.,ChivulescuL., - 7.06 
- „În lumea poveștilor,,- IA/C, Calciu L.,ChivulescuL., - 8.06 
- Cântec pentru Tisha,,- IA/C, Calciu L.,ChivulescuL.,8.06 
- Un cântec e inima mea!’’/,,Atelierele fanteziei’’IV A Dobre T. - 6.06. 
- Mult e dulce si frumoasa, limba ce-o vorbim!’’IV A Dobre T.- 7.06 
- Luminăși culoare - Mergem la teatru!- Dobre T.- 8.06 
- „Ia – simbol național”-Stancu I. - 8.06 
- Ateliere- Manolache I.-VII A - 9.06 
- Cultură si civilizatie- Banu L. 
 

e) Vizite de studiu și documentare, orientare în carieră;(1) 
- „Ne-am decis? Ne informăm!” – VIII A/B-Dabu C.,Aldea M 7.07 
 

f) Educație pentru sănătate(5) 
- Mănânci sănătos,crești frumos - VI A-Sârbu N.8.06 
- O minte sănătoasă într-un corp sănătos! - IV BScîntei E.-6.06 
- Minte sănătoasăîn corp sănătos - Iordache D.- III B 9.06. 
- Să ne hrănimsănătosşi inteligent-Grigoriu D - 7.06 
- Să măncăm sănătos,salate crudități - Viciu L.-V A- 6.06 
 

g) Educaţie financiară(1) 
- Clasa a VIII-aA - Dabu C.- 9.06 
 

h) Educatie rutieră-(1) 
- „Știm să circulăm corect?”-Scîntei E.IV B -8.06 
 

i)  Educatie civica(4) 
- “Dăruind, devii mai bun!”- Scîntei E.IV B- 9.06 
- “Drumul pâinii”-vizita la fabrica de paine Prodpan Calarasi,Iordache D, III B -6.06 
- Să învățăm despre meserii- vizita la Uzina de apaEcoaqua, Iordache D, III B -7.06 
- Siguranța copiilor internet-Iordache D.,III B - 8.06 
 

3. Resursele implicate: 
- Elevii claselor CP-VIII  
- Cadre didactice  
- Părinţi  
- Parteneri 
 

Parteneri implicaţi: Biblioteca şcolii, Consiliul reprezentativ al părinţilor, Primăria Călărași, Muzeul 
Dunării de Jos Călărasi, Cinematograful 3 D Călărași, CentrulCultural Judeţean Călăraşi, Radio 
Trinitas, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Călăraşi, Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei”, AJF 
(Asociaţia Judeţeană de Fotbal Călăraşi), Fabrica de pâine Prodpan Călărași, Uzina de apăEcoaqua, 
FermaanimalelorBucuresti. 

 



4. Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor:școala, Muzeul Dunării de Jos, terenul de 
sport, parcul Dumbrava Călărași, cinematograful Călăraşi, Grădina Zoologică Călărași, Liceul 
Teoretic „Mihai Eminescu” Călăraşi, Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei”, Stadionul municipal 

Călărași, Sala ,,Barbu Stirbei”, loc de joacă –KIDS FUN, AJF (Asociaţia Judeţeană de Fotbal 

Călăraşi), Fabrica de pâine Prodpan Călărasi, Uzina de apaEcoaqua, FermaanimalelorBucurești. 
 

5. Obiectivele urmărite: 
 atragerea de parteneri educaţionali intrainstitutionali si interinstitutionali în derularea programului; 
 popularizarea acţiunilor  în rândul elevilor, părinţilor, comunităţii locale, mass-media; 
 înregistrarea de modificări pozitive în comportamentul elevilor; 
 educarea elevilor pentru adoptarea unui stil de viaţă sănătos; 
 crearea unei imagini pozitive a şcolii la nivelul comunităţii locale; 
 informarea și conștientizarea elevilor / cetățenilor asupra calității apei și a mediului înconjurător; 
 constientizarea importantei protejarii mediului; 
 dezvoltarea competentelor ecologice si de colectare selectiva a deseurilor; 
 formarea unei atitudini pozitive fata de traditiile bisericii; 
 dezvoltarea spiritului de toleranta fata de alte popoare; 
 educarea unor trasaturi de vointa si de caracter; 
 dezvoltarea spiritului de echipa si de fair-play; 
 cultivarea interesului pentru lectura; 
 vizitarea unor obiective turistice; 
 stimularea interesului elevilor pentru cunoaşterea de locuri noi; 
 însușirea unor valori precum toleranță, prietenie, respect; 
 dezvoltarea disponibilităţii pentru dialog, relaţionare pozitivă cu ceilalţi şi cooperare; 
 dezvoltarea spiritului civic în situatii diverse; 
 cunoasterea apartenentei la spatiul istoric si cultural in care traiesc; 
 identificarea surselor de documentare alternative pentru un domeniu dat; 
 cunoasterea profilurilor si  a specializarilor liceelor; 
 dezvoltarea competentelor de selectare in functie de propriile nevoi; 
 dezvoltarea și consolidarea actului citirii, povestirii conținutului unor povestiri. 

 
6. Criterii de evaluare pentru activitățile desfășurate:  
 Oportunitateaalegeriiactivităților; 

 Gradul de implicare al elevilor (material, uman); 
 Prezenta la activităti; 
 Impactul activitatilor asupra formarii comportamentelor pozitive ale elevilor; 
 Relationarea/interrelationarea în cadrul desfasurarii activitatilor; 
 Popularizarea rezultatelor / produselor activitatilor in randul elevilor si al comunității. 

 
7. Modalităţi și instrumente de evaluare a activităţii 
 prezenţa elevilor; 

 respectarea programului aprobat în Consiliul de administratie al şcolii de către toţi factorii implicaţi; 
 rapoartele de activitate ale cadrelor didactice; 
 produsele obţinute la activităţile desfăşurate; 
 postarea imaginilor/filmelor reprezentative pe pagina de facebook a şcolii/site-ul scolii; 
 fotografii; 
 expoziţii cu lucrarile elevilor; 
 proiectarea activităţilor de către fiecare cadru didactic si realizarea fiselor pentru fiecare ativitate; 
 chestionare aplicate elevilor; 



 număr de acţiuni realizate: 57; 
 număr de tipuri de activităţi:9; 
 modificări de comportament constatate: scăderea atitudinilor violente în limbaj, stabilirea cu uşurinţă 

a relaţiilor de colaborare şi cooperare. 
 
 

8. Rezultate înregistrate 
 înțelegerea textelor citite;  

 desprinderea unor informații/ invățături; 
 redarea conținutului în câteva enunțuri; 
 ilustrarea prin desen a unor secvențe din poveștile citite;       
 număr de acţiuni realizate: 57; 
 număr de tipuri de activităţi:9; 
 modificări de comportament constatate: scăderea atitudinilor violente în limbaj, stabilirea cu uşurinţă 

a relaţiilor de colaborare şi cooperare. 
 

9. Analiza SWOT 
 

a) Puncte tari 
 cadre didactice titulare, profesioniste; 

 elevi şi părinţi implicaţi în proiectarea și desfășurarea activităților, aportul material și financiar al 

acestora; 

 planificarea  riguroasă a activităţilor de către cadrele didactice; 

 încheierea parteneriatelor și planificarea activităților comune anterior desfășurării acestora; 
 varietatea tipurilor de activităţi, care a antrenat un număr foarte mare de elevi; 

 planificarea activităţilor astfel încât baza materială şi logistică să poată fi judicios folosită; 

 atragerea multor parteneri, cadre didactice ale școlii, dar și instituții locale sau din municipiul 

Călărași și din județele învecinate. 
 

b) Puncte slabe 
 implicare slabă a familiei în susţinerea activităţilor desfăşurate la clasele V - VIII; 

 influenţa negativă a stării economice generale asupra cadrelor didactice şi elevilor; 
 dificultăţile legate de monitorizarea prezenţei elevilor la activităţi şi de centralizarea prezenţei 

elevilor în situaţia în care aceştia au avut posibilitatea de a alege dintre mai multe opţiuni pentru un 

anumit interval orar; 

 lipsa de interes a cadrelor didactice în vederea obținerii program unitar; 

 efortul mare pe care îl presupune conceperea, monitorizarea şi evaluarea programului de către 

persoana responsabilă; 

 lipsa covorului asfaltic în curtea şcolii care împiedică realizarea unor jocuri sau activităţi sportive în 

siguranţă pentru copii; 

 costurile implicate de deplasările la muzee sau alte locaţii, atât pentru cadrele didactice cât şi pentru 

elevi. 

 
c) Oportunități 
 desfăşurarea unor activităţi sub forma unor proiecte între mai multe clase şi coordonate de echipe de 

profesori; 

 organizarea elevilor în grupe sau echipe; 

 reorganizarea unor activităţi în timp oportun cu aportul multor cadre didactice și parteneri. 



 
d) Ameninţări 
 insuficienţa spaţiilor şcolare nu a permis organizarea multor activităţi sub forma de ateliere de lucru; 

 insuficienta implicare a cadrelor didctice in evaluarea si raportare a activitatilor. 
 
 

10.  Recomandări, sugestii 
 continuarea unor activităţi pentru descoperirea elevilor talentaţi; 

 exersarea unor tipuri de comportamente pentru a crea deprinderi comportamentale pozitive, de care 
să beneficieze şcoala, familia, comunitatea locală; 

 implicarea activă a tuturor elevilor în activităţi cu caracter practic-aplicativ; 

 reproiectarea unor activităţi pe o perioadă mai mare de timp sau pe grupuri mai mici de elevi pentru a 

asigura o mai mare eficienţă; 

 implicarea elevilor în pregătirea materialelor informative în format electronic. 
 

11. Anexe: fotografii 
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1523919180993131&type=3 
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1523938804324502&type=3-ultimul clopotel 
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1524968767554839&type=3-atelier creatie VI A 
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1524971110887938&type=3-excursie Cheia- Muntele 
Rosu 
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1524980634220319&type=3-atelier creatie măști 
traditionale 5 C 
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1524973570887692&type=3 
https://www.facebook.com/groups/631353036916421/photos/ RomanIA cu povesti 
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1526831194035263&type=3 RomanIA cu povesti 
 

7.5Școala Altfel: “ Să știi mai multe, să fii mai bun!”  - ediția martie 2018 
1. Numărul de activităţi derulate: 85 
2.Tipuri de activităţi derulate: artistice și culturale, ecologice, gospodărești, voluntariat, religioase,    

civice, educație pentru sănătate, sportive. 
a) Activități artistice și culturale 

- Concurs ,,Pașaport pentru cultură” 
-  Șezătoare literară 
- Artă cuvântului-“Vis de copil”-atelier de creație” 
- Cultură și civilizație 
- Spectacol caritabil –„Vestitorii Primăverii” 
- Atelier de creație 
- Activitate literară-„Cartea – o cetate liminata” 
- „Știm !Suntem mai buni!” 
- ,,Mult e dulce și frumoasă, limba ce-o vorbim!” 
- ,,Cărțile sunt prieteni reci, dar siguri!’’ 
- „Baltagul” –vizionare film 
- „O scrisoare pierdută”-vizionare piesei de teatru 
- „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris” 
- Să învățăm altfel limba engleză 
- Calculez și mă distrez 
- Și eu vreau să fiu artist! 
-  ,,Lumina și culoare’’ 

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1523919180993131&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1523938804324502&type=3-ultimul
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1524968767554839&type=3-atelier
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1524971110887938&type=3-excursie
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1524980634220319&type=3-atelier
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1524973570887692&type=3
https://www.facebook.com/groups/631353036916421/photos/
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1526831194035263&type=3


- Felicitare de Paști 
- Vizionarea unui film pentru copii “Prințesă răpită” 
- Pământul văzut în ochi de copil 
- Încondeiere de ouă 
- În pași de dans 
- Excursie la Constanța  
- Excursie tematică,,Să vizităm Bucureștiul,, 
- Excursie la București 
- ,,Un cântec e inima mea!’’/Atelierele fanteziei-excursie la Constanța 
- Învăţăm, descoperim, aplicăm –excursie în municipiul Călărași 
- Universul nevăzut!      
- Prietenul meu, computerul   
- Scurt istoric al Lichirestilor de altădată 
- Atelier de sticlărie 
- Atelier de sticlărie 
- În pași de dans 
- Concurs de pictură/colaj 

 
   b ) Activități ecologice 

- ,,Să salvăm natură” 
- „Micii ecologiști” 
- „Fabrică de aer curat” 
- „Bine ai venit în școală noastră, primăvară!” 
- „E curat și frumos în curtea școlii” 
- „Luna curățeniei, activitate ecologică”    

 
 c) Activități gospodărești 

- “Master chef în clasa I” 
- „Educație financiară 
- ,,Tutti frutti,, 
- ,,Salată veselă’’ 
- ,,Evrika ! ,, 
- ,,Să consumăm zilnic fructe-salată de fructe” 
- ,,Rețete culinare pentru sărbătorile pascale” 
- ,,Știință... handmade,, 
- ,,Ce pot face două mâini dibace!’’ 

           
c) Activități de voluntariat 

- ,,Grădina şcolii noastre-oază de verdeaţă’’ 
- ,,Activitatea ecologică” 
- ,,Dăruind devii mai bun!” 
-  ,,Gesturi mici din inimi mari” 

             
d) Activități religioase 

- „Învierea Domnului”, semnificații 
- „Marea sărbătoare a primăverii – Sfintele Paști” 
- „Ne pregătim de Paști” 
- „Așteptăm Paștele în felul nostru” 



- „Învierea Domnului în cuvinte și imagini” 
- „În așteptarea sărbătorilor pascale” 
- „Joyeuses Pâques” 
- „Tradiții și obiceiuri pascale” 
- „Vizite la biserica” 
- ,,Tradiții și obiceiuri pascale – “Vopsitul ouălor” 
- ,,Tradiții și obiceiuri de Paști” 

  
     e)  Activități de educație pentru sănătate 

- ,,Vreau să fiu sănătos’’ 
- ,,Să ne hrănim sănătos şi inteligent’’ 
- ,,Sanitarii proceputi” 
- ,,Men sana în corpore sano’’ 
- ,,O minte sănătoasă într-un corp sănătos!” 
- ,,O zi de primăvară în natură” 
- „Sănătatea -cel mai de preț lucru” 

 

f) Activități sportive 
- „Mens sana în corpore sano” 
- „Minte sănătoasă în corp sănătos” 
- „Să ne cunoștem împrejurimile” 
- Întreceri sportive 
- „Aer, soare și mișcare” 
- Concurs - „Șahul, sportul minții” 
- Competiție de fotbal 
- Competiție de handbal 
- Concurs de tenis de picior 

           
g) Activități civice 

- Știm să circulăm corect? 
- Prietenii noștri, pompierii 
- Ziua porților deschise laJandermeria Călărași  
- Vizită laLiceul Teoretic ,,Mihai Eminescu” 
- Știu să mă comport civilizat 

 
3.Resursele implicate: 
- 33 cadre didactice, 546 elevi și 30 de părinți, precum și aproximativ 1000 de persoane ce au 
participat/asistat la ,,Spectacol caritabil – Nouă ne pasă! 
 
4.    Spaţii de desfăşurare a activităţilor: 

Călărași: Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași, Grădina Zoologică, Muzeul Dunării de Jos, 

Parcul Dumbravă, Parcul Central,  Cazarmă Pompierilor, împrejurimile orașului, Centrul de Îngrijire Adulţi 

Ciocăneşti şi Complexul de Servicii Comunitare pentru copii cu handicap sever  

București: Muzeul Național de Istorie,  Grădina Botanică ,,Dimitrie Brandza,, Casă Experimentelor, Atelier 
de sticlărie,  Muzeul Grigore  Antipa, Grădina Zoologică,  
Constanța:Acvariu, Delfinariu, Planetariu, Grădina Zoologică. 



  

5. Parteneri implicați: Academia de Arte Frumoase Daniel Iordachioaie, Parteneriatul cu Poliţia 

Rutieră,Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași, ISU Călăraşi, Jandarmeria Călăraşi, Primăria, 

Agenţia Judeţeană a Protecţiei Mediului Călăraşi, Centrul Antidrog Călăraşi, cluburi sportive, şcoli/licee, 
Centrul de Îngrijire Adulţi Ciocăneşti şi Complexul de Servicii Comunitare pentru copii cu handicap sever. 
 
6. Obiectivele urmărite: 
-   Dezvoltarea motivației pentru activitățile extrașcolare; 
-   Dezvoltarea creativității și formarea unor noi abilități pentru activitățile practice; 
-   Formarea unor abilități de lucru în echipa; 
-   Dezvoltarea simțului artistic; 
-   Dezvoltarea gustului pentru lectură și artă; 
-   Formarea deprinderilor de interpretare a textului literar; 
-   Dezvoltarea capacității de comunicare verbală și nonverbală; 
-   Dezvoltarea spiritului de competitivitate: 
-   Îmbogățirea cunoștințelor copiilor prin implicarea lor în diferite activități; 
-   Crearea unor activități compensatorii și recompensatorii; 
-    Formarea unor atitudini civice față de protejarea mediului înconjurător’ 
-    Ameliorrea comportamentului de adaptare școlară 
-    Formarea competențelor de adaptare la diferite situații propuse; 
-    Formarea deprinderilor de joc de rol; 
-    Stimularea curiozității elevilor prin investigarea realității înconjurătoare; 
-     Formarea unor atitudi ecologice prin responsabilizarea elevilor în ceea ce privește 
-    Ocrotirea mediului înconjurător; 
-     Dezvoltarea spiritului de fair-play; 
-     Dezvoltarea fizică și armonioasă; 
-    Cutivarea dorinței de activități colaborative; 
-     Formarea unui comportament de compasiune, de înțelegere pentru copiii defavorizați și bătrâniidin 
căminele de bătrâni; 
-    Formarea deprinderilor de circulație corectă și de respectare a regulilor; 
-     Înțelegerea cauzelor unor fenomene, a schimbărilor și transformărilor din mediul înconjurător; 
-     Cunoșterea elementelor specifice teatrului de păpuși; 
-     Formarea deprinderilor de a urmări în condiții bune un spectacol, un film sau o piesă de teatru; 
 -Dezvoltarea și consolidarea actului lecturii și a dragostei pentru lectură; 
-Promovarea unei atitudini pozitive și deschise pentru  păstrarea unui mediu curat și sănătos. 
-Formarea deprinderilor de alimentaţie raţională şi de desfăşurare de exerciţii fizice în vederea menţinerii 

sănătăţii; 
-Dezvoltarea capacităţii de utilizare a normelor igienico-sanitare prin corectarea deprinderilor greşite şi încurajarea 
celor corecte; 
- Cunoaşterea noţiunilor legate de sănătate şi boală în vederea dezvoltării armonioase a organismului 
-  Conştientizarea avantajelor unei alimentaţii sănătoase/dezavantajele unei alimentaţii deficitare; 
-   Realizarea/prezentarea unui preparat gastronomic; 
- Informarea despre vitaminele din fructe și rolul lor pentru organismul uman;                                 
-      Formarea deprinderilor de gătit; 
-      Învățarea unor noi rețete culinare pentru sărbătorile pascale; 
-      Dezvoltrea deprinderilor de desen și încondeiere de ouă; 
-      Realizarea de picturi, icoane și ouă incondeiate; 



-      Cunoșterea unor meserii cu risc ridicat dar cu importantă maximă în salvarea vieții-pompierii; 
-       Implicarea familiei în activitățile extrașcolare și extracurriculare; 
-       Implicarea factorilor locali în desfășurarea activităților; 
-       Formarea deprinderilor de evaluare și autoevaluare; 
-       Completarea unor portofolii cu lucrările realizate. 
 
7. Proceduri/ criterii  de evaluare a activităţii: 
-         Expoziții cu lucrările elevilor ; 
-         Fotografii; 
-         Postere; 
-       Album foto; 
-        Concursuri; 
-        Fișe de concurs; 
-          Evaluări orale; 
-          Felicitări; 
-          Panouri cu lucrările elevilor; 
-         Diplome. 
 
8.Rezultate înregistrate (aprecieri calitative și cantitative): 
-        Creații artisctice și compoziții plastice; 
-        Realizarea de expoziții în sălile de clasa și pe holurile școlilor cu cele mai bune lucrări; 
-       CD cu lucrările și actIvitățile realizate; 
-        Diplome; 
-        Portofolii; 
 
9.  Analiză SWOT: 
a)     Puncte tari: 
-          Personal didactic cu dăruire și experiență; 
-          Toate cadrele didactice s-au implicat în realizarea și desfășurarea activtatilor extrașcolare; 
-          Realizarea unor activități pe placul elevilor; 
-          Adaptarea activităților la particularitățile specifice vârstei; 
-          Crearea diversității; 
-          Atingerea obiectivelor stabilite pentru fiecare activitate; 
-          Valorificarea eficientă a activităților desfășurate; 
-          Implicarea părinților în activitățile desfășurate; 
-          Implicarea unor factori locali; 
-          Dezvoltarea interesuluielevilor pentru acest gen de activități. 

 

b)     Puncte slabe: 
-        Fonduri insuficiente pentru realizarea unor activități propuse și recompensarea elevilor și școlarilor 
merituoși; 
-       Conservatorismul și reticență unor părinți față de acest gen de activități. 
 

c)     Oportunități: 
-          Dorința cadrelor didactice pentru acțiuni colaborative, în parteneriatcu alți colegi, școli sau  
diferite asociații; 
-          Implicarea părinților în activitățile desfășurate; 
-          Diversitatea actvitatilor realizate. 

 



d)     Amenințări: 
-          Insuficientă înțelegere și conștientizare a importanței acestor genuri de activități; 
-          Nerecunosterea de către părinți a 
rolului educațional pe care aceștia îl au că principal partenereducațional. 
 
10. Recomandări, sugestii (din partea elevilor, părinţilor, cadrelor didactice, partenerilor de proiecte): 
-      Resurse financiare pentru realizarea unor activități (excursii, vizionari de spectacole la teatru); 
-      Implicarea în mai mare măsură a autorităților locale; 
-      Găsirea de sponsori care să contribuie la bună desfășurare a activităților. 
 
11.Anexe: CD - fotografii, filmulețe, exemple de bună practică. 

 
8.0Starea disciplinară. 

Programul de combatere a violenţei în şcoală. Starea disciplinară la nivelul şcolii a fost relativ 

satisfăcătoare. Nu s-au semnalat abateri grave de la prevederile Regulamentului de organizare şi 

funcţionare şi ROFUIP. Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală, numită prin decizia 

directorului, a acţionat, în colaborare cu Poliţia de proximitate, pe baza Programului de combatere a 

violenţei în şcoală. Pentru cazurile de indisciplină apărute, directorul şcolii, diriginții şi învăţătorii au 

intervenit prompt, luându-se măsuri imediate de remediere. Situaţia mediilor la purtare, în ultimii 2 ani 

şcolari, se prezintă astfel: 
 

ANUL 
ŞCOLAR 

MEDII 7-9 MEDII SUB 7 
CAUZE 

ABSENŢE 
NEMOTIVATE 

ALTE 
CAUZE 

 I-IV V-VIII I-IV V-VIII   
2014-2015 - 11 - - 6223 - 
2015-2016 - 18 - - 5185 - 
2016-2017 - 26 - - 12.959 - 

 Obiective generale: 
 Dezvoltarea personalităţii tinerilor prin potenţarea competenţelor de a identifica şi de a 

participa la activităţile de educaţie nonformală, extracurriculare şi extraşcolare; 

 Identificarea elevilor cu aptitudini sau talente în diverse domenii (tehnic, artistic, sportiv, 
jurnalistic)şi valorizarea acestora; 

 Dezvoltarea competenţelor elevilor de a comunica asertiv, de a colabora şi a se integra în grup; 

 Stimularea colaborării dintre şcoală, familie şi instituţiile cu rol educativ ale comunităţii locale; 

 Oferirea unor modele de comportamente şi activităţi pozitive de petrecere a timpului liber de 

către elevi; 

 Educarea elevilor în spiritul prevenirii adoptării unor obiceiuri nesănătoase şi pentru un stil de 
viaţăsănătos; 

 Educarea multiculturală a elevilor în spiritul toleranţei interetnice; 

 Crearea unei imagini pozitive a şcolii la nivelul comunităţii locale; 

 Impactul programului asupra mentalităţii elevilor: 

- pozitiv: 90 % dintre elevi; 

- fără impact: 10 % dintre elevi. 

 
8.1 Activitatea de consiliere şi orientare 
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Tipul activităţii Tipul problemei Beneficiari 
Anul şcolar 

2014-2015 2015-2016 
 

2016-2017 

-Consiliere 
individuală 

 Elevi 30 32 34 
Cadre 

didactice 10 9 8 

Părinţi 5 7 9 
Consiliere 
de grup 

Strategii de gestionare 
a furiei Elevi Clasa Clasa Clasa 

Rezolvarea conflictelor Elevi Clasa Clasa Clasa 
Strategii de gestionare a fricii Elevi Clasa Clasa Clasa 

Sesiuni de 
informare 

Tutunul şi consecinţele sale Elevi Clasa Clasa Clasa 
Drepturile copilului Elevi Clasa Clasa Clasa 
Fişa psihopedagogică Cadre 

didactice Clasa Clasa Clasa 

Tehnici de învăţare Elevi Clasa Clasa Clasa 
Regulamente şcolare Elevi Clasa Clasa Clasa 
Adaptarea la ciclul gimnazial Elevi Clasa Clasa Clasa 

Activităţi OSP               
Elevi 

   
Chestionare de 
opțiuni privind ciclul 

liceal 

 
49 50  

Prezentare ofertă 
educațională Târgul ofertelor 

educaționale 

 

40 40 
 

Cunoaștere în legătură cu 

profesia - interese -stil de 
comunicare 

Elevi 
  89   89 

 

 
 Reprezentantul părinţilor în Consiliul de administraţie a participat la adoptarea deciziilor în domeniul 

organizatoric şi administrativ. 
 Profesorul psihopedagog a tratat problemele deosebite ale elevilor şcolii printr-o colaborare strânsă cu 

familiile elevilor. 
9.0 Parteneriate educaţionale – 2015-2016 

-Junior Achievement Romania; 
-Asociatia Romana pentru Reciclare; 
-Colegiul Tehnic Stefan Banulescu; 
-S.C. Media Image Factory; 
-Centrul de îngrijire Adulţi , comuna Ciocănești; 
-Şcoala Gimnazială “Ioan Slavici” Sibiu; 
-Palatul Copiilor Călărași; 
- Centrul de îngrijire Adulţi Ciocănești; 
- Biblioteca Jud. Alexandru Odobescu; 
- Biserica “Sf. Nicolaie” Mircea- Voda Călărași; 
- Biserica “Sf. Nifon” Mircea-Voda Călărași; 
- ISU “Barbu Stirbei” Călărași; 
-Organizaţia “Salvaţi Copiii” Romȃnia ; 
-Muzeul Dunării de Jos; 
- Şcoala Gimnazială “Iancu Rosetti”; 
-Editura Sigma; 
- Editura Corint; 
-Inspectoratul Județean Călărași; 
 -Şcoala Gimnazială  Nr 1 Borcea; 



- Şcoala Gimnazială “Tudor Vladimirescu” Călărași; 
- Şcoala Gimnazială “Nicolae Titulescu” Călărași; 
-Primaria Comunei Jegălia; 
-Liceul Tehnologic Nr1 Borcea; 
- Şcoala Gimnazială Nr1 Modelu; 
-Academia de Arte Frumoase “Daniel Iordachioaie”; 
-Centrul Judeţean Cultural și Creatie Călărași; 
- Centrul de Prevenire Evaluare și Consiliere “Antidrog” Călărași. 

9.1 Parteneriate educaţionale – 2016-2017 
- Şcoala Gimnazială “Ioan Slavici” Sibiu; 
-Palatul Copiilor Călărași; 
- Centrul de îngrijire Adulţi Ciocănești; 
- Biblioteca Jud. Alexandru Odobescu; 
- Biserica “Sf. Nicolae” Mircea- Vodă Călărași; 
- Biserica “Sf. Nifon” Mircea-Vodă Călărași; 
- ISU “Barbu Stirbei” Călărași; 
-Organizaţia “Salvaţi Copiii” Romȃnia; 
-Muzeul Dunării de Jos; 
- Şcoala Gimnazială “Iancu Rosetti”; 
-Editura Sigma; 
- Editura Corint; 
-Inspectoratul Județean Călărași; 
 -Şcoala Gimnazială nr. 1 Borcea; 
- Şcoala Gimnazială “Tudor Vladimirescu” Călărași; 
- Şcoala Gimnazială “Nicolae Titulescu” Călărași; 
-Primaria Comunei Jegălia; 
-Liceul Tehnologic nr. 1 Borcea; 
- Şcoala Gimnazială nr. 1 Modelu; 
-Academia de Arte Frumoase “Daniel Iordachioaie”; 
-Centrul Judeţean Cultural și Creatie Călărași; 
- Centrul de Prevenire Evaluare și Consiliere “Antidrog” Călărași. 

 
9.2 Colaborarea cu părinţii: 
 Constituirea comitetelor de părinţi. În temeiul ROFUIP, adunările generale au ales comitetele de 

părinţi ale claselor, care au avut iniţiative în domeniul activităţilor extracurriculare, în îmbunătăţirea 

condiţiilor de studiu şi atragerea de resurse extrabugetare. 
 Lectoratele cu părinţii. În cadrul şedinţelor CRP, preşedinţii comitetelor de părinţi ale claselor au 

propus tematici pentru activităţile cu părinţii, concretizate în lectoratele cu părinţii, organizate lunar, 

pe cicluri de învăţământ. 
 Corespondenţa cu părinţii a avut în vedere invitarea la discuţii a părinţilor elevilor care au săvârşit 

abateri grave de la regulamentele şcolare, invitarea la şedinţele cu părinţii şi la diverse evenimente din 

viaţa şcolii, precum şi comunicarea situaţiei şcolare a elevilor corigenţi, repetenți, amânaţi sau cu 

medii la purtare sub 7. 
 

9.3 Colaborarea cu Consiliul local 
 Relaţia de colaborare cu Consiliul local s-a concretizat în solicitarea / alocarea fondurilor pentru 

cheltuielile materiale. Reprezentanții Primăriei Municipiului Călărași, desemnaţi prin hotărârea 



Consiliului Local Călărași, au fost implicaţi în activităţile CEAC şi ale CA. Formaţiile artistice şi 

sportive ale şcolii au participat la activităţile iniţiate de Consiliul local şi Primăria Municipiului 

Călărași. 

9.4 Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, cultură, sport 
Considerând că parteneriatul educaţional este una dintre pârghiile importante ale dezvoltării 

organizaţionale, conducerea şcolii şi cadrele didactice au acţionat pentru trecerea de la parteneriatul 
consultativ la unul colaborativ şi durabil şi cooperarea eficientă a celor doi factori, şcoală - partener 
social, pe baza recunoaşterii reciproce a competenţelor şi a responsabilităţilor. În colaborarea cu 

instituţiile partenere, s-a constatat o deschidere semnificativă a acestora pentru activitatea şcolii. În 
activitățile desfășurate s-au implicat: Serviciul de acțiuni speciale SMURD Călărași, Colegiul Tehnic 

“Ștefan Bănulescu”, Poliţia Călărași, Jandarmeria Călărași, Biserica „Sfântul Nicolae”, Colegiul 
Național „Barbu Știrbei”, Liceul Danubius, ISU Barbu Știrbei Călărași, Palatul copiilor, Biblioteca 
Județeană, Muzeul Dunării de Jos, Asociația Femeilor de Afaceri. 

 
9.5 Participarea la proiecte educaționale 2014-2015 

- Proiect ,,Săptămâna educației globale”; 
- Proiect privind prevenirea si combaterea violenței școlare,,Spune nu violentei!”; 
- Proiect 19 zile de activism împotriva violenței asupra copiilor și tinerilor “ –Fice România”; 
- Proiect educațional ,,Alege spre binele tău!Tu nu ești de vânzare!”; 
- Proiect educațional ,,Gânduri pentru Eminescu”; 
- Proiect educațional “Nu te lăsa pradă consumului de droguri”; 
- Parteneriat Centrul de prevenire “Evaluare și consiliere antidrog”; 

 
9.6 Participarea la proiecte educaţionale 2015-2016: 
- Proiect “România copiilor”; 
- Proiect educațional “Always”; 
- Protocol de colaborare ROREC; 
- Proiect “Guerilla verde”; 
- Proiect educațional “Drogurile nu aleg”; 
- Proiect educațional “Apa- lichidul miraculos”; 
- Proiect educațional ,,5 Octombrie –Ziua internațională a educației !”; 
- Proiect educațional “Abandonul școlar – situație de risc major”. 
9.7Participarea la proiecte educaţionale 2016-2017: 

-,,Ultima copilarie fara vicii,,-CEPECA Calarasi 
- proiect ,,Ecoatitudine,, la nivelul unitatii scolare 
-desfasurarea proiecte e-twinning  

►,,Pink Shirt Day,,https://live.etwinning.net/projects/project/141932,   
 prof.Sarbu  Nicoleta,Bajdechi Liliana 
►Our places, our history, our heritage! 
Prof.Sarbu Nicoleta,Bajdechi Liliana,Grigoriu Diana https://live.etwinning.net/projects/project/138458 
►,,Join our hobby group ! https://live.etwinning.net/projects/project/142962 

-,,Ziua portilor deschise,,-2.03.2017 
-,,Prevenirea criminalitatii online,,-21.02.2017 parteneriat cu Politia Municipiului Calarasi ,,Prevenirea 
delincventei juvenile,, 
-,,Ai carte ,ai parte,,-colaborare cu FICE Romania 
-,,Labirintul lecturii,,-parteneriat cu Scoala Nicolae Titulescu Calarasi 
-proieccte de voluntariat ,,Noua ne pasa,,;,,O sansa pentru copiii altfel,,;,,Din inimi pentru inimi,, 
-,,Vestitorii primaverii,, 
-Elfii lui Mos Craciun,, 
-parteneriate Scoala Gimnaziala ,,Ioan Slavici,,Sibiu,Palatul Copiilor Calarasi 26  
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Proiecte: 
 
LOTREA ALINA 

- Proiect umanitar „Vestitorii primăverii”, „Renii lui Moș Crăciu”,  
- Proiect caritabil „Nouă de pasă”, 
- Proiect ecologic „Educație pentu un mediu sănătos” 
- Proiect „Colgate” – igienă dentară  
- Proiectul educaţional  international La fantana cea romana (iunie 2017) 
- Proiect educațional național „RomÂnia de poveste” 

 
DUMITRASCU DANIELA 

 Proiectul educaţional la nivelul clasei „Îl aşteptăm pe Moş Crăciun” (21 decembrie 2016); 
 Proiectul Colgate – igiena dentară (februarie – martie, 2017); 
 Proiectul Educaţie financiară (mai, 2017); 
 Programul din cadrul săptămânii „Şcoala Altfel” (6-9.06.2017). 
 Proiectul educaţional  international La fantana cea romana (iunie 2017) 
 Festivalul Stelute aurii-spectacol caritabil-Mall Vitan-clasa a V-a 

COJOCEA MIHAELA 
Proiecte: 

 Proiectul educaţional la nivelul clasei „Îl aşteptăm pe Moş Crăciun” (21 decembrie 2016); 
 Proiectul Colgate – igiena dentară (februarie – martie, 2017); 
 Proiectul Educaţie financiară (mai, 2017); 
 Programul din cadrul săptămânii „Şcoala Altfel” (6-9.06.2017). 
 Proiectul educaţional  international La fantana cea romana (iunie 2017) 
 Festivalul Stelute aurii-spectacol caritabil-Mall Vitan-clasa a V-a 

 
CHIVULESCU LILIANA 

 Proiectul educaţional la nivelul clasei „Iată... vine Moş Crăciun” – confecţionare felicitări pentru părinţi (decembrie 

2016); 
- Redactarea şi realizarea proiectelor educaţionale pentru serbările şcolare; 
STANCU ILEANA 

 Proiectul educaţional la nivelul clasei „Uite, vine Mos Craciun” (21 decembrie 2016) - organizator; 
 Proiectul Colgate – igiena dentară (februarie – martie, 2017) – coordonator implementare proiect in scoala; 
 Proiectul Educaţie financiară (mai, 2017); 
 Programul din cadrul săptămânii „Şcoala Altfel” (6-9.06.2017) – organizator/coordonator; 
 Proiectul educaţional la nivelul clasei „Am absolvit clasa pregatitoare” (15 iunie 2017). 

 
CALCIU LIGIA 

 Proiectul educaţional la nivelul clasei „Iată... vine Moş Crăciun” – confecţionare felicitări pentru părinţi (decembrie 

2016); 
- Redactarea şi realizarea proiectelor educaţionale pentru serbările şcolare 
VASILESCU ELENA 

- PROIECT EDUCAȚIONAL ,, EMOȚIE DE TOAMNĂ,, -CLS. IIIA, IVA, IVB 
- PROIECT EDUCAȚIONAL ,, LA MULȚI  ANI , ROMÂNIA! – CLS. V-VIII 
- PROIECT EDUCAIONAL  ,, MIHAI EMINESCU –POETUL NEPERECHE,,- CLS. V-VIII 
- PROIECT EDUCAȚIONAL  ,, MICA UNIRE,, - PARTENERIAT CU ȘCOALA GIMNAZIALĂ  NICOLAE 

TITULESCU 
- PARTENERIATE CU CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ADULȚI CIOCĂNEȘTI 
- PARTENERIAT CU BIBLIOTECA JUD. ALEXANDRU ODOBESCU  

SPIROIU MISU OPRICA 
 Parteneriat de colaborare cu Biserica “Sf. Nicolae”, Mircea Voda, Calarasi; 
 Parteneriat de colaborare cu Biserica “Sf. Nifon”, Mircea Voda, Calarasi; 
 Colaborare cu ISU “Barbu Stirbei”, Calarasi; 

RODEAN GABRIELA 
- Liceul Pedagogic Spiru Haret Buzau 
 - CCDG 
 
 
 
 
 



10.0 Managementul calităţii 

10.1Proiectarea şi implementarea procedurilor de autoevaluare instituţională. Există procedura de 

autoevaluare instituţională care prevede modalităţile de monitorizare a calităţii procesului educaţional, de 

evaluare a rezultatelor învăţării şi de autoevaluare instituţională pe baza ghidului specific ARACIP, 
utilizându-se standardele naţionale de evaluare periodică şi standardele de referinţă. 
 
10.2 Aplicarea procedurilor  
 Existenţa şi aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii. Pe baza procedurilor, au fost stabilite: 
 măsurile pentru atingerea obiectivelor de asigurare a calităţii stabilite în anul şcolar precedent prin 

planul de îmbunătăţire, cu termene de realizare şi responsabilităţi precise; 
 modalităţile de monitorizare semestrială a programelor de studii, însoţită de un raport cu principalele 

concluzii desprinse; 
 organizarea şi implementarea unor programe de pregătire suplimentară oferite elevilor cu rezultate 

slabe, pentru diminuarea abandonului şcolar; 
 programe pentru elevii capabili de performanţă; 
 metodologia de evaluare a cadrelor didactice; 
 organizarea sistemului informatic şi a bazei de date la nivelul CEAC, care să permită colectarea, 

prelucrarea şi analiza datelor privitoare la asigurarea calităţii; 
 organizarea activităţilor de benchmarking; 
 elaborarea şi implementarea strategiei de promovare a şcolii; 
 transparenţa şi actualizarea informaţiilor de pe site-ul şcolii; 
 compararea rezultatelor actuale cu obiectivele de asigurare a calităţii stabilite în anii şcolari anteriori.  

 
10.3 Funcţionarea CEAC în conformitate cu Legea asigurării calităţii educaţiei. În organigrama şcolii, 

CEAC, constituită conform legii, se află în raport de coordonare cu CA. Există decizia anuală de 

constituire a CEAC, strategia CEAC 2014-2018, planul operaţional anual al CEAC, graficul activităţii 

CEAC, RAEI pentru perioada 2014-2017, planuri de îmbunătăţire, PDI, manualul calităţii, ghiduri 

ARACIP, fişe de observare a lecţiilor, fişe de monitorizare, rapoarte de monitorizare, chestionarele aplicate 

cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor, procese verbale ale întâlnirilor CEAC. Evaluarea calităţii se face 

pe baza unei planificări cunoscute de personalul didactic, există un flux continuu de informaţii privind 

activitatea CEAC. În activităţile CEAC, sunt implicaţi reprezentanţii tuturor beneficiarilor. CEAC a 
realizat o rubrică dedicată asigurării calităţii pe site-ul şcolii:www.scoalamirceavoda.ro 
 
11. Cultura organizaţională şi comunitară: 

 ethos pedagogic înalt; 
 valorile dominante : respectul pentru profesie, cooperare, respect reciproc, dorinţă de afirmare; 
 se întâlnesc şi cazuri de individualism, competiţie, rutină ; 
 relaţiile dintre cadrele didactice sunt colegiale; 
 regulamentul de organizare şi funcţionare cuprinde norme atât pentru activitatea elevilor şi a cadrelor 

didactice, cât şi pentru părinţi şi vizitatori; 
 relaţiile dintre cadrele didactice şi părinţi sunt de respect şi sprijin reciproc; 
 majoritatea părinţilor sunt mulţumiţi de educaţia primită de copiii lor. 
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12.Analiza SWOT 

CURRICULUM 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- oferta educaţională contribuie la personalizarea procesului instructiv-educativ; 
- şcoala dispune de întregul material curricular; 
- documente de proiectare didactică de calitate, în concordanţă cu 

curriculumul naţional şi resursele disponibile; 
- utilizarea auxiliarelor curriculare moderne: ghiduri, fişe de lucru, softuri 

educaţionale, pentru sporirea randamentului scolar; 
-preocupări pentru introducerea softului educaţional în procesul didactic. 
 

- evaluarea nu este valorificată ca factor reglator  în proiectarea de proces; 
- slaba implicare a unor elevi în propria lor dezvoltare. 

- oferta CDŞ a şcolii nu satisface în totalitate nevoile educaţionale ale elevilor; 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-CDŞ permite valorificarea abilităţilor si intereselor 
individuale; 
-oferta diversificata de auxiliare didactice permite o selecţie riguroasă în vederea 

achiziţionării; 
- majoritatea părinţilor colaborează cu cadrele didactice în vederea procurării de 

auxiliare; 
- identificarea, susţinerea şi stimularea elevilor capabili de performanţe 

superioare prin programe şi condiţii specifice; 
-creşterea exigenţei părinţilor faţă de serviciile pe care le oferă şcoala, 

disponibilitatea acestora la colaborare. 

-lipsa manualelor la unele discipline scolare; 

- nu toţi elevii au posibilitatea să-si procure auxiliare şcolare; 

-existenţa unor necorelaţii între programele şcolare de la învăţământul primar cu 

cele de la învăţământul gimnazial; 

-starea fizică precară a manualelor la unele obiecte; 

-programe încărcate si număr  redus de ore la unele discipline; 
-situaţia financiară şi familială a unor elevi; 
-elevi cu unul sau ambii părinţi plecaţi în străinătate. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

RESURSE UMANE 

 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-corp profesoral cu o solidă pregătire ştiinţifică şi metodică;  
-încadrarea şcolii cu cadre didactice calificate, în proporţie de 100%; 
-delimitarea clară a responsabilităţilor cadrelor didactice şi o bună coordonare a 

lor; 
-participarea cadrelor didactice la perfecţionări prin grade didactice şi cursuri 

de formare; 
-organizarea sistematică a activităţii de perfecţionare a cadrelor didactice la nivelul 

cercurilor pedagogice şi al comisiilor metodice; 
-integrarea noilor tehnologii în activităţile de formare continuă; 
-serviciu adecvat de orientare şi consiliere pentru elevi şi părinţi. 

-preocuparea insuficientă a profesorilor “cu experienţă” pentru actualizarea pregătirii 

psihopedagogice, managementul proiectelor, implementarea sistemului de 
management al calităţii; 
 -programele de formare continuă pentru acumularea creditelor profesionale 

transferabile impuse de sistem  nu  corespund  nevoilor  reale de formare; 
-participarea redusă a cadrelor didactice la programele de mobilitate europeană; 
- elevi cu o slabă implicare în propria lor dezvoltare; 
 

 

AMENINȚĂRI OPORTUNITĂȚI 

-schimbările legislative frecvente, reflectate într-un statut incert al cadrului 
didactic; 
-disponibilitatea redusă faţă de inovaţie a unor cadre didactice;  
-supraîncărcarea cadrelor didactice cu sarcini şi activităţi neremunerate; 
-scăderea populaţiei şcolare; 
-creşterea numărului de elevi proveniţi din familii monoparentale sau din familii 

emigrate în ţările UE; 
-diminuarea fondurilor bugetare alocate pentru dezvoltarea profesională; 
-absenţa mijloacelor pentru stimularea materială a personalului. 
 
 
 
 
 
 

 

 -percepţia semnificativ pozitivă a majorităţii cadrelor didactice cu privire la 

schimbările înregistrate deja în sistemul de formare continuă; 

-fişa postului şi fişa de evaluare pentru cadrele didactice sunt corelate cu scopurile 

organizaţiei şcolare şi obiectivele de dezvoltare personală ale cadrelor didactice. 

RESURSE FINANCIARE SI MATERIALE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

 

-bugetul alocat per elev este insuficient pentru funcţionarea optimă; 

-fondul de carte al bibliotecii nu este actualizat, în totalitate;  

-scăderea fondurilor extrabugetare atrase; 

 

-modernizarea spaţiilor şcolare în totalitate;  
 -creșterea funcționalității cabinetelor şi laboratoarelor;  
-deţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare, a autorizaţiei de 

securitate la incendiu şi autorizaţiei SSM;  
-conexiune la Internet de mare viteză; 



 
 
 
 
 
 
 
 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-statutul de ordonator terţiar de credite al şcolii;  
-evaluarea instituţională raportată la acest criteriu; 
 -descentralizarea finanţării şi autonomia instituţională permit o gestionare 

mai eficientă a fondurilor. 
 
 
 
 
 
 

-lipsa alocării de fonduri pentru construcția unei săli de sport în curtea școlii; 
- lipsa unui spaţiu propice pentru desfăşurarea programului  „Şcoala după şcoală”. 
 

DEZVOLTAREA RELAŢIILOR SISTEMICE SI COMUNITARE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-colaborare eficientă cu Consiliul Local şi Primăria 
municipiului Călărași; 
-identitatea bine definită a şcolii în comunitate; 
 -existența unui climat educaţional deschis, stimulativ; 
-cultura organizaţională concurenţială propice 
competitivităţii şi creşterii calităţii educaţiei; 
-participarea părinţilor la lectoratele şi consultaţiile 
individuale; 
-colaborarea cu diverse  instituţii locale pentru realizarea unor activităţi 

extracurriculare; 
-o tradiţie instructiv-educativă concretizată într-o imagine foarte bună a şcolii; 
-conducerea școlii este preocupată de creşterea calităţii procesului didactic şi a 

bazei materiale. 

-valorificarea insuficientă a parteneriatelor cu alte unităţi de învăţământ şi ONG-uri; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-parteneriatele şcolii cu comunitatea locală; 
-posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în întreţinerea spaţiilor şcolare; 
-disponibilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii; 
 -interesul liceelor pentru atragerea clientelei şcolare; 
-lobby-ul părinţilor privind prezentarea realizărilor şi 
performanţelor şcolii; 

-existenţa unor cazuri de copii din circumscripţia  aferentă şcolii cu părinţi plecaţi în 

străinătate, ceea ce duce la scăderea frecvenţei şcolare şi la abandonul parental al copiilor 

rămaşi în ţară; 
 -tendinţa de automarginalizare a unor familii cu potenţial economic şi cultural scăzut, ceea ce 

reduce interesul părinţilor pentru implicarea în viaţa şcolară; 



ECHIPA  MANAGERIALĂ 

 

ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

-formarea managerială sistematică;  
-proiectarea managerială laborioasă;  
-adaptabilitatea la situaţii neprevăzute;  
-capacitatea de asumare a responsabilităţilor;  
-asigurarea fluxului informațional și eficientizarea comunicării. 

-construirea echipelor complementare prin natura competenţelor şi atitudinii membrilor; 
-valorificarea insuficientă a informaţiilor obţinute în urma monitorizării şi controlului activităţii 

didactice; 
 -managementul deficitar al stresului. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-accesul la bune practici manageriale; 
-schimbarea legislaţiei specifice educaţiei; 
-oferta de programe targetate către dezvoltarea abilităţilor manageriale. 

-motivaţia scăzută a angajaţilor şcolii; 
-lipsa de atractivitate a sistemului educaţional;  
-asaltul informaţional. 



 
 
 
13. Analiza PESTE 

Factorii politici: 
 Legislaţ ia:  

 Noul Curriculum pentru Învăţământul primar promovează în mod real educaţia 

timpurie;  

 Legislaţia permite concedierea cadrelor didactice cu performanţe scăzute; 

 Legislaţia muncii blochează ocuparea posturilor vacante. Încadrarea deficitară cu 

personal didactic auxiliar şi nedidactic afectează desfăşurarea normală a actului 

educaţional. 

 Nu favorizează creşterea natalităţii, prin facilităţile acordate mamelor pentru creşterea 

copiilor. 

 Politicile educaţionale ale şcolii: 
 Pentru creşterea rezultatelor şcolare la examenele naţionale, se derulează programe de 

pregătire suplimentară la disciplinele de examen; 
 Pentru preîntâmpinarea frecvenţei scăzute, a abandonului şcolar şi a indisciplinei, 

învăţătorii şi diriginţii colaborează sistematic cu părinţii elevilor; 

 Pentru prevenirea delincvenţei juvenile, şcoala colaborează cu 

familia,poliţia;  

 Activitatea de lobby: 

 Părinţii reprezintă un factor important în diseminarea realizărilorşcolii. 
Factorii economici: 

 Activitatea economică: 
 Gradul de ocupare a populaţiei în activităţile economice este scăzut, faţă de media 

comunitară şi naţională; 
 Majoritatea părinţilor ocupaţi la nivelul localităţii lucrează în servicii, construcţii, confecţii; 

 Slaba dezvoltare a firmelor private nu oferă oportunităţi de sponsorizare a 

şcolii;  

 Politica bugetară: 
 Politica bugetară locală asigură resurse financiare minimale pentru desfăşurarea normală a 

procesului de învăţământ; 

 Neîncadrarea cheltuielilor în bugetele alocate per elev.  

 Venitul disponibil al familiei: 
 Scăderea veniturilor familiilor generează demotivarea 

elevilor. 
Factorii socio-culturali: 

 Migraţia părinţilor: 
 Plecarea părinţilor la muncă în străinătate a determinat rămânerea copiilor în grija rudelor, 
 Dezbinarea unor familii şi diminuarea motivaţiei pentru învăţare a elevilor; 
 Programul guvernamental „Lapte-corn”este favorabil familiilor cu venituri mici; 

 Rata natalităţii: 
 Scăderea anuală a numărului de copii din circumscripţia şcolară creează probleme de 

realizare a planului de şcolarizare şi de încadrare a personalului didactic; 
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 Nivelul educaţional: 
 Majoritatea elevilor provin din familii cu pregătire medie; 

Factorii tehnologici: 
 Dotarea şi baza materială a şcolii: 
 Creşterea interesului cadrelor didactice pentru implementarea noilor tehnologii în 

strategiile didactice; 
 Creşterea interesului părinţilor pentru noile tehnologii; 
  Existenţa dotărilor şi a utilităţilor necesare desfăşurării normale a procesului instructiv-
educativ; 

 Acces la Internet şi cablu TV; 
 Influenţa negativă a folosirii în exces a televizorului şi calculatorului asupra copiilor; 

 Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice a determinat uzura morală a echipamentelor 

informatice existente; 
Factorii ecologici: 

 Existenţa posibilităţii de colectare selectivă a deşeurilor; 
 Implicarea în proiecte educaţionale a partenerilor specializaţi în protecţia mediului.  

 
 
 

STRATEGIA PROIECTULUI 
 

A. ARGUMENT – NECESITATE, FEZABILITATE, OPORTUNITATE 

La elaborarea planului de dezvoltare, s-au avut în vedere: 
 rezultatele obţinute în îndeplinirea obiectivelor stabilite prin planurile de implementare ale PDI 

2014-2017; 

 rezultatele inspecţiei şcolare generale, realizată de ISJ Călăraşi în anul 2012; 

 analiza contextului socio-economic, realizată prin metoda SWOT şi PESTE; 
 analiza cererii/nevoii de educaţie; 

 analiza alternativelor şi riscurilor; 

 sustenabilitatea după încheierea ciclului planului de dezvoltare; 
 beneficiile pentru educaţia copiilor; 

 particularităţile învăţământului primar şi gimnazial. 

Echipa de management are capacitatea de a implementa planurile operaţionale anuale şi îşi propune 

ca, după încheierea planului de dezvoltare, bunele practici privind metodologia implementării planului să 

fie preluate de către toţi factorii interesaţi. Relaţia şcoală-comunitate va fi consolidată pe parcursul 

activităţilor, prin conlucrarea echipei de implementare a proiectului cu reprezentanţii partenerilor locali, 

ceea ce va genera, pe termen lung, o încredere sporită a comunităţii în şcoală şi o implicare mai mare a 
acestora în educaţia copiilor. 

Planul de dezvoltare a fost elaborat în concordanţă cu Politica de coeziune UE 2014-2020 (Investiţii în 

domeniul educaţiei, al formării competenţelor şi al învăţării pe tot parcursul vieţii), cu priorităţile Cadrului 

Strategic Comun 2014-2020 şi în conformitate cu obiectivele PND 2014-2020, axate pe priorităţile 

Strategiei Europa 2020 (Reforme naţionale pentru creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii la 

orizontul anului 2020), potrivit cărora participarea şcolară a copiilor din grupuri vulnerabile contribuie la 

dezvoltarea resurselor umane, având ca rezultat final dezvoltarea echilibrată în domeniul educaţiei şi 



folosirea eficientă a capitalului uman din România. 
La elaborarea planului de dezvoltare, s-a ţinut cont şi de principiul egalităţii de şanse, având în vedere 

Constituţia României şi Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. Se va asigura 
accesul egal la activităţi, indiferent de gen, etnie, naţionalitate, religie, categorie socială, convingeri, 

orientare sexuală, handicap. Scopul final al planului de dezvoltare îl constituie furnizarea unei educaţii mai 

bune, în care individualitatea elevului reprezintă cheia succesului în învăţare; conţinutul formării cadrelor 
didactice implicate are în vedere dezvoltarea competenţelor de abordare pedagogică centrată pe elev, care 

să îmbunătăţească şansele de reuşită şcolară ale tuturor elevilor, indiferent de mediul de provenienţă, etnie 

sau stil de învăţare. 
Planul de dezvoltare contribuie la dezvoltarea durabilă, prin furnizarea unei educaţii iniţiale de 

calitate copiilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii şi prin dezvoltarea unor competenţe transversale din 

perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii, care vor asigura şanse de integrare socială şi profesională a 

elevilor într-o societate în care competenţele de comunicare şi respectul faţă de celălalt, indiferent de 

etnie, gen sau statut social, reprezintă cheia coeziunii sociale. 
Strategia aleasă permite organizaţiei noastre să se concentreze asupra alinierii eficiente a resurselor 

umane şi materiale, existente şi previzibile, la viziunea şi misiunea sa, respectând, în acelaşi timp, 

politicile curente naţionale şi locale în învăţământ, dar şi aşteptările  comunităţii. Strategia Şcolii 

Gimnaziale„Mircea Vodă” asigură îmbunătăţirea continuă, dar şi recunoaşterea calităţii educaţiei oferite. 

B. ŢINTELE/SCOPURILE STRATEGICE 
Ţintele/scopurile strategice derivă din viziunea şcolii şi reprezintă intenţiile majore care vor fi 

realizate prin planul de dezvoltare şi prin care se va îndeplini misiunea şcolii. Aceste scopuri nu se referă 

la activităţile obligatorii/curente, ci reprezintă domeniile pe care şcoala intenţionează să le 

îmbunătăţească. 
Ţintele/scopurile strategice stabilite de Şcoala Gimnazială „ MirceaVodă” Călăraşi pentru perioada 

2014-2017, pe baza diagnozei mediului intern şi extern, având ca reper misiunea şcolii, sunt: 
ŢINTA 1 - Formarea profesorilor pentru utilizarea metodelor interactive de grup şi integrarea noilor 
tehnologii în procesul de predare-învăţare-evaluare; 
ŢINTA 2 – Orientarea şi consilierea elevilor şi părinţ ilor pentru îmbunătăţ irea 

performanţelor şcolare;  
ŢINTA 3 – Dezvoltarea parteneriatelor şcolii cu comunitatea;  
ŢINTA 4 – Dezvoltarea Sistemu lui de Management al Calităţ ii;  
ŢINTA 5 – Dezvoltarea Sistemului de Control Intern Managerial, conform OSGG nr. 
200/2016; 
 
C. OPŢIUNILE STRATEGICE 

Pornind de la realitatea mai sus menţionată şi de la ţintele strategice; acceptând că nivelul de 

formare atins în şcoală reprezintă un mijloc puternic de integrare socială, că eşecul şcolar generează 

eşecul social; considerând că, în acest moment, combaterea eşecului şcolar şi a excluderii sociale a a 

tinerilor proveniţi din medii defavorizate reprezintă o provocare serioasă pentru construcţia României 

democratice, opţiunile strategice ale Planului de dezvoltare a Şcolii Gimnaziale ”Mircea Vodă” pentru 

perioada 2017- 2020, derivate din misiunea şcolii, sunt: 

 Dezvoltarea curriculară; 
 Dezvoltarea resurselor umane; 

 Atragerea de resurse financiare şi dezvoltarea bazei materiale;  

 Dezvoltarea organizaţională, a relaţiilor sistemice şi comunitare. 



D. ETAPELE DE REALIZARE A PLANULUI DE DEZVOLTARE 
Ţintele strategice derivate din misiunea şcolii şi vizând atingerea ţintelor propuse vor fi realizate 

pe parcursul unui ciclu de trei ani şcolari care permite implementarea ţintelor propuse: 

 Anul şcolar 2017-2018: planul de implementare va asigura demararea activităţilor propuse pentru 

atingerea ţintelor strategice şi integrarea nivelului preşcolar; 
 Anul şcolar 2018-2019: planul de implementare va dezvolta activităţile pentru atingerea ţintelor 

strategice; 

 Anul şcolar 2019-2020: planul de implementare va asigura consolidarea rezultatelor bune obţinute 

în primii doi ani. 

E. PLANURILE OPERAŢIONALE 
Fiecare ţintă strategică este operaţionalizată prin stabilirea obiectivelor prioritare, resurselor, 

responsabilităţilor, termenelor şi a indicatorilor de performanţă. 

VI. INDICATORI DE REALIZARE CURRICULUM 
 Creşterea satisfacţiei elevilor şi părinţilor faţă de activitatea cadrelor didactice şi a directorului la 

peste 90%; 

 Diferenţierea curriculară, în vederea trecerii de la “şcoala pentru toţi” la “şcoala pentru fiecare”; 
 Valorificarea potenţialului de învăţare al fiecărei generaţii de elevi la un nivel cât mai ridicat: 

 rata abandonului şcolar - sub 4,00%; 
 promovabilitatea la evaluarea naţională - peste media judetului; 
 rezultate şcolare bune şi foarte bune: minimum 75% calificative „bine” şi 

„foartebine”, minimum 60% medii generale peste 7; 
 Oferta de activităţi extracurriculare asigură posibilitatea fiecărui elev să desfăşoare cel puţin un tip 

de activitate în afara programului de şcoală. 
RESURSE UMANE 

 75% din cadrele didactice aplică metode interactive şi utilizează noile tehnologii în procesul de 
predare-învăţare-evaluare; 

 90% din cadrele didactice participă la stagii de formare, acumulând cel puţin 90 de credite 

profesionale transferabile. 
RESURSE MATERIALE 

 Modernizarea şi asigurarea funcţionalităţii spaţiilor şcolare; 

 Îmbogatirea anuală a patrimoniului şcolii cu materiale curriculare pentru toate disciplinele şcolare; 

 Asigurarea finanţării pentru cheltuielile de întreţinere curentă şi de conservare a 

patrimoniului. RELAŢII COMUNITARE; 
 Creşterea cu 50% a numărului de acorduri de parteneriat încheiate cu unităţi şcolare şi grădiniţe; 

 Creşterea cu 50% a convenţiilor de parteneriat cu ONG-uri locale, pentru derularea de proiecte 
educaţionale. 

DEZVOLTAREA SISTEMICĂ 
 Elaborarea/aplicarea procedurilor şi documentelor asociate SMC, conform Standardelor naţionale 

de calitate; 

 Elaborarea/aplicarea procedurilor şi documentelor asociate standardelor Sistemului de Control 

Intern Managerial. 
 
VII. MONITORIZARE ŞI EVALUARE 
 
 Această componentă a planului de dezvoltare asigură legătura cu planul managerial anual, care 32 33 



este instrumentul de bază pentru monitorizarea PDI şi identifică responsabilii pentru monitorizarea 

implementării activităţilor/sarcinilor stipulate de PDI, pentru evaluarea progresului şi raportarea rezultatelor 

către conducerea şcolii, şi, de asemenea, periodicitatea colectării informaţiilor legate de monitorizare şi 

depunerea rapoartelor. 
      Pentru asigurarea calităţii derulării PDI, se va implementa manualul calităţii, se vor elabora şi aplica 

proceduri de monitorizare şi evaluare a calităţii procesului educaţional, proceduri de colectare regulată a feed-
back-ului din partea elevilor şi a părinţilor, procedura de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral şi se 

va asigura funcţionarea optimă a Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii. 
      Monitorizarea implementării PDI se va face pe baza procedurilor interne care determină condiţiile de 

monitorizare, evaluare şi raportare. Informaţiile vor fi procesate de directorul şcolii şi analizate de CA.                                          
Raportul cu privire la progresul înregistrat şi sugestiile referitoare la îmbunătăţirile necesare emise de CA, 
vor fi prezentate anual Consiliului Profesoral şi Consiliului Reprezentativ al Părinţilor. Monitorizarea şi 

evaluarea va şi sursa principală de informare pentru procesul de actualizare/revizuire a PDI.
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