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FIŞĂ DE IDENTIFICARE 

An şcolar 2016/ 2017 

 

 

Nivelul de învăţământ : primar+gimnazial 

Denumirea unităţii de învăţământ : Şcoala Gimnazială Nr.2 

Adresa : str. Unirii nr.58, municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava 

Telefon/fax : 0230 371534 

Adresa de e-mail : scgen2vd@yahoo.com 

Forma juridică : PJ 

Forma de învăţământ : zi 

Forma de proprietate : publică, de interes local şi naţional 

Modul de funcţionare : 1 schimb/zi 

Director : prof. Seliman Luminiţa-Dorinuţa – numită prin detaşare în 

interesul învăţământului prin decizia ISJ Suceava nr. 1052 /22.08 2016 

Număr de clase/grupe pe ani de studiu : 

 Învăţământ primar : total 10 clase, din care : 

- 2 clase pregătitoare ; 

- 2 clase I ; 

- 2 clase a II-a ; 

- 2 clase a III-a ; 

- 2 clase a IV-a. 

Învăţământ gimnazial : total 8 clase, din care : 

- 2 clase a V-a ; 

- 2 clase a VI-a ; 

- 2 clase a VII-a ; 

- 2 clase a VIII-a. 

Număr total de elevi : 456 elevi, din care 271cuprinşi în învăţământul 

primar şi 185 cuprinşi în învăţământul secundar inferior (gimnazial). 

Număr de elevi pe clase : 

 - cl. preg. = 57 elevi 
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 - cl. I = 57 elevi    - clasa a V-a = 49 elevi 

 - cl.a II-a = 61 elevi   - clasa a VI-a = 45 elevi  

 - clasa a III-a = 52 elevi   - clasa a VII-a = 46 elevi  

 - clasa a IV-a =44 elevi   - clasa a VIII-a = 45 elevi 

Număr total de cadre didactice : 33 cadre didactice, toate calificate, din 

care : 

 În învăţământul primar : 12 cadre didactice (3 învăţători+9 

profesori pentru învăţământul primar), din care : 

12 titularii şcolii  

- 12 cu grad did. I               

 În învăţământul gimnazial : 21 cadre didactice, din care : 

- 15 titularii şcolii, din care :  -11 cu grad didactic I 

     -3 cu grad didactic II 

     - 2  cu definitivat 

- 2 suplinitori calificati,1 definitivat si 1 debutant 

 

-2 titulari in alte scoli, ptr completare norma, 1 definitivat si 1 gradul 2 

 

- 2 plata cu ora, titulari la alte scoli, cu gradul didactic 2 
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Cap.1. Ethos. Prezentarea unităţii de învăţământ 
1.1. Ethos/ Valori 

 
 Şcoala Gimnazială nr. 2 Vatra Dornei, jud. Suceava, promovează cu 

responsabilitate, prin cadrele didactice, personalul didactic-auxiliar şi nedidactic, 

dar şi prin elevii săi, valori etice şi profesionale: 

a) principiul echităţii - în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără 

discriminare; 

b) principiul calităţii - în baza căruia activităţile de învăţământ se raportează 

la standarde de referinţă şi la bune practici naţionale şi internaţionale; 

c) principiul relevanţei - în baza căruia educaţia răspunde nevoilor de 

dezvoltare personală şi social-economice; 

d) principiul eficienţei - în baza căruia se urmăreşte obţinerea de rezultate 

educaţionale maxime, prin gestionarea resurselor existente; 

e) principiul descentralizării - în baza căruia deciziile principale se iau de 

către persoanele/ structurile implicate direct în proces; 

f) principiul răspunderii publice - în baza căruia unităţile şi instituţiile de 

învăţământ răspund public de performanţele lor; 

g) principiul garantării identităţii culturale a tuturor cetăţenilor români şi 

dialogului intercultural; 

h) principiul asumării, promovării şi păstrării identităţii naţionale şi a 

valorilor culturale ale poporului român; 

i) principiul recunoaşterii şi garantării drepturilor persoanelor 

aparţinând minorităţilor naţionale, dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi 

la exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase; 

j) principiul asigurării egalităţii de şanse; 

k) principiul transparenţei - concretizat în asigurarea vizibilităţii totale a 

deciziei şi a rezultatelor, prin comunicarea periodică şi adecvată a acestora; 

l) principiul libertăţii de gândire şi al independenţei faţă de ideologii, 

dogme religioase şi doctrine politice; 

m) principiul incluziunii sociale; 

n) principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia; 

o) principiul participării şi responsabilităţii părinţilor; 

p) principiul promovării educaţiei pentru sănătate, inclusiv prin educaţia 

fizică şi prin practicarea activităţilor sportive; 

q) principiul organizării învăţământului confesional potrivit cerinţelor 

specifice fiecărui cult recunoscut; 

r) principiul fundamentării deciziilor pe dialog şi consultare; 
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s) principiul respectării dreptului la opinie al elevului ca beneficiar direct 

al sistemului de învăţământ. 

 

1.2. Scopul Planului de dezvoltare instituţională 

 
 Scopul Planului de dezvoltare instituţională este de a asigura un cadru 

coerent de prognoză a organizării şi funcţionării eficiente a Şcolii Gimnaziale nr. 

2 Vatra Dornei, jud. Suceava, prin elaborarea clară a obiectivelor strategice şi a 

planului de implementare a acestora. 

 

 Justificarea perioadei alese pentru elaborarea Planului de dezvoltare 

instituţională 

 În contextul modificărilor legislative (Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar), Şcoala Gimnazială nr. 2 

Vatra Dornei, jud. Suceava a ales ca implementare a Planului de dezvoltare 

instituţională perioada de 5 ani, ţinând cont şi de recomandarea Institutului 

pentru Ştiinţele Educaţiei: „Planul de Dezvoltare Instituţională poate deveni un 

instrument al schimbării şcolii româneşti, dacă se va face o repartiţie echilibrată 

şi transparentă a obligaţiilor şi responsabilităţilor între MECTS, ISJ, Primărie şi 

şcoală” (ISE, 2011). 

 Perioada aleasă pentru PDI, 5 ani, reflectă o perioadă optimă în care se 

pot aplica strategiile alese, pot fi operaţionalizate anual obiectivele generale şi 

specifice şi, mai ales, poate fi realizată analiza rezultatelor pe termen lung. De 

asemenea, perioada de 5 ani acoperă cel puţin o legislatură a administraţiei 

publice locale care susţine printr-un parteneriat public-privatdezvoltarea 

învăţământului privat. 

 

 Fundamentarea actualului PDI pe conţinutul PDI-ului anterior 

 În elaborarea PDI se ţine cont de structura şi conţinutul Planului de 

dezvoltare instituţională anterior (2011-2015), dar şi de rezultatele exprimate în 

Rapoartele de activitate ale anilor şcolari anteriori. De asemenea, se iau în 

considerare Planurile manageriale ale Directorului din anii 2014/ 2015 şi 2015/ 

2016 şi planurile operaţionale anuale anterioare. 

 În anul şcolar 2016/ 2017 s-a optat pentruelaborarea unui nou PDI, 

pentru a corela obiectivele strategice ale Şcolii Gimnaziale nr. 2 Vatra Dornei, 

jud. Suceava cu direcţiile de acţiune ale ISJ, dar şi cu schimbările survenite în 

reglementările legale din domeniul educaţiei. 

 

 Planul de dezvoltare instituţională a fost elaborat de o echipă de lucru 

coordonată de Director, formată din reprezentanţi ai Consiliului de Administraţie 

şi Consiliul Reprezentativ al părinţilor pornind de la analiza responsabilă a 

atuurilor şi slăbiciunilor interne, dar şi a oportunităţilor şi ameninţărilor externe. 
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1.3. Prezentarea priorităţilor şi obiectivelor la nivel local/ 
regional/ naţional 

 
 Programul de guvernare 2012 – 2016 reflectă şi în acelaşi timp 

armonizează o serie de principii ce fundamentează guvernarea europeană: 

prudenţa macroeconomică şi responsabilitatea fiscal-bugetară, respectarea 

dreptului fiecăruia la muncă decentă, bine plătită, la oportunităţi egale şi 

protecţie împotriva nedreptăţii şi discriminării, combaterea sărăciei prin crearea 

locurilor de muncă şi şanse egale pentru cei din mediul rural; principiul 

flexicurităţii, ce asigură convergenţa între legislaţia muncii, politicile active de 

ocupare şi bunăstarea socială a unei forţe de muncă flexibile; principiul reducerii 

decalajelor ce despart România de ţările avansate din Uniunea Europeană, 

inclusiv prin preluarea solutiilor europene; principiul protejării şi încurajării 

familiei, ceea ce înseamnă acces la locuinţe decente, la educaţie şi sănătate de 

calitate, la infrastructuri şi comunicaţii moderne, la mediu sănătos, la timp liber. 

 Acest Program de guvernare este expresia unei viziuni privind viitorul 

României ca stat puternic si va fi sustinut de o strategie nationala de dezvoltare 

pe termen mediu si lung. El nu se reduce la obiective şi măsuri sectoriale, ci 

conţine un proiect de societate menit să refacă spiritul comunitar, să întărească 

solidaritatea şi să repună instituţiile statului pe noi baze contractuale. Propunem 

aşadar o bună guvernare, care să redea românilor speranţa, demnitatea şi 

mândria de a trăi în ţara lor (v. http://www.drp.gov.ro). 

 Îmbunătăţirea calităţii şi sporirea nivelului investiţiilor în sistemele de 

educaţie şi formare profesională, participarea sporită la toate formele de 

educaţie şi o mai mare mobilitate educaţională şi profesională a elevilor, 

studenţilor şi cadrelordidactice trebuie să reprezinte, în viziunea Comisiei 

Europene, priorităţi avute în vedere de statele membre pentru atingerea celor 

două ţinte în domeniul educaţional fixate prin strategia Europa 2020. Aceste 

obiective, transpuse la nivelnaţional, sunt: reducerea ratei părăsirii timpurii a 

şcolii la un nivel maxim de 11,3% şi creşterea ponderii absolvenţilor de 

învăţământ terţiar cu vârsta de 30-34 ani la cel puţin 26,7%. 

 

1.4. Scurt istoric 

 La 1 septembrie 1954 a fost înfiinţată o şcoală elementară pe strada 

Unirii, denumită ŞCOALA DE 4 ANI NR.2, care, fiindcă se afla în apropierea 

coloniei Dorna Foresta, s-a mai numit şi ŞCOALA DORNA FORESTA. Această 

şcoală şi-a deschis porţile pentru 31 de elevi. Creşterea populaţiei şcolare a atras 

după sine schimbarea locaţiei şcolii, astfel, la 1 martie 1957 şcoala a funcţionat 

într-o altă clădire, mai spaţioasă, situată pe strada Unirii, timp de 9 ani, avându-

l ca director pe învăţătorul Popa A. Nicolae. 

 Începând cu 31 august 1966, acest local îşi încetează activitatea, 

devenind grădiniţă pentru copii, funcţionând ca atare şi în zilele noastre. 

 La 15 septembrie 1966 este inaugurat noul local al şcolii, care a primit 

aproximativ 500 elevi, în cele 8 săli de clasă, două laboratoare (fizică+chimie şi 

http://www.drp.gov.ro/
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biologie) şi bibliotecă. Sălile sunt spaţioase, luminoase, cu încălzire centrală, 

oferă cele mai bune condiţii pentru instruire şi educaţie. 

 După 1980 spaţiul şcolii a devenit neîncăpător, fiind necesară mutarea 

unor clase în diverse spaţii improprii. Astfel, în vechea poştă, au funcţionat trei 

clase de elevi şi biblioteca şcolii. Alte două clase au învăţat la Grădiniţa Foresta, 

apoi la Creşa de Copii de pe str. Coşbuc, actualul  Centru  de  Informatică, alte 

două clase de elevi desfăşurându-şi activitatea în blocul de garsoniere CFR de pe 

str. Unirii. 

 În 1987 a început construcţia aripii noi a şcolii, ce s-a finalizat şi dat în 

folosinţă la 15 septembrie 1989. Aceasta cuprinde 6 săli de clasă şi un atelier şi 

s-a realizat din iniţiativa conducerii şcolii, susţinută de Comitetul cetăţenesc de 

părinţi, cu ajutorul mai multor unităţi din oraş: E.G.C.L., U.F.E.T. Vatra Dornei şi 

Foresta, Apemin, Staţiunea balneară, U.C.U.P.S. etc. 

 La 15 septembrie 1996 s-au sărbătorit 30 de ani de existenţă a localului 

actual al Şcolii Nr.2, şcoală ce s-a remarcat ca un lăcaş de cultură cu un bine 

meritat prestigiu, cu cadre didactice dăruite profesiei, cu elevi realizaţi în 

numeroase domenii, cu o bază materială foarte bună. Au fost prezenţi la 

aniversare foşti şi actuali dascăli, reprezentanţi ai comunităţii locale, ai bisericii, 

ai inspectoratului şcolar, dar şi şefii de promoţie ai celor 30 de ani şcolari. 

 Începând cu 1 septembrie 2003, Şcoala cu cls.I-IV Nr.3 de pe str. Chiliei 

devine structură la  Şcoala Nr.2, deci şcoala noastră şi-a mărit efectivul de elevi 

şi cadre didactice. Aceasta structura își înceteaza activitatea la 31 august 2014. 

 De la înfiinţare şi până în prezent şcoala s-a bucurat de o dezvoltare 

continuă, atât pe linia îmbogăţirii bazei materiale, cât şi în ceea ce priveşte 

corpul profesoral, calitatea actului pedagogic. 

 Ca urmare, şcoala şi-a clădit încet dar sigur un binemeritat prestigiu, 

fiind apreciată pe plan judeţean şi naţional cu ocazia brigăzilor de îndrumare şi 

control, datorită rezultatelor obţinute pe parcursul anilor la olimpiade, concursuri 

şcolare, admitere în licee. 

 

1.5. Prezentarea stadiului actual al resurselor 

1.5.1. Cadrul instituţional şi administrativ  

 
 Şcoala Gimnazială nr. 2 Vatra Dornei, jud. Suceava este o unitate de 

învăţământ preuniversitar acreditată şi face parte din reţeaua şcolară naţională. 

Şcoala Gimnazială nr. 2 Vatra Dornei, jud. Suceava are personalitate juridică şi 

are conducere, personal şi buget proprii, întocmeşte situaţiile financiare, 

dispunând, în limitele şi condiţiile prevăzute de lege, de autonomie instituţională 

şi decizională. 

 Managementul Şcolii Gimnaziale nr. 2 Vatra Dornei, jud. Suceava este 

asigurat in conformitate cu prevederile legale. Şcoala Gimnazială nr. 2 Vatra 

Dornei, jud. Suceava este condusă de Consiliul de Administraţie, de Director şi 

un Director adjunct.  
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 Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, conducerea Şcolii Gimnaziale 

nr. 2 Vatra Dornei, jud. Suceava se consultă, după caz, cu toate organismele 

interesate: Consiliul Profesoral, organizaţiile sindicale, Consiliul reprezentativ al 

părinţilor, Consiliul şcolar al elevilor precum şi cu autorităţile administraţiei 

publice locale. 

 Şcoala Gimnazială nr. 2 Vatra Dornei, jud. Suceava funcţionează pe baza 

Regulamentului Intern actualizat anual, iar structura organizatorică este descrisă 

prin Organigramă.Conţinutul Regulamentului Intern şi Organigrama sunt aduse 

la cunoştinţa tuturor angajaţilor, elevilor şi părinţilor, în vederea asigurării 

cunoaşterii, de către aceştia, a drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în raport cu 

Şcoala Gimnazială nr. 2 Vatra Dornei, jud. Suceava. 

 

1.5.2. Curriculum şi ofertă educaţională 

 

Oferta educaţională 

 Şcoala Gimnazială Nr.2 Vatra Dornei oferă posibilitatea instruirii elevilor 

pe următoarele nivele : 

- învăţământ primar obişnuit şi în alternativa educaţională step by step, clasele 

pregătitoare-IV ; 

- învăţământ gimnazial, clasele V-VIII. 

 Toate acestea sunt bazate pe Curriculum Naţional la care se adaugă 

Curriculum la decizia şcolii din domeniile : literatură pentru copii, pictură, limba 

engleză, matematică distractivă, informatică, educaţie tehnologică. La acestea se 

adaugă posibilitatea participării la activităţi extracurriculare reprezentate de 

excursii, drumeţii, concursuri cu diverse tematici, teatru, cor, olimpiade şcolare, 

patrule de circulaţie, sanitari, micii pompieri, serbări, concursuri sportive şi alte 

activităţi care se organizează prin consultarea elevilor şi părinţilor, prin activităţi 

organizate la Clubul Copiilor şi Elevilor şi Clubul Sportiv Şcolar Vatra Dornei. 

 În anul şcolar 2004/2005, la cererea părinţilor şi cadrelor didactice, s-a 

demarat în şcoala noastră alternativa educaţională step by step. Prima generaţie 

a acestei alternative de învăţământ(ciclul primar step by step) este actualmente 

în clasa a VIII-a (an şcolar 2011/2012). Datorită rezultatelor foarte bune 

obţinute în această alternativă educaţională, step by step s-a bucurat de  

aprecieri pozitive atât din partea părinţilor cât şi a cadrelor didactice, ca urmare, 

în fiecare an şcolar am avut câte o clasă I SbS, onorând astfel cererile părinţilor 

şi suntem singura şcoală din oraş şi din zonă care oferă această alternativă de 

educaţie. 

 

Resurse curriculare 

a) Curriculum Naţional – Plan cadru de învăţământ ; 

b) Curriculum Naţional – Programe şcolare şi manuale ; 

c) Curriculum la decizia şcolii. 

 Resurse curriculare ale activităţii şcolare : 
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- Curriculum Naţional pentru învăţământul obligatoriu reprezintă cadrul de 

referinţă – document reglator car asigură cerinţa componentelor sistemului 

curricular ; 

- Planurile cadru de învăţământ pentru clasele I-VIII reprezintă documentul ce 

stabileşte ariile curriculare, obiectele de studiu şi resursele de timp necesare 

abordării acestora ; 

- Programele şcolare stabilesc obiectivele-cadru, obiectivele de referinţă, 

exemple de activităţi de învăţare, conţinuturile învăţării, precum şi standardele 

curriculare de performanţă prevăzute pentru fiecare disciplină existentă în Planul 

cadru de învăţământ ; 

- Programul educaţiei celei de-a două şanse şi Programul educaţiei adulţilor ; 

-Ghiduri, norme metodologice şi materiale suport care descriu condiţiile de 

aplicare şi monitorizare ale procesului curricular ; 

- Manuale alternative. 

 

 Oferta educaţională Şcolii Gimnaziale nr. 2 Vatra Dornei, jud. Suceava 

cuprinde învăţământul primar şi gimnazial 

 La începutul anului şcolar 2015/2016 au fost înscrişi 462 elevi, în 19 

clase, din care :   

- 283 elevi în învățământul primar cuprinși în 11 clase (2 clase în alternativa 

educațională step by step)  

-  179 elevi în învățământul gimnazial, cuprinși în 8 clase. 

  

• La ciclul primar s-a înregistrat o creștere a numărului de elevi, la sfârșit 

de semestru înregistrându-se 285 elevi.  

 - 278 au promovat  : -  32 cu medii de suficient 

                                  -   74 cu medii de bine  

                                  -  172 cu medii de foarte bine).  

 -    procent de promovare : 97,54% 

 -    7 elevi corigenți :  -    3 sunt corigenți la 1 obiect 

 -    3 la 2 obiecte  

 -    1 la 3 obiecte.  

 

- 5 note scăzute la purtare la calificativul bine   

 - 1440 absențe motivate  

 -  151 absențe nemotivate. 

 

• La ciclul gimnazial, după transferul elevilor, s-a păstrat constant numărul 

copiilor, la finalul semestrului înregistrându-se tot 179 elevi.  

- 168 elevi au promovat : - 18 cu medii între 5-6,99 

      - 66 cu medii între 7-8,99  

      -  84 cu medii de 9 și 10 

- procent de promovare : 93,85 % 

- 8 corigenți : - 5 sunt corigenți la 1 obiect 

           -  2 la 2 obiecte  
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           -  1 la 3 obiecte.  

- 3 elevi neîncheiați (la cl. V A, VII B și VIII A) 

- 14 note scăzute la purtare :  -  13 note la purtare între 7-9,99  

           -    1 notă scăzută sub 7, pentru absențe nemotivate.  

-  de 1892 absențe motivate  

-  947 absențe nemotivate. 

 

1.5.3. Performanţele elevilor 

 

Populaţia şcolară 

Anul şcolar 

Nr.clase/elevi ciclul 

primar  

(I-IV) 

Nr.clase/elevi 

ciclul gimnazial 

(cl.V-VIII) 

Total clase/elevi 

2011-2012 
14 clase = 271 elevi; 

3 clase Step by Step 
8 clase =211 elevi 22 clase=482 elevi  

2012-2013 
15 clase = 285 elevi; 

3 clase Step by Step 
9 clase=230 elevi 24 clase=515 elevi 

2013-2014 
15 clase = 288 elevi 

4 clase Step by Step 
8 clase=220 elevi 23 clase=508 elevi 

2014-2015 
15 clase = 290 elevi 

4 clase Step by Step 
9 clase=238 elevi 24 clase=528 elevi 

2015-2016 
11 clase = 284 elevi 

2 clase Step by Step 
8 clase = 179 elevi 19 clase = 463 elevi 

2016-2017 
10 clase = 271 elevi 

2 clase Step by Step 
8 clase = 185 elevi 18 clase = 456 elevi 

 

 

 Conform recensământului, situaţia cuprinderii copiilor în clasa I se 

prezintă astfel : 

Anul şcolar 
Nr.clase/elevi ciclul 

primar (I-IV) 

Nr.clase/elevi 

ciclul gimnazial 

(cl.V-VIII) 

Total clase/elevi 

2011/2012 2 clase = 60 elevi 0,5 clase=11 elevi 2,5 clase=71 elevi 

2012-2013 3 clase = 65 elevi 0,5 clase=11 elevi 3,5 clase=76 elevi 

2013-2014 3 clase = 64 elevi 0,5 clase=10 elevi 3,5 clase=74 elevi 

2014-2015 3 clase = 65 elevi 0,5 clase=11 elevi 3,5 clase=76 elevi 

2015-2016    

2016-2017    

 

 De-a lungul timpului, elevii noştri au obţinut rezultate deosebite la etapa 

locală a olimpiadelor, rezultate bune şi foarte bune la concursurile judeţene şi 

naţionale. 

 Elevii au participat la o multitudine de concursuri : creaţie literară „Tinere 

condeie” ; matematică/limbă română/cultură generala „SMART” şi 

„EUROŞCOLARUL” ; religie „Micul creştin” ; matematică „Cangurul” şi 
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LuminaMath”; creaţie plastică în cadrul parteneriatelor între şcoli; olimpiade 

şcolare unde au fost remarcaţi şi premiaţi, la fel şi dascălii lor. 

 La tezele cu subiect unic elevii claselor VII-VIII au obţinut rezultate bune, 

la testările şi evaluările naţionale elevii claselor a VIII-a au obţinut, de 

asemenea, rezultate bune, ocupând primele locuri la admiterea în Liceul Teoretic 

„Ion Luca” Vatra Dornei. 

 În timpul liber elevii au participat la competiţii sportive, sub îndrumarea 

cadrelor didactice de la Clubul Copiilor şi Elevilor şi Clubul Sportiv Şcolar din 

Vatra Dornei, au fost în excursii în judeţ şi în ţară, în tabere şcolare, la 

manifestările organizate pe plan local Bucuriile zăpezii, Orăşelul copiilor, Ziua 

Adolescentului. 

 De remarcat este faptul că toţi absolvenţii clasei a VIII-a de la şcoala 

noastră urmează mai departe o formă de învăţământ în cadrul liceelor şi 

grupurilor şcolare din judeţ şi din ţară. 

Informaţii privind efectivele de elevi la începutul anului şcolar 2016/ 2017 
 

Nivel de 

învăţământ 
 Anul şcolar 

Număr de clase/ 

grupe 

Număr de 

copii / elevi 

Preşcolar     

Primar, 

din care  

clasa 

pregătitoare 

 2 57 

cl. I  2 57 

cl. a -II-a  2 61 

cl. a -III-a  2 52 

cl. a -IV-a  2 44 

Total   10 271 

Secundar 

inferior 

Gimnaziu,  

din care 

cl. a -V-a  2 49 

cl. a -VI-a  2 45 

cl. a -VII-a  2 46 

cl. a -VIII-a  2 45 

Total  8 185 

 

 

Evoluţia efectivelor de elevi în ultimii 5 ani 
 

Nivel de învăţământ Anul şcolar 
Număr de 

clase/ grupe 

Număr de 

copii / elevi 

Preşcolar 

2012/ 2013   

2013/ 2014   

2014/ 2015   

2015/ 2016   

2016/ 2017   

Primar 

2012/ 2013 14 302 

2013/ 2014 14 296 

2014/ 2015 11 282 
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Nivel de învăţământ Anul şcolar 
Număr de 

clase/ grupe 

Număr de 

copii / elevi 

2015/ 2016 11 283 

2016/ 2017 10 271 

Secundar inferior  

Gimnaziu 

2012/ 2013 8 202 

2013/ 2014 8 198 

2014/ 2015 8 196 

2015/ 2016 8 179 

2016/ 2017 8 185 

 

 
1.6.3. Performanţele elevilor 

 

 

Nivelul 
Eleviînscrişi 
începutdean 

Elevirămaşila 
sfârşt de an 

Promovaţi Repetenti Retraşi 

Procentul 
de 

promova-
bilitate 

Clasa 
pregatitoare 

59 59  59    

Clasa I 58 58 58    

ClasaaII-a 53 54 52 2   

Clasaa III-a 44 46 46    

ClasaaIV-a 69 68 68    

Clasa aV-a 42 44 44    

ClasaaVI-a 48 47 47    

Clasaa VII-
a 

45 44 44 1   

ClasaaVIII-
a 

44 43 43 1   

Total 462 178 178 4   

 

 
 

Absenteismul şi abandonul şcolar 

Se introduce o situţie a abandonului existentă la şcoală 

ABANDON: LA CLASELE 0-4 = NU AVEM 

ABANDON LA CLASELE 5-8= 1 CAZ LA CLASA a-VII-a 

 1 CAZ LA CLASA a-VIII-a 
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Evaluarea naţională 

a) limba şi literatura română 
 

Anul 

Nr. 
note 
1 – 
4,99 

% 

Nr. 
note 
5 – 
5,99 

% 

Nr. 
note 
6 – 
6,99 

% 

Nr. 
note 
7 – 
7,99 

% 

Nr. 
note 
8 – 
8,99 

% 

Nr. 
note 
9 – 
9,99 

% 
Nr. 
note 
10 

% 

2011   1  6  5  17  10    

2012   3  4  10  12  18  1  

2013 4  3  4  6  10  12  2  

2014   9  7  6  12  10    

2015   1  10  9  13  6  1  

 

b)   matematica 

Anul 

Nr. 
note 
1 – 
4,99 

% 

Nr. 
note 
5 – 
5,99 

% 

Nr. 
note 
6 – 
6,99 

% 

Nr. 
note 
7 – 
7,99 

% 

Nr. 
note 
8 – 
8,99 

% 

Nr. 
note 
9 – 
9,99 

% 
Nr. 
note 
10 

% 

2011 6  15  4  7  4  3    

2012 16  10  2  5  4  10    

2013 5  5  6  3  7  12  2  

2014 6  5  5  10  5  12  1  

2015 8  7  7  6  8  4  1  

 

 Învăţământul primar 

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

şcolar 2015-2016, conform programului stabilit la începutul anului şcolar. 

Toți învățătorii au participat la consfătuirile cadrelor didactice, în 

septembrie şi la cercul pedagogic al învăţătorilor din zona Dornelor la Şcoala 

Gimnazială Șaru Dornei, în noiembrie 2015. 

Elevii din învățământul primar, împreună cu cadrele didactice, au 

participat la multiple concursuri școlare :  olimpiada de educație civică, faza 

zonală ; concursul școlar național de lb.și lit.română – CORINT Pașaport pentru 

cultură ; concursul școlar național de matematică LuminaMath ; concursul de șah 

Cupa Dornelor, concurs zonal ; concursul interjudețean de matematică 

Memorialul Ștefan Dârțu ; concursul județean Colind de Crăciun ; concursul 

școlar național de competență și performanță COMPER – comunicare în limba 

română și matematică și explorarea mediului ; concursul de șah Cupa Unirii , 

concurs zonal ; concursul de selecție pentru Centrul zonal de performanță. 

La toate aceste concursuri elevii au obținut numeroase premii și mențiuni. 
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 Cadrele didactice din învăţământul primar s-au remarcat în calitate de 

organizatori, evaluatori şi supraveghetori la aceste concursuri. 

D-na prof. pt înv. primar Nimigean Mihaela a participat la simpozionul 

național Dimensiuni ale educației și formării în școala contemporană, organizat 

de Univ. Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie și Științe ale 

Educației, în luna decembrie 2015 la Vatra Dornei și a publicat articolul Lumea 

minunată a jocului în perioada școlară (6-11 ani). 

 Cadrele didactice din învățământul primar s-au implicat în 

programe/proiecte educaționale : 

- proiectul ”Utilizarea manualului digital și a softului educațional în procesul de 

predare-învățare”inițiat de Editura Edu-colaboratori: prof. Ciuban Cecilia, prof. 

Todașcă Loredana, prof. Diaconu Cristina , înv.Ruscan Daniela și înv.Forfotă 

Dorina; 

- proiect educațional ”Ajutăm cât putem”- înv.Forfotă Dorina; 

- proiect educațional ”Sunt un colecționar priceput !”- înv.Forfotă Dorina; 

- proiect educațional ”Cercul armoniei”- prof.Todașcă Loredana și înv.Forfotă 

Dorina; 

- proiect educațional ”De vorbă cu un învățător...de Ziua Educației”-prof.Todașcă 

Loredana; 

- proiect educațional ”Dascălii noștri,prietenii noștri”-înv.Droniuc Dorina; 

- proiect educațional ”Toți suntem egali,toți suntem diferiți”-înv.Droniuc Dorina; 

- proiect educațional ”Orașul nostru”-prof.Dimitriu Claudia; 

 Parteneriate și protocoale de colaborare s-au încheiat de majoritatea 

învățătorilor cu unități școlare din județ și din țară, cu edituri, cu biblioteca și 

cabinetul de consiliere școlară și asistență psihopedagogică din școală, cu 

Fundația pentru Științe și Arte Paralela 45 Pitești, cu cabinet medical. 

 D-nele Nimigean Mihaela, Ciuhlău Daniela și Ichim Doina au urmat 

cursurile de formare pentru cadrele didactice care predau la clasa pregătitoare, 

iar d-nele Ciuban Ceciclia și Dimitriu Claudia s-au înscris la cursuri de masterat 

la Cluj-Napoca. 

 Alte activități ale cadrelor didactice și elevilor din învățământul primar : 

- prof. Diaconu Cristina-responsabil cerc pedagogic – clasa I / zona 

Dornelor,metodist I.S.J. Suceava, membru în Consiliul de administraţie al şcolii, 

membru în Corpul Naţional al Experţilor în Management Educaţional,membru în 

echipa de proiect a Centrului Zonal de Performanță în calitate de 

formator,propunător de programe/subiecte,evaluator; 

- înv. Droniuc Dorina - responsabil cerc pedagogic – clasa a II-a / zona Dornelor; 

- prof. Dimitriu Claudia- lider sindicat / şcoală,pregătirea grupului folk al clasei; 

- prof.  Dimitriu Claudia, Ciuban Cecilia – membri în CEAC; 

- prof. Ciuban Cecilia – organizarea serbării şcolare de Crăciun, la nivelul şcolii, 

desfăşurată la Casa de Cultură V.Dornei; 

-organizarea de momente artistice/serbări dedicate sărbătorilor de iarnă –în sala 

de clasă sau la Casa de Cultură- înv.Ichim Doina, prof.Nimigean  Mihaela, 

prof.Ciuhlău Daniela, prof. Ciuban Cecilia, prof. Simion Odeta ,prof. Diaconu 
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Cristina și înv.Ruscan Daniela ,prof. Dimitriu Claudia și prof.Busuioc 

Lăcrămioara; 

- participarea cu grupul folk la festivitatea de deschidere a Orășelului Copiilor -

prof. Dimitriu Claudia; 

- înfiinţarea Clubului de lectură al clasei, în colaborare cu editura Art-înv.Forfotă 

Dorina, prof.Simion Odeta, prof. Dimitriu Claudia; 

- activitate diferenţiată cu elevii cu CES – certificaţi de CJRAE Suceava (1 elev cu 

sindrom Down şi retard mintal; 1 elev  cu probleme psihice  – clasa a IV-a A 

SbS, prof. Diaconu Cristina și înv.Ruscan Daniela și 1 elev cu  gradul de 

handicap Deficiență funcțională gravă-cu asistent,cod handicap 7-clasa a II-a A , 

prof. Todașcă Loredana); 

- diverse alte activităţi extracurriculare / extraşcolare, conform programelor 

stabilite la început de an şcolar – toţi învăţătorii; 

- participarea la activitatea Cercului zonal al Consilierilor educativi– toţi 

învăţătorii; 

- RoRec Patrula de reciclare-  coordonator la nivel de unitate de învățământ -

prof. Todașcă Loredana; 

- Proiect Centre Pilot de Învățare și Evaluare Comper- coordonator la nivel de 

unitate de învățământ- prof.  Dimitriu Claudia; 

-  acţiuni diverse în programul EcoŞcoala –Sărbătoarea dovleacului și Tombola -

toţi învăţătorii;  

-  acţiuni de diseminare/colectare DEEE-uri în cadrul programului RoRec Patrula 

de reciclare– toţi învăţătorii; 

- colaborare în cadrul activității ”Ora de Cod ” desfășurată de către prof.Șutea 

Tomiță- prof. Nimigean  Mihaela, prof.Ciuhlău, prof. Todașcă Loredana; 

- participare la cursul de acordare a primului ajutor susținut de către d-na doctor 

Tabarcea- înv.Ichim Doina,înv.Forfotă Doina,prof. Ciuban Cecilia ,prof. Todașcă 

Loredana; 

-  marcarea sărbătorilor de 1 Decembrie, Crăciun, 15 şi 24 Ianuarie – toţi 

învăţătorii; 

-  activitate de voluntariat  în colectarea de haine,rechizite pentru copiii 

defavorizați în cadrul proiectului ”Și ei vor să învețe”(VDT Vatra Dornei)- prof. 

Todașcă Loredana, prof. Diaconu Cristina și înv.Ruscan Daniela; 

-  activitate de voluntariat în campania ”SHOEBOX” (VDT Vatra Dornei-

decembrie) - înv.Forfotă Dorina, prof. Ciuban Cecilia ,prof. Todașcă 

Loredana,prof.Simion Odeta;  

-  participare la concursuri de șah cu echipa școlii- prof. Todașcă Loredana 

    Locul I pentru Școala Gimnazială Nr.2 la competiția de șah ”Cupa Unirii”; 

-  participare la concurs etapa pe oraș la tenis de masă-clasa a IV-a A Sbs 

    Locul I-un elev și Locul III-un elev; 

-  vizionarea piesei de teatru ”Motanul încălțat”– toţi învăţătorii; 

- pregătire suplimentară cu elevii capabili de performanţă, în vederea pregătirii 

pentru concursuri şcolare, dar şi activităţi diferenţiate recuperatorii – toţi 

învăţătorii; 
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- diplome de mentori pentru îndrumarea elevilor pentru participarea la 

concursurile şcolare naţionale, interjudeţene, judeţene şi pentru performanţele 

obţinute – de la unităţile de învăţământ organizatoare – toţi învăţătorii. 

 

 

 Rezultate concursuri școlare învățământ primar : 

*OLIMPIADA DE  EDUCAȚIE CIVICĂ-faza zonală-3 echipaje calificate pentru faza 

județeană- clasa a IV-a B, prof. Dimitriu Claudia; 

 

* CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ-CORINT 

”PAȘAPORT PENTRU CULTURĂ”,EDIŢIA 2015-2016 /ETAPA  I,29 oct. 2015: 

- clasa a II-a A, prof. Todașcă Loredana-2 premii II ,7 premii III și 4 menţiuni; 

- clasa a III-a A, prof. Simion Odeta-1 premiu I , 3 premii III și 3 menţiuni; 

- clasa a IV-a A SbS, prof. Diaconu Cristina și prof.Ruscan Daniela-13 premii II, 

6 premii III și  1 menţiune; 

- clasa a IV-a B, prof. Dimitriu Claudia-1 premiu I, 16 premii II, 4 premii III și 2 

menţiuni; 

- clasa a IV-a C, prof. Busuioc Lăcrămioara-1 premiu I, 9 premii II, 2 premii III ; 

 

*  CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE MATEMATICĂ LUMINAMATH 

EDIŢIA 2015-2016 /ETAPA  I, 5 dec. 2015: 

- clasa a II-a A, prof. Todașcă Loredana-1 premiu II  și 1 menţiune; 

- clasa a III-a A, prof. Simion Odeta-1 premiu II , 2 premii III și 3 menţiuni; 

- clasa a IV-a B, prof. Dimitriu Claudia-1 premiu II și 3 menţiuni; 

 

*  CONCURSUL DE ȘAH  ”Cupa Dornelor”-concurs zonal organizat de către 

Clubul Copiilor Vatra Dornei ( noiembrie 2015) : 

- clasa a II-a A, prof. Todașcă Loredana – 1 premiu II cu medalie de argint și 1 

premiu III cu medalie de bronz; 

- clasa a IV-a A SbS, prof. Diaconu Cristina și prof.Ruscan Daniela-2 premii III 

cu medalie de bronz; 

 

* CONCURSUL  INTERJUDEȚEAN DE MATEMATICĂ MEMORIALUL ”Ștefan 

Dârțu”(11.12.2015): 

- clasa a IV-a A SbS, prof. Diaconu Cristina și prof .Ruscan Daniela -1 menţiune. 

- clasa a IV-a B, prof. Dimitriu Claudia-2 menţiuni; 

 

*  CONCURSUL JUDEȚEAN „COLIND DE CRĂCIUN” 

 Ediţia a V-a ,Iulius Mall-Suceava decembrie 2015  

- clasa a II-a A, prof. Todașcă Loredana-1 premiu I 

- clasa a IV-a A SbS, prof. Diaconu Cristina și prof.Ruscan Daniela -1 premiu I 

- clasa a IV-a B, prof. Dimitriu Claudia-1 premiu II cu grupul folk 
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* CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER  

EDIŢIA 2015-2016 /ETAPA  I, 15 ianuarie 2016 -COMUNICARE ÎN LIMBA 

ROMÂNĂ : 

-  clasa CP A ,prof.Nimigean  Mihaela, prof.Ciuhlău Daniela– 13 premii I, 9 

premii II, 4 premii III și 2 menţiuni; 

-  clasa CP B , înv.Ichim Doina–14 premii I, 3 premii II, 3 premii III și 1 

menţiune; 

- clasa I A, prof. Ciuban Cecilia– 23 premii I, 2 premii II și 1 menţiune; 

- clasa I B, înv.Forfotă Dorina – 23 premii I, 4 premii II; 

- clasa a II-a A, prof. Todașcă Loredana – 4 premii I, 8 premii II, 8 premii III și 7 

menţiuni; 

- clasa a III-a A, prof. Simion Odeta-5 premii I , 7 premii II ,7 premii III și 3 

menţiuni; 

- clasa a IV-a A SbS, prof. Diaconu Cristina și prof.Ruscan Daniela-10 premii I ,2 

premii II, 5 premii III și  4 menţiuni; 

- clasa a IV-a B, prof. Dimitriu Claudia-3 premii I , 4 premii II ,9 premii III și 7 

menţiuni; 

- clasa a IV-a C, prof. Busuioc Lăcrămioara-1 premiu I, 3 premii II, 3 premii III 

și 3 menţiuni; 

 

*  CONCURSUL ŞCOLAR NAŢIONAL DE COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ COMPER 

EDIŢIA 2015-2016 /ETAPA  I, 25 ianuarie 2016 -MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA 

MEDIULUI : 

-  clasa CP A ,prof.Nimigean  Mihaela, prof.Ciuhlău Daniela – 10 premii I, 7 

premii II, 7 premii III, 4 menţiuni; 

-  clasa CP B , înv.Ichim Doina-– 6 premii I, 4 premii II, 2 premiu III și 3  

menţiuni; 

- clasa I A, prof. Ciuban Cecilia– 12 premii I, 8 premii II, 7 premii III și 5 

menţiuni; 

- clasa I B, înv.Forfotă Dorina– 6 premii I, 17 premii II, 3 premii III și 1 

menţiune; 

- clasa a II-a A, prof. Todașcă  Loredana – 12 premii I, 1 premiu II, 1 premiu 

IIIși 7 menţiuni; 

- clasa a III-a A, prof. Simion Odeta-2 premii I , 6 premii III și 3 menţiuni; 

- clasa a IV-a A SbS, prof. Diaconu Cristina și prof.Ruscan Daniela-8 premii I ,3 

premii II, 5 premii III și  2 menţiuni; 

- clasa a IV-a B, prof. Dimitriu Claudia-1 premiu I , 2 premii II ,2 premii III și 6 

menţiuni; 

- clasa a IV-a C, prof. Busuioc Lăcrămioara-5 premii I, 2 premii II, 2 premii III și 

2 menţiuni; 

 

*  CONCURSUL DE ȘAH  ”Cupa Unirii”-concurs zonal organizat de către Clubul 

Copiilor Vatra Dornei (ianuarie 2016) : 

- clasa a II-a A, prof. Todașcă Loredana – 2 premii II cu medalii de argint și 1 

menţiune; 
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*  CONCURSUL de selecție pentru Centrul Zonal de Performanță: 

- clasa a IV-a A SbS,prof. Diaconu Cristina și prof.Ruscan Daniela-10 elevi 

admiși la Limba română; 

- clasa a IV-a A SbS,prof. Diaconu Cristina și prof.Ruscan Daniela-9 elevi admiși 

la Matematică; 

- clasa a IV-a B, prof. Dimitriu Claudia-14 elevi admiși la Limba română; 

- clasa a IV-a B, prof. Dimitriu Claudia-15 elevi admiși la Matematică . 

 

Învăţământul gimnazial 

 Aria curriculară Limbă și comunicare 

 În primul semestru al anului școlar 2015-2016 în cadrul catedrei s-au 

desfășurat următoarele activități : 

1. Întocmirea planificărilor calendaristice și pe unități de învățare ; 

2. Elaborarea subiectelor și baremelor pentru testele predictive, analiza 

rezultatelor și realizarea planului de măsuri remediale pentru fiecare clasă ; 

3. Organizarea olimpiadei de lb.și lit.română, faza pe școală ; 

4. Intensificarea pregătirii elevilor de clasa a VIII-a, în vederea susținerii 

simulării evaluării naționale ; 

5. Predare, utilizând mijloace TIC, internet, prezentări power point și diferite 

auxiliare ; 

6. Vizionare de filme și teatru în conformitate cu programa de studiu. 

D-na prof. Iuga Ioana a ținut o activitate demonstrativă în luna noiembrie 

la clasa a VIII-a B, cu tema Textul literar – textul non-literar, iar d-na prof. Nilaș 

O. a prezentat referatul Instruirea asistată de calculator – o disciplină pentru 

profesorul de limba română ? 

D-na prof. Lupașcu Cornelia a prezentat în luna decembrie referatul cu 

tema Creșterea eficientizării orelor de limba franceză prin utilizarea mijloacelor 

de învățământ adecvate. 

În luna ianuarie s-a realizat macheta revistei Pe firul vremii… și s-au 

organizat concursuri de recitare în cinstea lui Mihai Eminescu în colaborare cu 

bibliotecara școlii. 

 

Rezultatele obținute de elevi : 

La olimpiada de limbă, comunicare, literatură : 

- Cozan Andreea – cl. V A – 100 p – prof. Nilaș O.; 

- Albert Alexandra – cl.VI A – 104 p – prof. Nilaș O.; 

- Borgovan Alexandru – cl. VI B – 100 p – prof. Iuga I.  

Aceștia sunt calificați la etapa județeană a olimpiadei. 

La concursul Elena Șimon : Marinca Tudor, premiul II, Ioja David, premiul III, 

Ghervan Bianca, Chiforescu Cosmin, Busuioc Andreea, Pardău Cristina, Bacalu 

Anna Maria, mențiuni. 

La concursul Crăciunașul : elevii din clasele V B și VI B au obținut 10 premii I,. 8 

premii II și 4 premii III. 
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      Aria curriculară matematică şi ştiinţe.  

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

al anului școlar 2015-2016 și-a concentrat activitatea pe : 

- asigurarea caracterului practic-aplicativ al proiectării și al cunoștințelor predate 

și corelarea acestora cu achizițiile anterioare ale elevilor 

- identificarea unor metode specifice de predare-învățare centrate pe elev și 

adaptarea într-o mai mare măsură a strategiilor de lucru la cerințele colectivelor 

de elevi 

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

școlare și la testele naționale 

- sporirea interesului elevilor pentru disciplinele din această arie curriculară prin 

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

școlii, la nivel local și județean 

- îndrumarea cadrelor didactice în întocmirea planificărilor, a proiectelor pe 

unități de învățare și al altor documente necesare în activitatea didactică 

- perfecționarea membrilor comisiei prin participarea la activitățile cercurilor 

pedagogice 

- utilizarea anumitor softuri educaționale în activitatea didactică 

- activități organizate la nivelul școlii de către comisia metodică: 

- participarea membrilor Comisiei la cursuri de formare și perfecționare 

- meditații la matematică (săptămânale) pentru pregătirea concursurilor, 

olimpiadelor și a evaluării naționale 

        -referate științifice 

        -realizarea unor experimente interesante la chimie și fizică 

        -perfecţionarea tehnicii didactice educative 

        -dezvoltarea receptivitǎţii pentru nou și a aptitudinilor de a-l introduce în 

practicǎ; 

        -îmbinarea optimă a metodelor tradiţionale cu metodele complementare de 

evaluare în scopul creşterii eficienţei activităţii de învăţare şi îmbunătăţirii 

interesului şi motivaţiei învăţării; 

       -însuşirea unor metode de informare şi de documentare independentă, care 

oferă deschiderea spre autoinstruire, spre învăţare continuă; 

       -întocmirea de către fiecare profesor a portofoliului personal 

         În cadrul comisiei s-a urmărit proiectarea activităţilor didactice şi 

conceperea strategiilor adecvate în raport cu particularităţile fiecărui colectiv de 

elevi, dezvoltarea la elevi a interesului pentru disciplinele specifice ariilor 

curriculare matematică şi ştiinţe, proiectarea şi realizarea cu randament a 

tuturor activităţilor de pregătire a elevilor în vederea participării la concursurile 

şcolare şi la examene. 

 Activitatea comisiei s-a desfăşurat după planificarea întocmită la începutul 

semestrului. În cadrul comisiei s-au elaborat, aplicat, corectat şi interpretat 

rezultatele la testarea iniţială, rezultatele `obţinute au fost centralizate, 

menţionându-se punctele tari şi cele slabe, precum şi modalităţile de remediere . 

- Profesorii de matematică au participat, împreună cu elevii, la concursurile 

şcolare : Memorialul David Hrimiuc-Ediția a XII a-Gura Humorului 30 octombrie-
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1 noiembrie –Borgovan Alexandru clasa aVI a B –mentiune( prof. Ungureanu 

Ovidiu ) Roșu Gabriel clasa aVIa A –mențiune,Baciu Cezar clasa a VIa A-

mențiune(prof. Seliman Luminița Dorinuța) 

- Matematica de drag-Ediția a X a-Bistrița 20-22 noiembrie- Borgovan 

Alexandru clasa aVIa B –mentiune, Nimigean Valentin clasa a V a B-mențiune( 

prof. Ungureanu Ovidiu) 

- Memorialul Ștefan Dîrtu-Ediția a XII a -Vatra Dornei 11-13- decembrie- 

Borgovan Alexandru clasa aVIaB –mentiune,Onu Bazgan Miruna clasa  aVIII a A-

mențiune,Pardău Cristina Maria clasa aVI a B-mențiune,Onu Bazgan Adrian clasa 

a Va B-mențiune (prof. Ungureanu Ovidu), Roșu Gabriel clasa aVIa A –

mențiune,(prof. Seliman Luminița) 

- Concursul Taberei Interjudețene de matematică Vatra Dornei 1-6 

februarie 2015 

- Onu Bazgan  Adrian clasa aVa –mențiune,Borgovan Alexandru clasa aVIa 

B –mențiune,Onu Bazgan Anca Miruna clasa aVIIIa A–premiul II,-Baciu Cezar 

clasa a VIa A-mențiune,MoroșanuAlexandru clasa a V a ( școala nr. 1)-premiul 

II(prof. Seliman Luminița Dorinuța)  

Profesorii de matematică au participat la aceste concursuri în calitate de 

propunători de subiecte, evaluatori, supraveghetori, conducători de grup. 

 În perioada 7-12 februarie 2016 prof. Ungureanu Ovidiu a participat la 

tabăra interjudeţeană de matematică Vatra Dornei cu un grup de 9 elevi de la 

clasele V-VIII, unde a susţinut ore activități de predare . Tabăra s-a încheiat cu 

un concurs . 

 Pe tot parcursul semestrului I,  profesorii de matematică au susţinut ore 

de pregătire suplimentară, atât pentru pregătirea unor concursuri şi olimpiade, 

cât şi pentru pregătirea elevilor de clasa a VIII-a (Avram Angelica și Ungureanu 

Ovidiu ) și a VI a în vederea susţinerii examenului de Evaluare Naţională, după 

un orar stabilit . 

Lecţiile de biologie s-au desfăşurat în bune condiţii, majoritatea în laboratorul de 

biologie folosindu-se mijloacele de învăţământ existente specifice biologiei, 

urmărindu-se atingerea obiectivelor propuse în special însuşirea termenilor 

specifici biologiei. 

D-na Cimpoeşu , a organizat olimpiada de biologie, faza pe şcoală şi s-a 

preocupat de pregătirea elevilor calificaţi la etapa zonală și județeană. Doi elevi 

s-au calificat pentru faza județeană .(Uța Minerva și Groza Alexandru din clasa a 

VII a B-locul I și respectiv locul II la faza zonală) 

.La fizică d-na prof. Mandache s-a preocupat pentru transmiterea noilor noţiuni, 

pentru asigurarea caracterului practic-aplicativ al proiectării şi al cunoştinţelor 

predate, precum şi corelarea acestora cu noţiunile anterioare. În cadrul orelor a 

îmbinat metodele tradiţionale cu strategiile moderne, astfel încât elevii să poată 

percepe cu uşurinţă noţiunile fizice noi. A utilizat în cadrul orelor de fizică 

material didactice existent în dotare precum și materiale confecționate de elevi, 

sau achiziționat din sponsorizări .S-a ocupat de pregătirea suplimentară a 

elevilor în vederea participării la olimpiada de fizică fazele locală și județeană 

unde s-au calificat trei elevi din clasa a VI a A  și o elevă din clasa a VIII a A. 
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D-na Ungureanu Dorina s-a preocupat de formarea la elevi a unui limbaj chimic, 

ştiinţific, a competenţelor generale  şi specifice obiectului chimie, cum ar fi : 

explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi, 

investigarea comportării unor substanţe sau sisteme chimice şi a accentuat pe 

parcursul lecţiilor utilizările elementelor chimice şi a substanţelor . 

A pregatit elevii pentru concursurile școlare specifice disciplinei ,a organizat ore 

de experimente chimice pentru elevi, în perioada vacanței și în afara orelor de 

curs,în cadrul proiectului cadrul proiectului CHIMIA VERDE ,CHIMIE ȘI MAGIE. .A 

contribuit la derularea unor programe de educație ecologică pentru un mediu 

curat,pentru sănătate. 

A participat cu doi elevi de clasa a VIII a la concursul de chimie Cristofor 

Simionescu –Iași-concurs dedicat elevilor claselor IX- XII-obținând punctaje care 

i-au plasat în primii 30 din 120 elevi participanți la clasa a IX a  Matei Mihai clasa 

a VIII a A și Nimigean Iulian aVIII a  B 

În cadrul orelor de ed.tehnologică elevii sunt îndrumaţi pentru a face sinteze şi 

pentru a transfera informaţiile acumulate în contexte noi, întotdeauna legate de 

aplicarea practică a noilor cunoştinţe. S-a pus accent pe valorificarea abilităților 

de studiu individual,în egală măsură cu deprinderea de lucru în echipă și cu 

recunoașterea valorii fiecărui coechipier. A antrenat colectivele de elevi în 

activități practic-aplicative ,atât în lecții cât și în activități extrașcolare. A 

proiectat și realizat cu elevii lucrări practice. 

       În calitate de coordonator al Comitetului Eco-școala, d-na prof. Nichiceanu 

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

Documentația Eco pentru anul 2016 și a întreprins demersurile pentru înscrierea 

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

etape, școala noastră a întrunit punctajul maxim pentru întocmirea 

Documentației și a Planului de Acțiuni pentru 2016.  

         D-na prof. Nichiceanu a coordonat activitățile elevilor din clasele 

gimnaziale, în scopul confecționării unor produse pentru Tombola Eco, 

desfășurată în scopul asigurării fondurilor pentru cotizația Eco. În aceste 

activități, a utilizat materiale reciclabile (textile, lemn, plastic, metal) și a avut în 

vedere punerea în valoare a creativității elevilor în crearea modelelor de lucrări 

originale, majoritatea dedicate sărbătorilor de iarnă. 

             D-nul profesor Șutea Toma Constantin a susținut orele de opțional –TIC 

,în laboratorul de informatică, laborator dotat cu 30 de calculatoare.A inițiat 

elevii în tainele informaticii, a realizat lucrari cu elevii-powerpoint-uri.Pe tot 

parcursul semestrului I  a asigurat asistența tehnică pentru toate calculatoarele 

din școală.A  promovat oferta educațională a școlii pe site-ul școlii și s-a 

preocupat de administrarea lui. D-nul profesor Șutea Toma și-a folosit din plin 

cunoștințele din domeniu prin realizarea proiectării activității în format electronic 

,publicarea de materiale didactice pe site-ul didactic.ro realizarea de prezentari 

power-point cu elemente de originalitate;consultarea de resurse TIC pentru 

disciplinele  predate. 

Activități de perfecționare:                                                      
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          Toate cadrele  didactice din cadrul comisiei au prezentat materiale de 

specialitate în cadrul ședințelor de catedră:Strategii euristice utilizate în 

predarea-învățarea  fizicii- prof.Mandache Elena,Poluarea mediului-prof. 

Cimpoeșu Doina,Referat –ARGUMENTE PENTRU STUDIUL GEOMETRIEI  ÎN 

SPAȚIU- prof. Ungureanu Ovidiu 

          În perioada 2-4 octombrie 2015 prof. Ungureanu Ovidiu a participat la 

Simpozionul Național DAN BRÂNZEI  cu tema 120 de ani de prezență gazetei 

Matematice în activitatea  profesorilor și elevilor din România Rolul și locul 

materialelor auxiliare în proiecterea și desfășurarea procesului de învățământ 

organizat de S.S.M.R .În perioada 30 octombrie-1 noiembrie 2015 prof. 

Ungureanu Ovidiu a participat la Masa Rotundă-Dezbatere-Pregătirea și 

susținerea elevilor capabili de performanță la matematică, asemănări și deosebiri 

România-Republica Moldova, activitate desfășurată la Gura Humorului. 

Ungureanu Dorina și Ungureanu Ovidiu au participat la Conferința națională 

C.C.D.G  ediția – a XVII a cu tema Educație pentru un stil de viață   sănătos-10 

octombrie 2016 desfășurată la București.. 

         Prof.Ungureanu Dorina ,Ungureanu Ovidiu au participat în luna decembrie 

la Programul de formare continuă acreditat Utilizarea  avansată  a 

instrumentelor TIC( 25 de credite) curs organizat de CCD George Tofan Suceava. 

       În perioada 22-23 octombrie prof. Seliman Luminița-Dorinuța a  participat 

la cursul cu tema  Creșterea calității sistemului educativ prin implementarea de 

instrumente moderne de management și monitorizare, desfășurat prin proiectul 

cofinanțat  din fondul Social European. 

 

Aria curriculară Om și societate 

Comisia metodică Om şi societate a fost constituita la inceputul anului scolar 

2015-2016 cu un efectiv de 5 cadre didactice , 2 de istorie, 1 de geografie, 1 de 

religie, 1 cultura civica). 

 Comisia si-a desfasurat activitatea pe baza unui program la care si-au 

adus contributia toti membrii si a avut urmatoarele obiective: 

• Aplicarea testelor initiale in vederea proiectarii activitatii didactice 

semestriale in functie de rezultatelor obtinute de catre elevi 

• Proiectarea activitatii didactice pe baza noului curriculum ,cu accent pe 

unitatea de invatare 

• Predarea si insusirea cunostintelor folosind metode active-participative 

• Evocarea evenimentelor importante din istoria nationala si a comunitatii 

• Respect si consideratie pentru credinta strabuna si cultivarea spiritului de 

toleranta religioasa 

• Integrarea elevilor minoritari  in comunitatea scolara si locala 

• Pregatirea elevilor pentru concursurile si olimpiadele scolare 

• Dezbaterea temelor cercului pedagogic in cadrul comisiei metodice 

 

 Planificarile si proiectarea activitatii didactice pe sem I  au fost intocmite si 

predate la timp. Lectiile au fost minutios pregatite pentru fiecare obiect al ariei 

curriculare. Cadrele didactice folosindu-se de materiale didactice diverse si 
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metode participative  au facilitat procesul de invatare al elevilor. Elevii au fost 

antrenati in realizarea diferitelor proiecte si portofolii cerute de profesorii de 

istorie, cultura civica, religie si geografie. 

 Toate cadrele didactice ale ariei curriculare Om si Societate au aplicat 

testele initiale si au elaborat un plan de masuri in vederea imbunatatirii 

performantei scolare.  

 Pregatirea pentru participarea la olimpiadele scolare , faza pe scoala şi 

faza locală a fost facuta cu multa seriozitate  ,iar rezultatele au fost pe masura 

asteptarilor. Astfel: 

• La disciplina cultura civica d-na prof. Aicoboae Mihaela a participat la 

etapa pe scoala a olimpiadei cu 10 echipaje, 5 echipaje s-au  calificat la etapa 

locala, 2 echipaje formate din elevi de clasa a VII a si a VIII a s-au calificat la 

faza judeteana : Tonea Raluca si Olar Ioana; Pastinaru Iulia si Ghervan Bianca. 

• La disciplina istorie , au participat la etapa pe scoala 10 elevi , la etapa 

locala vor participa 6 elevi. 

• La disciplina geografie :  

- la clasa a VIII a , au participat 3 elevi la etapa pe scoala, doi elevi vor 

participa  la etapa locala. 

- la clasele V-VII, la etapa locala au participat 6 elevi, la etapa judeteana s-

au calificat 5 elevi : Rosu Radu, cl a VI a A–locul I(faza locala), Baciu Cezar ,cl a 

VI a A- locul al II lea (faza locala), Pardau Cristina cl a VI a B, Macovei Stefana 

si Nimigean Valentin cl a V a B 

 In vederea obtinerii unor rezultate bune la olimpiade cadrele didactice au 

efectuat ore de pregatire suplimentara, ore consemnate si in condica. 

  In ceea ce priveste activitatile extrascolare si scolare mentionez 

urmatoarele activitati ale membrilor comisiei:  

• D-na prof. Cormos Maria a participat cu elevii la mai multe actiuni 

specifice  sarbatorilor de iarna : actiuni caritabile ( pentru copiii defavorizati), 

program de colinde, participare la slujbe religioase. Sub îndrumarea d-nei 

profesoare elevii clasei a VII a B , au realizat obiecte pentru tombola organizata 

cu acest prilej. Cu ocazia consemnarii  evenimentelor istorice, 25 octombrie – 

Ziua Armatei si 1 decembrie –Ziua Nationala a Romaniei, elevii impreuna cu d-na 

profesoara au participat la depuneri de coroane la monumentul eroilor din 

centrul municipiului.Pentru a consemna ziua Micii uniri, a fost organizată o 

dezbatere pe aceasta temă la clasa a VII a B. 

• D-nul Cozianu Claudiu si d-na prof. Popescu Camelia, cu ocazia zilei 

nationale a Romaniei ,  au participat la un concurs de istorie organizat la nivel 

local, desfasurat la Casa de cultura ”Platon Pardau” din municipiu. La acest 

concurs au participat elevi de la Scolile gimnaziale nr 2 , nr 4 Vatra Dornei  si  de 

la Scoala Gimnazială Neagra Sarului). Tema concursului a fost : Etapele realizarii  

Marii Uniri. Din cadrul Scolii gimnaziale nr 2, au participat 5 elevi care au 

obtinut: LOCUL I si II(Miruna Onu si Pastinaru Iulia , cl a VIII a A ), respectiv 

Mentiune (Cautis Alexandru cl a VIII a B).  
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In ceea ce priveste formarea continua aceasta s-a realizat în cadrul cercurilor 

pedagogice si a comisiei metodice. 

 In perioada semestrului I, membrii comisiei au paricipat la 4 activităţi , 

avand ca teme  

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

vederea creşterii performanţelor şi de remediere şcolară- OCT 2015 

- Organizarea de către doamnele profesoare Cormos Maria si Aicoboaie 

Mihaela a unei activităţi cu caracter civic , la clasa a VII a A cu tema: “Zidul 

diversităţii”, - 2 NOV 2015 

- Elaborarea unor teste semestriale care să vizeze evaluarea competenţelor 

la nivelul ariei curriculare, iar în cazul disciplinelor istorie şi geografie elaborarea 

subiectelor în vederea susţinerii tezei de către elevii  claselor a VIII a – 4  Dec 

2015 

- Prezentarea unui material în format Power Point, de către prof Sandu 

Teodora cu tema: Metode interactive de predare-învăţare-evaluare la disciplina 

geografie şi prezentarea rezultatelor participării la olimpiade, faza pe şcoală şi 

faza locală -  Feb 2016. 

 

Comisia metodică Arte şi Sport 

 Activitatea la nivel de catedră și de comisie metodică, s-a desfăsurat 

conform planului managerial stabilit la început de an școlar și a planificării pe 

semestrul I. 

Astfel, pe parcursul semestrului I al anului școlar 2015-2016 membrii comisiei 

metodice ,,Sport- Arte’’ au efectuat următoarele activități: 

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

programelor școlare în vigoare; 

- a fost susținută lecție deschisă la disciplina educație plastică de către prof. 

Nilas Otilia, activități artistice de 1 Decembrie conduse de domnul prof. Uța 

Romeo și activitați dedicate sărbătorilor de iarnă coordonate la nivelul catedrei 

de prof. Stoleru Răzvan; 

- membrii comisiei și-au perfecţionat tehnica didactico-educativă, au pregătit 

suplimentar elevii pentru olimpiade și concursuri, au identificat și acoperit, pe 

cât posibil, lacunele din cunostinţele elevilor; 

- s-au parcurs integral programele școlare de către toţi membri comisiei conform 

planificărilor și în corelaţie cu manualele; 

- s-au realizat modele de fise de lucru de către  cadrele didactice din comisie, 

teste și probe însoţite de bareme de evaluare și notare,  

- s-a realizat monitorizarea permanentă a progresului elevilor, prin verificarea 

periodică a nivelului de progres; 

- fiecare profesor și-a întocmit portofoliul individual; 

- toţi membri comisiei au participat la toate acţiunile organizate la nivelul școlii și 

la competiţii în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la nivel de centru 

Vatra Dornei și etapă judeţeană după cum urmează: 

Dornei -prof. Stoleru Răzvan, prof. Vizitiu Mihai; 
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-VIII la nivel  de centru 

Vatra Dornei – prof. Stoleru Răzvan, prof. Vizitiu Mihai; 

-VIII -  la nivel de centru Vatra Dornei- 

prof. Stoleru Răzvan, prof. Vizitiu Mihai 

-IV la nivel  de centru 

Vatra Dornei – prof. Stoleru Răzvan, prof. Vizitiu Mihai; 

Moldovenesc - prof. Stoleru Răzvan, prof. Vizitiu Mihai; 

Moldovita - prof. Stoleru Răzvan, prof. Vizitiu Mihai; 

• Locul II etapa pe cerc pedagogic cu echipa de tenis de masa a scolii- prof. 

Stoleru Răzvan, prof. Vizitiu Mihai; 

• Locul II etapa pe cerc pedagogic cu echipa de fotbal baieti I-IV a scolii- 

prof. Stoleru Răzvan, prof. Vizitiu Mihai; 

• Locul I etapa pe catedra Dornelor cu echipa de fotbal baieti- I-IV a scolii- 

prof. Stoleru Răzvan, prof. Vizitiu Mihai; 

• Locul II etapa pe catedra Dornelor cu echipa de fotbal fete a scolii clasele 

V-VIII- prof. Stoleru Răzvan, prof. Vizitiu Mihai; 

• Locul III etapa pe catedra Dornelor cu echipa de fotbal baieti a scolii V-

VIII- prof. Stoleru Răzvan, prof. Vizitiu Mihai; 

• Locul II etapa pe catedra Dornelor cu echipa de sah a scolii- prof. Stoleru 

Răzvan, prof. Vizitiu Mihai; 

• Amenajarea unui spatiu in incinta salii de gimnastica pentru desfasurarea 

activitatilor metodice ale catedrei- prof. Stoleru Răzvan, prof. Vizitiu Mihai; 

• Coordonarea activitatilor metodice din cadrul catedrei de educatie fizica 

din zona Dornelor- prof. Stoleru Răzvan; 

Dovleacului – prof. Nilas Otilia; 

e Casa de Cultură Vatra Dornei –decembrie 2015– prof. 

Nilas Otilia;  

- prof. Nilas Otilia; 

• Cultivarea simtului practic si estetic si imbinarea materiei cu alte arte in 

cadrul orelor- prof. Nilas Otilia, 

• Folosirea in timpul orelor a materialelor pe suport electronic-prof. Nilas 

Otilia, 

• Realizarea cu elevii scolii de becuri pictate pentru bradul Rorec- prof. Nilas 

Otilia, 

• Realizarea cu elevii de cadouri pentru tombola de Craciun- prof. Nilas 

Otilia, 

– prof. Uța Romeo; 

– prof. Uța Romeo; 

Dornei la programul de colinde – prof. Uța Romeo; 

școlii – prof. Uța Romeo; 
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        Pentru obţinerea unor rezultate bune la învăţătură și disciplină s-a 

menţinut o relaţie permanentă părinţi-cadre didactice, cadre didactice-cadre 

didactice, cadre didactice-echipa managerială. 

        Punând în balanţă atât aspectele pozitive cât si cele negative, ca o 

concluzie a întregii activităţi a comisiei metodice în semestrul I, aceasta s-a 

desfăsurat în bune condiţii, membri comisiei preocupându-se permanent de 

creșterea calităţii și eficienţei procesului de învăţământ. 

 

 Curriculum la decizia şcolii – disciplinele opţionale 

Cadrele didactice care predau discipline opţionale şi-au bazat activitatea pe 

miniprogramele întocmite şi avizate de către ISJ. 

Elevii claselor, V AB, VI AB, VII AB, VIII A  au fost iniţiaţi în tainele utilizării 

calculatorului de către prof. Şutea Toma Constantin în cadrul 

opționaluluiTehnologia informației și a comunicaților. Orele de informatică se 

desfăşoară în totalitate în laboratorul de informatică dotat corespunzător cu 

calculatoare  conectate la internet precum și la serverul AEL.  

D-na Avram A. predă „Matematică plus” la clasa a VIII-a B, iar d-na Iuga Ioana 

la clasa a VIII-a B aprofundează limba și literatura română în cadrul opţionalului 

Redactarea eseului de tip argumentativ. 

 

 

1.5.4. Resurse umane 
 

La învăţământul primar sunt încadrate 17 cadre didactice, din care 11 sunt 

învăţători, iar 6 au dobândit calificarea de profesor în învăţământul primar prin 

absolvirea cu licenţă a studiilor superioare. Un număr de 16 cadre sunt titulare în 

învăţământ(15 titularii şcolii noastre+1 detaşat) , 1 învăţătoare fiind suplinitoare 

calificată. 12 cadre didactice au obţinut gradul didactic I, 4 cadre au gradul 

didactic 2, iar 1 cadru didactic are definitivatul în învăţământ. 

La învăţământul secundar inferior (gimnaziu) avem încadraţi un număr de 

22 profesori. Dintre aceştia, 19 sunt titulari (14 titularii şcolii noastre şi 5 titulari 

la alte şcoli, având în anul şcolar 2011-2012 completare de normă la Şcoala Nr.2 

Vatra Dornei). 2 profesori sunt încadraţi la plata cu ora şi 1 profesor are statut 

de suplinitor calificat . Gradul didactic I au 14 profesori, gradul didactic II au 3 

profesori, cu definitivat sunt 4 profesori şi un profesor este debutant, fiind în al 

doilea an de activitate. 

Se observă că încadrarea este una foarte bună, cadrele didactice fiind 

toate calificate, majoritatea având gradul didactic I, ceea ce dovedeşte buna 

pregătire profesională şi metodică. 

În şcoală este instalat un bun climat educativ, relaţiile dintre angajaţi sunt 

cordiale, există o cooperare eficientă şi dialog constructiv între echipa 

managerială, consiliul de administraţie şi consiliul profesoral. 

 

 PERSONAL ANGAJAT 

 Statul de personal pentru anul şcolar 2015-2016 cuprinde un număr de: 
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- 34,87 posturi din care:  

-  27,87 posturi didactice (27,09 norme de bază şi 0,78 norme la plata cu 

ora) 

-  4 posturi pentru personalul didactic auxiliar  

-  3 posturi pentru personalul nedidactic 

-  un total de 41 persoane, din care 34 cadre didactice : 

 -  4 învăţători  

 -  9 profesori pt.învăţământul primar şi 

 -  21 profesori în învăţământul gimnazial. 

Din totalul de 34 cadre didactice : 

- 29 cadre sunt titularii şcolii noastre, 

- 1 titular în altă școlaă, încadrat pentru completare de normă 

-  2 suplinitori calificați  

- 2 titulari în alte școli încadrați la plata cu ora. 

 

Pe grade didactice situația se prezintă astfel : 

- 23 cadre didactice au gradul didactic I 

- 5 au gradul II 

- 5 au definitivatul  

- 1 este debutant. 

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

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

plata cu ora de personal fără studii de specialitate. 

 

Pe parcursul semestrului I au fost mici modificări la încadrarea cu personal 

didactic. După intrarea d-nei Pîrîu în concediu de maternitate/creștere copil, 

postul dumneaei a fost ocupat de două cadre didactice de specialitate, 

pensionate, în regim de plata cu ora, respectiv d-nele prof. Piticari Aurora și 

Avărvarei Adriana, ambele cu gradul didactic I. 

 

Personalul didactic:    

Anul 
şcolar 

Număr 
total de 
cadre 

didactice 

Număr 
de 

norme 
didactice 
întregi / 
posturi 

 

Număr de 
cadre 

didactice cu 
norma de 
bază în 

unitatea de 
învăţământ/ 

procent din 
număr de  
persoane  

Număr de 
titulari/procent 
din număr de 

norme întregi / 
posturi 

 

Număr de 
cadre  

calificate / 
procent din 
număr de 

cadre 

didactice 
 

Modalitatea 
angajării pe 

post* 
(titularizare,  

detaşare, 
suplinire, 

transfer;expri

mare 
numerică şi 

procentuală) 

2012/ 

2013 
38 28 31 30/ 32.76 38   100% 

 

2013/ 

2014 
37 27 30 29/30.86 37  100% 

 

2014/ 

2015 
35 22 27 28/27.86 35   100% 

 

2015/ 

2016 
34 22 26 29/27.87 34  100% 

 

2016/ 

2017 
33 20 24 26/26.76 33  100% 
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Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

 

Anul 

şcola

r 

Număr personal didactic calificat 

Număr 

personal 

didactic 

necalific

at 

Cu 

doctora

t 

Cu 

grad

ul I 

Cu 

grad

ul II 

Cu 

definitiv

at 

Fără 

definitiv

at 

- 

2012/ 

2013 
 25 7 4 2  

2013/ 

2014 
 25 5 5 2  

2014/ 

2015 
 23 5 5 2  

2015/ 

2016 
 23 5 5 1  

2016/ 

2017 
 22 5 4 1  

 
 
 

 
Personalul  didactic auxiliar-  număr pe categorii în anul şcolar 2016/ 2017 

 

Categorie de 
personal 

Număr  
de 

persoane 
încadrate 

Număr de 
norme 
pentru 
fiecare 

categorie 
de 

personal 

Numărul de personal este: 

sub 
normativele 

privind  
încadrarea 
categoriei 
respective 

de personal 

 

la nivelul 
normativelor 

privind  
încadrarea 
categoriei 

respective de 
personal 

 

peste normativele 
privind  

încadrarea 
categoriei 

respective de 
personal 

 

Secretar 1 1  1  

Administrator 

financiar 

1 1  1  

Administrator 

patrimoniu 

1 1  1  

Laborant      

Tehnician      

Informatician      

Bibliotecar 1 0.5  1  

TOTAL 4 3.5  4  
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Personalul  didactic auxiliar- total– evoluţia în ultimii 5 ani 

 

Anul 
şcolar 

Număr  de 
persoane 
încadrate 

Număr de 
norme 
pentru 
fiecare 

categorie de 
personal 

Numărul de personal este: 

sub 
normativele 

privind  
încadrarea 
categoriei 
respective 

de personal 
 

la nivelul 
normativelor 

privind  
încadrarea 
categoriei 

respective de 
personal 

 

peste normativele 
privind  încadrarea 

categoriei 
respective de 

personal 
 

2012/ 

2013 

4 1 contabil 

1 secredat 

1 admin 

1 

biblotecar 

 4  

2013/ 

2014 

4 Idem  4  

2014/ 

2015 

4 Idem  4  

2015/ 

2016 

4 idem  4  

2016/ 

2017 

4 1 admin de 

patrimoniu 

1 admin 

financiar 

1 secretar 

0.5 

bibliotecara 

 4  

 

 
 

 
Personalul nedidactic (număr pe categorii): 2016-2017 
 

Categorie de 
personal 

Număr de 
persoane 
încadrate 

Număr de 
norme 
pentru 
fiecare 

categorie de 
personal 

Numărul de personal este: 

sub 
normativele 

privind  
încadrarea 
categoriei 
respective 

de personal 

la nivelul 
normativelor 

privind  
încadrarea 
categoriei 

respective de 

personal 
 

peste 
normativele 

privind  
încadrarea 
categoriei 

respective de 
personal 

Îngrijitori 3 3 ingrij  3  

Muncitori 

întreţinere 

     

Fochist      

Paznic      

TOTAL       
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Personalul  nedidactic- total– evoluţia în ultimii 5 ani 

 

Anul 
şcolar 

Număr  de 
persoane 
încadrate 

Număr de 
norme 
pentru 
fiecare 

categorie 
de personal 

Numărul de personal este: 

sub 
normativele 

privind  
încadrarea 
categoriei 
respective 

de personal 
 

la nivelul 
normativelor 

privind  
încadrarea 
categoriei 

respective de 
personal 

 

peste normativele 
privind  încadrarea 

categoriei 
respective de 

personal 
 

2012/ 

2013 

4 4 

ingrijitori 

 4  

2013/ 

2014 

4 4 

ingrijitori 

 4  

2014/ 

2015 

3 3 

ingrijitori 

 3  

2015/ 

2016 

3 3 

ingrijitori 

 3  

2016/ 

2017 

3 3 

ingrijitori 

 3  

 
 

1.5.5. Resurse materiale şi financiare 
 

 Şcoala Gimnazială Nr.2 Vatra Dornei este unitate cu personalitate 

juridică. 

 Şcoala Gimnazială Nr.2, situată pe str.Unirii nr.58, în Vatra Dornei 

dispune de 14 săli de clasă, 1 laborator de biologie, 1 laborator de fizică+chimie, 

1 cabinet de informatică, 1 bibliotecă, 1 sală de sport (clădire separată), 1 

cancelarie, 1 direcţiune, 1 contabilitate, 1 secretariat, 1 arhivă, 1 cabinet 

medical şi 2 spaţii pentru depozitarea materialelor. 

 În ultimii ani 2 săli de clasă au fost amenajate corespunzător pentru 

buna desfăşurare a învăţământului step by step.  Pentru  restul sălilor de clasă 

s-au efectuat lucrări de igienizare anual, s-a înlocuit mobilierul, s-au montat 

jaluzele , corpuri de iluminat, perdele, s-a înlocuit lambriul, parchetul s-a 

schimbat sau s-a raşchetat, s-au înlocuit uşile. 

 Materialul didactic existent este satisfăcător, fiind diversificat, pentru 

toate disciplinele de învăţământ, în  parte este confecţionat şi recondiţionat de 

cadre didactice şi elevi (planşe, hărţi, insectare, ierbare, jetoane etc.) 

 În sălile de clasă sunt amenajate cabinete de limba şi literatura română, 

limbi străine, geografie, istorie, religie, matematică. 

 Cabinetul de informatică este dotat cu calculatoare de ultimă generație, 

constând în 30 calculatoare, un server,  o imprimantă,un televizor plasmă cu 

diagonala de 126 cm şi un DVD player. 

 Secretariatul dispune de 2 calculatoare, 1 xerox multifuncţional, 2 

imprimante, telefon/fax ; direcţiunea dispune de 1 calculator cu imprimantă şi 

un telefon; contabilitatea este dotată cu calculator şi imprimantă,  biblioteca şi  

cancelaria au cate un calculator, o imprimantă şi un xerox. 
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 Toate calculatoarele sunt racordate la internet, la fel şi calculatoarele din 

clasele de step by step. 

 În anul şcolar 2010/2011 şcoala a fost echipată cu sistem de alarmă şi 

sistem video de supraveghere (7 camere de luat vederi). 

 Şcoala este racordată la centrala pe deşeuri de lemn a oraşului.  

  

 

RESURSE FINANCIARE 

 Pentru bunul mers al procesului instructiv-educativ , pentru a asigura un 

climat favorabil activităţii şcolii, şcoala beneficiază de următoarele resurse 

financiare : 

a) fonduri de la bugetul de stat prin MENCȘ, pentru cheltuieli de personal şi 

pentru acordarea pachetelor de rechizite şcolare; 

b) fonduri alocate de la bugetul local pentru cheltuieli materiale şi servicii, 

pentru cheltuieli de capital, pentru deplasări, navetişti şi pentru burse ; 

c) fonduri alocate de guvern pentru programul social „Lapte şi corn”; 

d) alte surse de venituri realizate în condiţiile legii, care cuprind : donaţii şi 

sponsorizări ale agenţilor economici, donaţii ale comitetelor de părinţi din şcoală. 

 

Referitor la activitatea financiară din perioada semestrului I an scolar 

2015-2016, menţionăm faptul că, sursele de finanţare au fost atât bugetul local 

cât şi bugetul de stat. 

Astfel, la data de 31 decembrie 2015, situaţia privind alocaţiile bugetare 

se prezenta astfel: 

 I. Sursa de finanţare- BUGET LOCAL: 

- Credite bugetare  pentru  finanţarea cheltuielilor curente:            -    

1.996.048 lei   , din care:                                          

      Cheltuieli de personal                                                       -    1.746.518 lei 

      Bunuri şi servicii                                                              -       220.130 lei 

      Burse                                                                             -           5.800 lei 

      Active fixe                                                                      -          23.600 lei 

 II. Sursa de finanţare- BUGET DE STAT: 

      -     Credite bugetare pentru finanţarea cheltuielilor curente:-        3.187 lei,   

din care: 

                Cheltuieli de personal (evaluare naţională si BAC)       - 2.997 lei 

  Bunuri şi servicii (deplasări-evaluare naţională)          -     190 lei 

   

Până la data de 31 decembrie 2015, s-au deschis credite la titlul « 

BUNURI  SI SERVICII » în valoare de 219.597 lei, din care 199.396 lei care au 

fost utilizaţi pentru achitarea facturilor reprezentând energie termică, electrică, 

apă,canal, gunoi, convorbiri telefonice, furnituri de birou, materiale de curăţenie, 

reparaţii curente, pregătire profesională,deplasări, precum si a altor materiale şi 

servicii necesare unei bune funcţionări a şcolii, iar 20.201 lei, au fost utilizaţi 

pentru achiziţionarea de obiecte de inventar necesare dotării cabinetelor, 

laboratoarelor, sălilor de clasă si birourilor.  
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Situaţia privind cheltuielile la titlul “Bunuri şi servicii” la data de 31.12.2015, se 

prezintă astfel: 

  - Bunuri şi servicii (Total)                 - 219.597 lei, din care: 

  - Furnituri de birou    -   2.876 lei 

  - Materiale pentru curatenie  -   5.218 lei 

  - Încălzit, iluminat    - 71.212 lei 

  - Apă, canal şi salubritate   - 10.224 lei 

  - Transport (navetă cadre did.)  -   3.026 lei 

  - Poştă, telecomunicaţii,radio,TV, internet   -   2.533 lei 

  - Materiale şi prestări servicii   - 42.540 lei 

  - Alte bunuri şi servicii ptr.întreţinere  - 39.483 lei 

  - Reparaţii curente     -   9.866 lei 

  - Bunuri de natura obiectelor de inventar - 20.201 lei 

  - Deplasări      -   4.800 lei 

  - Carţi şi publicaţii     -      194 lei 

  - Pregatire profesională    -   1.500 lei 

  - Alte cheltuieli     -   5.924 lei 

Referitor la sumele reprezentând « CHELTUIELI DE PERSONAL- SALARII », 

menționăm că acestea au fost acordate la timp şi în concordanță cu necesarul 

solicitat în fiecare lună. De asemenea, s-au acordat în totalitate sumele 

reprezentând hotărâri judecătoreşti, în conformitate cu prevederile legale. 

Sumele reprezentând contribuţii ale unitaţii la bugetul de stat şi bugetul 

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

termenele legale. 

În luna decembrie 2015 s-a desfășurat activitatea de inventariere a 

patrimoniului unității, în urma căreia, în luna ianuarie 2016 au fost aprobate  

propunerile pentru casarea obiectelor de inventar și scoaterea lor din gestiune. 

La finele anului 2015 unitatea nu înregistra datorii către Bugetul de stat, Bugetul 

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

sau servicii. 

 Au fost depuse la termen toate situatiile financiare solicitate de Primăria 

Mun. Vatra Dornei, ISJ Suceava, Trezorerie, precum si declarațiile lunare privind 

obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, a impozitului pe venit și evidența 

nominală a persoanelor asigurate. 

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

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

 

 Activitatea administrativă s-a desfășurat în baza planului anual și 

semestrial, întocmit și respectat de d-na administrator de patrimoniu, Babii 

Lăcrămioara. 

 S-au întocmit referate de necesitate pentru achiziționarea de materiale de 

curățenie, materiale de birotică, de întreținere și reparații curente. 

 Au fost întocmite la timp documentele de intrare-ieșire a materialelor 

achiziționate din bugetul local. 
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 S-au verificat și încărcat  2 instinctoare și s-au achiziționat încă 8 

instinctoare noi. 

 S-au înlocuit toate prizele din școală și s-au montat pe holuri panouri cu 

led, asigurând un iluminat corespunzător. 

 S-a verificat sistemul de supraveghere, s-a asigurat accesul pe intrarea 

principală cu card, toți angajații primind câte un card de acces. 

 Holurile de la etaj, din local nou și vechi, au fost igienizate și s-a montat 

brâu decorativ. 

 În clasa a VII_a B, din cauza înfiltrațiilor de apă, am fost nevoiți ca exact 

după începerea anului școlar să mutăm în altă clasă elevii și să turnăm șapă, să 

montăm parchet, am demolat soba și am completat peretele cu lambriu. 

 La clasa I A s-a suplimentat mobilierul școlar cu încă 5 băncuțe și scaune. 

 Parțial, s-au revizuit și confecționat burlane. 

 

 Dotare 

 Pe parcursul primului semestru s-au achiziționat : 

- Jaluzele verticale în 2 săli de clasă ; 

- Tablă școlară în laboratorul de fizică ; 

- 2 convectoare de căldură (radiatoare). 

 

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE 
 

Nr. 
crt. 

Tipul de spaţiu 
Număr 
spaţii 

Suprafaţă (mp) 

1. Săli de clasă /grupă 16 1900mp 

2. Cabinete* 2  

3. Laboratoare* 2  

4. Ateliere* 0  

5. Sală şi / sau teren de educaţie fizică 

şi sport* 

2 terenuri 

1 sala de sport 

 

6.  Spaţii de joacă * 0  

 Total 23  

 

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE 
 

Nr. 
crt. 

Tipul de spaţiu 
Număr 
spaţii 

Suprafaţă (mp) 

1. Bibliotecă şcolară / centru de 

informare şi documentare 

1  

2. Sală pentru  

servit masa* 

0  

3. Dormitor * 0  

4. Bucătărie * 0  

5. Spălătorie * 0  

6. Spaţii sanitare* 3  

7. Spaţii depozitare materiale didactice 1  

 TOTAL 5  
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INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE 
 

Nr. 
crt. 

Tipul de spaţiu 
Număr 
spaţii 

Suprafaţă (mp) 

1. Secretariat 1  

2. Spaţiu destinat echipei manageriale 1  

3. Contabilitate 1  

4. Birou administraţie* 0  

 TOTAL 3  

 

 
 

1.5.6. Parteneriate 
 

 Colectivul de părinţi 

Părinţii sunt constituiţi în comitetele pe clase, pe şcoală, activitatea lor 

fiind coordonată de Consiliul reprezentativ al părinţilor în colaborare cu diriginţii 

şi învăţătorii. 

Părinţii sprijină activităţile şcolii, preocupându-se de crearea celor mai 

bune condiţii de muncă şi viaţă pentru copiii lor : au modernizat săli de clasă 

(înlocuirea parchetului, a lambriului, a uşilor, au recondiţionat mobilier, au dotat 

sălile de clasă pentru Step by Step – cu mobilier, aparatură, mochetă, rechizite), 

au contribuit cu fonduri pentru modernizarea grupurilor sanitare, pentru 

confecţionarea şi montarea gardului împrejmuitor. 

 

 

 

 RELAŢII CU COMUNITATEA LOCALĂ 

 În Şcoala Nr.2 de pe str. Unirii învaţă, în general, elevii care domiciliază 

pe str.Unirii şi străzile aferente cartierului Unirii până spre Gura Negri, din zona 

Bîrnărel, Chiliei, Podu Verde, dar şi copii din comunele învecinate şi din alte 

sectoare ale oraşului. 

 Populaţia şcolară provine din familii în majoritate cu ocupaţie 

muncitorească în principalele unităţi economice din oraş. Unii părinţi se ocupă cu 

creşterea animalelor în gospodării proprii, de exploatarea şi prelucrarea 

lemnului, de comerţ, de turism, de exploatarea apelor  minerale din zonă. Multe 

familii trăiesc în condiţii precare, cu posibilităţi materiale limitate datorită ratei 

ridicate a şomajului intervenit prin lichidarea unor unităţi, mai ales din sectorul 

miner , dar şi prin reducerea locurilor de muncă în sectorul bugetar. Multe familii 

sunt dezmembrate, unii părinţi au probleme legate de alcool, copiii trăind într-un 

mediu neprielnic şi chiar violent. Ca urmare, apar probleme legate de 

cuprinderea la şcoală a tuturor copiilor, abandon şcolar. 

 Nevoile educaţionale ale comunităţii sunt legate atât de instrucţia şi 

educaţia în cadrul învăţământului de stat obligatoriu, cât şi de pregătirea elevilor 

prin licee cu profil diferit şi prin grupuri şcolare. 
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 Şcoala a atras şi atrage comunitatea ca partener în educaţia tinerei 

generaţii pentru că rezolvarea problemelor şcolii înseamnă în cea mai mare parte 

şi redarea către comunitate a unor oameni capabili să se adapteze cu uşurinţă 

unei vieţi sociale lipsite de mari convulsii. 

 Pentru a nu se lăsa exclusiv în sarcina şcolii formarea comportamentului 

social corect al copiilor s-a încercat atragerea comunităţii în probleme ca : 

 rezolvarea unor probleme materiale şi administrativ-gospodăreşti; 

 decizii privind curriculum şcolar opţional ; 

 activitatea de orientare şcolară ; 

 organizarea de activităţi extraşcolare ; 

 procesul de şcolarizare în cadrul unui program special de combatere a 

abandonului şcolar ; 

 activitatea şcolară curentă şi activitatea de performanţă realizată prin 

olimpiade ; 

 stimularea copiilor pentru rezultate la învăţătură sau în întrecerile şcolare; 

 confecţionarea de material didactic şi piese de mobilier ; 

 dotarea cu aparatură modernă în vederea integrării şcolii în cerinţele 

reformei învăţământului. 

La lectoratele cu părinţii s-au dezbătut teme importante privind educaţia 

şi formarea copiilor, rolul părinţilor în această activitate, rolul şcolii, importanţa 

lecturii suplimentare etc. S-au discutat mereu probleme centrate pe elev, au fost 

invitaţi specialişti din diferite domenii:medici, jurişti, poliţişti, psiholog etc. 

Şcoala are o bună colaborare cu autorităţile locale . Domnul primar, 

domnul viceprimar, consilieri locali, manageri  ai unor întreprinderi din oraş, 

preoţi au luat parte la toate festivităţile de deschidere şi închidere a anului 

şcolar, au participat la serbări ale elevilor, la întruniri cu cadre didactice. În 

fiecare an primăria premiază elevii care au obţinut rezultate deosebite la 

olimpiadele şi concursurile şcolare. 

O colaborare frumoasă există între elevii şcolii şi Clubul Copiilor şi Elevilor 

din municipiu unde activează în cadrul cercurilor de muzică uşoară, ansamblu 

folcloric, informatică, şah, carturi, pictură, go şi cu Clubul Sportiv Şcolar unde 

sunt instruiţi la sanie şi scj’hi. 

Elevii noştri , pregătiţi de cadrele didactice, participă la acţiuni organizate 

la nivel de municipiu: expoziţii de artă plastică, „Serbările Zăpezii”, „Orăşelul 

copiilor”, lansări de carte, acţiuni de ecologizare a parcului, acţiuni caritabile,  

activităţi desfăşurate în cadrul muzeelor, bibliotecii orăşeneşti, biserică. 

În ultimii ani, prin parteneriatele încheiate,  s-a colaborat mult mai eficient 

cu poliţia şi jandarmeria, având acelaşi scop : reducerea infracţionalităţii, a 

delicvenţei juvenile, a abandonului şcolar. 
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 1.7. Cultura organizaţională 
 

Istoric-tradiţii-valori culturale 

 

 Învăţământul românesc actual se află sub semnul reformei. Şcoala 

românească din perioada contemporană doreşte să ofere personalităţi pregătite 

pentru schimbările care se produc la nivel economic, social , politic, cultural : 

generalizarea economiei de piaţă şi a sistemului politic democratic, 

informatizarea tot mai largă, interdependenţa dintre societăţi, culturi şi 

tehnologii pe plan mondial, dar mai ales necesitatea specializării calitative 

concomitent cu mobilitatea pieţei muncii. 

 În acest context, Şcoala Gimnazială Nr.2 Vatra Dornei îşi aduce un 

substanţial aport în pregătirea elevilor pentru această lume în continuă mişcare 

şi concurenţă. 

 Unitatea noastră şcolară se mândreşte cu rădăcinile sale solide, cu 

renumele câştigat prin jertfa unor dascăli care au „ars” pentru generaţiile ce au 

păşit cu modestie pragul ei. 

 Ca urmare, şcoala şi-a clădit încet dar sigur un binemeritat 

prestigiu, fiind apreciată pe plan judeţean şi naţional cu ocazia brigăzilor de 

îndrumare şi control, datorită rezultatelor obţinute pe parcursul anilor la 

olimpiade, concursuri şcolare, admitere în licee. 

 

 Cel mai important lucru, poate, îl constituie crearea unei atmosfere 

de muncă care să permită realizarea idealului educaţional al şcolii româneşti, 

dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, formarea 

personalităţii autonome şi creative. 

 În 1990 şcoala a realizat un parteneriat cu prima şcoală ce învaţă în 

limba română (Şcoala „Mihai Eminescu”) din Chişinău, constând în vizite ale 

elevilor şi cadrelor didactice din Cernăuţi la Vatra Dornei şi din Vatra Dornei la 

Cernăuţi, în trei etape. 

 Părinţii şi autoritatea locală au participat efectiv alături de elevi şi 

cadre didactice la festivităţile dedicate deschiderii anului şcolar, serbărilor de 

sfârşit de an şcolar, serbărilor dedicate sărbătorilor de iarnă, zilei de 8 Martie, 

Zilei Copilului. S-au evocat de-a lungul anilor momente importante din istoria 

neamului, s-au comemorat marii scriitori ai literaturii române, s-au organizat 

simpozioane şi sesiuni de comunicări pe teme de ecologie, de ocrotire a naturii, 

pe teme istorice, literare, s-au organizat expoziţii de pictură, s-au încheiat 

parteneriate de colaborare cu şcoli, instituţii de cultură, poliţie, jandarmerie etc. 

 

 

Cap.2. Analiza de nevoi 
2.1. Diagnoza mediului extern - analiza PESTEL 

2.1.1. Factorii politici 
 

         Politica educaţională a guvernului vizează consolidarea rolului şcolii ca 

principală instituţie de educaţie, iar politica educaţională la nivel regional şi local 
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este orientată spre dezvoltarea relaţiilor de colaborare între instituțiile locale şi 

şcoala noastră cu scopul descentralizării şi flexibilizării, a descongestionării 

activității. 

Contextul european 

Strategia EUROPA 2020 pentru creştere inteligentă, durabilă şi incluzivă 

propune o nouă viziune pentru economia socială de piaţă a Europei în următorul 

deceniu, care să ajute Uniunea să iasă din criza economică şi financiară şi să 

edifice o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, cu niveluri 

ridicate de ocupare a forţei de muncă, productivitate şi coeziune socială. 

         În document este propusă abordarea tematică a reformelor concentrată pe 

3 priorităţi interdependente stabilite la nivelul statelor membre: 

Creştere inteligentă:Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere şi 

inovare  

Creştere durabilă: Dezvoltarea unei economii mai competitive, eficiente în 

utilizarea resurselor şi ecologice 

Creştere inclusivă: Rată ridicată de ocupare, coeziune economică şi socială  

Context naţional: 

Programul de guvernare 2013-2016 reprezintă platforma-cadru 

pentru definirea şi aplicarea politicilor de dezvoltare economică a României, în 

concordanţă cu politicile Uniunii Europene, având ca priorităţi realizarea unei 

economii inteligente, durabile şi favorabile incluziunii, cu niveluri ridicate de 

ocupare a forţei de muncă, productivitate şi de coeziune socială. 

În capitolul Educație, Programul de guvernare 2013-2016 se pliază pe 

prioritățile Comisiei Europene, respectiv îmbunătăţirea calităţii şi sporirea 

nivelului investiţiilor în sistemele de educaţie şi formare profesională, 

participarea sporită la toate formele de educaţie şi o mai mare mobilitate 

educaţională şi profesională a elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice în vederea 

atingerii celor două ţinte în domeniul educaţional fixate prin strategia Europa 

2020. Aceste obiective, la nivel european, sunt:  

 reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii la un nivel maxim de 10%; 

 creşterea ponderii absolvenţilor de învăţământ terţiar cu vârsta de 30-

34 ani la cel puţin 40%. 

Respectând principiul subsidiarităţii, Guvernul şi Ministerul Educaţiei vor 

da cursacelor politici care vor permite o mai bună gestionare la nivel micro a 

resurselor publice, în raport cu obiectivele educaţionale şi de dezvoltare 

regională pe care le au 

de îndeplinit. 

Descentralizarea nu se poate face însă fără întărirea legislaţiei privind 

responsabilitatea publică şi fără protejarea instituţiilor de învăţământ de 

interferenţele politicului. Aceste măsuri vor asigura întărirea ataşamentului 

comunităţilor locale faţă de activităţile care au loc în şcoală, asigurarea 

stabilităţii cadrelor didactice şi a echipelor de management şcolar şi creşterea 

gradului de transparenţă.  

V. http://www.drp.gov.ro.  
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2.1.2. Factorii economici 

 Regiunea Nord–Est furnizează aproximativ 12% din produsul intern brut 

pe total economie. În structură, agricultura regiunii are una din cele mai mari 

contribuţii la realizarea produsului intern brut regional (circa 15%), peste media 

naţională (circa 13%). În ceea ce priveşte industria, principalele producţii sunt 

cele de cărbuni, ţiţei, gaze naturale, benzină, motorină, fire şi fibre sintetice, 

îngrăşăminte chimice, ciment, hârtie şi cartoane, cherestea, mobilier din lemn, 

ţesături, zahăr. Ponderea acestei ramuri în produsul intern brut regional este sub 

media naţională. În cadrul industriei, ponderea cea mai mare o are industria 

prelucrătoare, urmată de ramura energie electrică, termică, gaze şi apă şi 

industria extractivă. Construcţiile participă cu o pondere apropiată de nivelul 

naţional (5,5% faţă de circa 6% media naţională). Referitor la sectorul 

serviciilor, în această regiune este de remarcat ponderea ridicată pe care o au în 

produsul intern brut serviciile „învăţământ, sănătate şi asistenţă socială, 

administraţie publică şi apărare” (circa 13%), clasându-se pe primul loc într-un 

top al regiunilor. De asemenea, o contribuţie importantă în produsul intern brut 

regional o au ramurile „comerţ, hoteluri şi restaurante” (10%), „transport, 

depozitare, comunicaţii” (circa 9%) şi „tranzacţii imobiliare, servicii prestate 

întreprinderilor” (peste 11%). 

 Regiunea Nord–Est, contribuie cu 15,1% la ocuparea totală a ţării, 

deţinând în acelaşi timp cea mai ridicată rată de ocupare în agricultură, de 

42,7%, urmată de servicii 33,7% (18,8% servicii comerciale şi 14,9% servicii 

sociale) şi industrie şi construcţii cu 23,6%. 

 La data de 31.12.2009, numărul total al firmelor existente pe teritoriul 

judeţului Suceava era de 23.574 din care: 

- societăţi comerciale 12.862 din care: 

- societăţi pe acţiuni – 321; 

- societăţi cu răspundere limitată – 12.396; 

- societăţi în nume colectiv – 144; 

- societăţi în comandită simplă – 1; 

- organizaţii cooperatiste -75 

- regii de interes local – 5 

- diverse sucursale – 90 

- asociaţii familiale şi persoane fizice – 10.542 

 Din total, 382 firme se află în procedura insolvenţei, conform Legii nr. 

85/2006 privind procedura insolvenţei. 

Numărul total al firmelor radiate în anul 2009 a fost de 993, din care: 

- 318 ca urmare a procedurii insolvenţei; 

- 280 ca urmare a nedepunerii situaţiilor financiare anuale; 
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- 395 – alte motive, hotărâri voluntare etc. 

 Conform datelor furnizate de Direcția Generală a Finanțelor Publice a 

Județului Suceava, numărul societăților comerciale care au depus bilanțuri în 

anul 2009 este de 12.732. Clasamentul societăților comerciale, pe sectoare de 

activitate, relevă următoarele aspecte:  

 Atât în ceea ce priveşte cifra de afaceri, cât şi numărul de angajaţi, în 2009, 

poziţiile fruntaşe au fost deţinute de comerţul cu ridicata şi amănuntul 

(46,99% din cifra totală de afaceri a societăților comerciale ale judeţului în 

2009 şi 29,75% din personalul total al acestora în acelaşi an) şi industria 

prelucrătoare (26% din cifra totală de afaceri a societăților comerciale din 

judeţ în anul 2009 şi 28,79% din personalul total al acestora în acelaşi an). 

 Există două sectoare care înregistrează ponderi mari ale salariaților din judeţ, 

dar mai reduse în ceea ce priveşte cifra de afaceri – agricultură, vânătoare şi 

servicii anexe (3,42% din numărul de salariați, dar numai 2,55% din cifra de 

afaceri totală a acestora în anul 2009) şi hoteluri şi restaurante (5,42% din 

numărul total al salariaților, şi doar 2,07% din cifra de afaceri totală). 

Discrepanţa este şi mai mare, în ceea ce priveşte sectorul construcţiilor 

(13,23% din personalul angajat, şi doar 10,11% din cifra de afaceri totală). 

 Comerţul cu amănuntul deţine ponderi importante atât în cifra de afaceri, cât 

şi în numărul total de angajaţi, deoarece o mare parte a societăţilor 

comerciale din acest sector se află amplasate în satele şi comunele din judeţ 

(în unele cazuri fiind aproape singurele societăţi comerciale din localitatea 

respectivă). 

 În ultimii 10 ani produsul intern brut al judeţului Suceava a cunoscut o 

evoluţie diferită de cea a PIB pe regiune. Deşi în anul 2007, creşterea reală a PIB 

la nivel judeţean era dublă (10,7%) faţă de creşterea procentuală a aceluiaşi 

indicator la nivel regional (5,4%), în anul 2008, pe fondul crizei economice, PIB-

ul judeţului a scăzut drastic, înregistrând o creştere negativă (-3,9%), mult sub 

media regiunii (3,6%). În anul 2009, decalajul se adânceşte şi mai tare, PIB la 

nivel de judeţ atingând o scădere procentuală de -5%, în vreme ce acelaşi 

indicator, dar la nivel regional, înregistrează o creştere de 9,1%. 

 Nivelul produsului intern brut pe cap de locuitor în judeţul Suceava a fost 

în 2009 de 3,292 euro, judeţul Suceava ocupând locul 3 în cadrul Regiunii Nord–

Est, după judeţele Iaşi şi Bacău. Din punct de vedere al numărului mediu de 

salariaţi, la nivelul anului 2009 judeţul Suceava deţinea poziţia a 3-a din cele 6 

judeţe ale regiunii Nord–Est cu o pondere de 17,14% din totalul ocupării regiunii, 

în scădere faţă de anii anteriori. 

 De asemenea populaţia ocupată a judeţului Suceava deţine poziţia a 2-a 

cu 19,29 % din totalul ocupării regiunii, după judeţul Iaşi, nivel în uşoară 

scădere comparativ cu anii anteriori. 

(V.http://www.cjsuceava.ro/documente-nou/strategie/Strategie%20interior.pdf) 
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2.1.3. Factorii sociali  

 Populaţia Judeţului Suceava reprezintă aproximativ 19% din populaţia 

Regiunii Nord-Est, situându-se pe locul trei în ordine descrescătoare. La 1 

ianuarie 2009, populaţia stabilă a judeţului Suceava era de 706.720 locuitori, din 

care 302.730 persoane în mediul urban şi 403.990 persoane în cel rural. 

Densitatea populaţiei judeţului este de 82,6 loc/km2. 

 Populaţia judeţului înegistrează o creştere uşoară şi constantă în ultimii 

ani, bazată în special pe faptul că evoluţia grupei de vârstă tânără (0-14 ani) 

este superioară grupei de vârstă 60 de ani şi peste, în condiţiile în care populaţia 

cu vârste cuprinse între 15 şi 59 de ani înregistrează de asemenea un trend uşor 

ascendent. 

 După ce a crescut de la 1,2 (valoarea înregistrată în 2007) la 1,7 în 

2008, sporul natural a scăzut în anul 2009 la 1. Scăderea se datorează îndeosebi 

ratei mici înregistrate în mediul rural, dar şi scăderii de 0,7 puncte la mie din 

2008în 2009 în mediul urban. 

 Soldul migratoriu rural este pozitiv pe toată perioada de analiză, în 

vreme ce soldul migratoriu urban este negativ în toţi anii analizaţi. Cifrele susţin 

aşadar tendinţele de migrare a populaţiei urbane către mediul rural din ultima 

perioadă. Cu toate acestea însă, sosirile din mediul rural nu pot contrabalansa 

plecările din mediul urban, ceea ce face ca soldul migratoriu total să fie negativ, 

în toţi anii analizaţi, observându-se însă tendinţa de creştere a soldului. 

 În ciuda condiţiilor economice nefavorabile înregistrate pe plan local şi 

naţional, cu efecte directe asupra calităţii vieţii, în perioada 1998 – 2009, durata 

medie de viaţă este în creştere. Durata de viaţă a populaţiei feminine este 

considerabil mai ridicată decât cea a populaţiei masculine, acesta fiind trendul 

înregistrat şi la nivel regional şi naţional. În vreme ce, în perioada 2007 - 2009 

speranţa de viaţă pentru femei era de 77,71 ani, indicatorul înregistra valoarea 

de 70,93 ani în cazul bărbaţilor, ceea ce face ca speranţa medie de viaţă a 

populaţiei să fie de 74,26 ani. 

 După ce în perioada 2000 – 2004 numărul mediu al angajaţilor a scăzut 

constant de la 107 mii la 96,8 mii, indicatorul a crescut nesemnificativ în 2005 la 

valoarea de 96.9 mii, scăzând apoi drastic la 96,4 mii (în anul 2006). Începând 

cu anul 2007, numărul mediu al salariaţilor judeţului a început să crească, pe 

fondul creşterii economice a judeţului. 

 Deşi este caracterizat printr-un grad ridicat de urbanizare (67,6% din 

populaţia stabilă), iar populaţia activă ocupată în industrie şi servicii are o 

pondere mare (conform datelor Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă Suceava), rata şomajului la sfârşitul anului 2009 a fost de 5,58 %, iar la 

sfârşitul primului semestru 2010, de 7,71 %. Numărul şomerilor este în creştere: 

la finalul anului 2009 – 14.662 iar la 31.08.2010 – 19.454 faţă de 2007 când 

numărul de şomeri era 9.457 şi rata de şomaj de 3,77 %. La 31.12.2009, rata 

şomajului în judeţul Suceava era 7,96%. 



42 

Plan de dezvoltare instituţională 2016 - 2021 

(V.http://www.cjsuceava.ro/documente-nou/strategie/Strategie%20interior.pdf) 

 

2.1.4. Factorii tehnologici 

 Infrastructura de transport 

 Reţeaua de drumuri publice din judeţul Suceava are următoarele 

caracteristici: 

 lungimea drumurilor (naţionale, judeţene şi comunale) este de 2.675,222 

km, din care drumuri naţionale, 632,011 km, drumuri judeţene, 1.136,424 

km şi drumuri comunale 906,787 km. 

 lungimea străzilor orăşeneşti din judeţ era în anul 2008 de 874 km, din care 

455 km erau modernizaţi. 

Sistemul de alimentare cu apă potabilă 

 Conform datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava, la 

nivelul anului 2009, doar 46 de localităţi (din care 14 sunt municipii şi oraşe) 

beneficiau de sistem centralizat de distribuţie a apei potabile şi doar 34 de 

localităţi dispuneau de reţele de canalizare. 

 În judeţ sunt în funcțiune 27 de stații de tratare a apei potabile, 30 sunt 

în execuție, iar restul până la 97 câte sunt necesare, trebuie realizate. În ceea ce 

priveşte reţeaua de alimentare cu apă (aducţiune şi distribuţie), în prezent există 

la nivelul judeţului 1.100,18 km, se află în execuţie alţi 816,22 km şi mai sunt 

necesari încă 2.430,11 km pentru a acoperi întregul judeţ. 

 Lungimea totală a liniilor de transport a energiei electrice este de 1.399,6 

km. Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din zonă se face de la 

reţeaua de transport prin intermediul staţiilor de transformare care, la rândul lor, 

alimentează reţeaua de distribuţie de medie tensiune (20 kv). Alimentarea 

consumatorilor se face de la staţii prin intermediul reţelelor de distribuţie (20 kv) 

de la care, prin posturile de transformare (20/0,4 kv) energia electrică ajunge la 

consumatori prin reţeaua de joasă tensiune. Lungimea totală a reţelei de medie 

tensiune este de 2.996,7 km, din care cca. 20% este de tip aerian (LEA), cea 

subterană fiind distribuită în zona centrală a oraşelor. 

(V.http://www.cjsuceava.ro/documente-nou/strategie/Strategie%20interior.pdf) 

2.1.5. Factorii ecologici  

 Calitatea aerului 

 Monitorizarea calităţii aerului în judeţul Suceava se realizează de către 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, atât prin intermediul unor puncte fixe 

de monitorizare continuă, cât şi cu ajutorul autolaboratorului din dotare, sub 

formă de măsurători indicative, neperiodice, în unele puncte din judeţ. Punctele 

actuale de monitorizare sunt în număr de 3 şi sunt amplasate în Municipiul 

Suceava, localitatea reşedinţă de judeţ, care cumulează cca. 35% din populaţia 
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urbană a judeţului şi sursele de emisie cele mai importante de poluanţi 

atmosferici. 

 Sunt monitorizaţi poluanţii: dioxid de sulf, oxizi de azot, pulberi PM10, 

plumb din PM10, amoniac, hidrogen sulfurat, mercaptani. 

 Riscurile care au generat evenimente deosebite în perioada 2008-2010 şi 

care au fost gestionate - direct sau prin funcţiile de sprijin repartizate - de 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al Judeţului Suceava au fost 

determinate de manifestarea riscurilor naturale (inundaţii, alunecări şi prăbuşiri 

de teren, fenomene meteorologice periculoase, incendii de pădure), riscuri 

tehnologice (accidente chimice, incendii, accidente grave pe căi de transport, 

eşecul utilităţilor publice) şi riscuri biologice (epidemii, pandemii, epizootii, 

zoonoze). Elementele expuse riscurilor specifice şi care au vulnerabilizat unităţile 

administrativ-teritoriale din judeţ sunt: populaţia, animalele, aşezările, 

proprietatea, activităţile social-economice şi resursele care asigură calitatea vieţii 

(apă, aer, sol, hrană etc). 

(V.http://www.cjsuceava.ro/documente-nou/strategie/Strategie%20interior.pdf) 

 

2.1.6. Factorii legislativi 

Pentru a moderniza sistemul educaţional românesc, în scopul adaptării la 

cerinţele actuale ale societăţii cunoaşterii şi la creşterea economică inteligentă şi 

favorabilă incluziunii, Guvernul României a promovat Legea Educaţiei Naţionale. 

S-a acordat o atenţie deosebită tendinţelor legislative recente în domeniul 

educaţiei, legislaţia reprezentând o parte obligatorie dar nu şi suficientă a 

soluţiei necesare pentru modernizarea sistemului de educaţie. Din păcate, nu s-

au adoptat principalele legi subsecvente Legii Educației Naționale. De asemenea 

demersul legislativ trebuie urmat de acţiuni administrative şi alocări financiare 

corespunzătoare.”  

Prin noua Lege a Educaţiei Naţionale, reforma sistemului educaţional românesc 

vizează următoarele schimbări: 

 Compatibilizarea ciclurilor de învăţământ cu cerinţele unei educaţii 

moderne şi cu Cadrul European al Calificărilor  

Referitor la reorganizarea structurii învăţământului preuniversitar, legea 

reglementează educaţia timpurie ca educaţie antepreşcolară (de la 0 la 3 ani) şi 

educaţie preşcolară (de la 3 la 6 ani); introducerea clasei pregătitoare în 

învăţământul primar; creşterea duratei învăţământului gimnazial la 5 ani; 

generalizarea, în perspectivă, a învăţământului de 12 clase.  

  Modernizarea şi descongestionarea curriculumului  

Crearea unui cadru curricular coerent presupune îmbunătăţirea programelor 

şcolare prin reducerea volumului de cunoştinţe ce trebuie memorate şi creşterea 

atractivităţii conţinuturilor acestor programe. Legea introduce curriculumul bazat 

pe cele opt competenţe cheie de care are nevoie fiecare individ pentru împlinirea 

şi dezvoltarea personală, pentru cetăţenia activă, pentru incluziunea socială şi 

pentru intrarea pe piaţa muncii.  
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  Reorganizarea sistemului de evaluare a elevilor  

Se introduce portofoliul educaţional şi se modifică sistemul de evaluare a 

elevilor.  

Portofoliul va cuprinde totalitatea diplomelor, certificatelor şi a altor înscrisuri 

obţinute în urma evaluării competenţelor dobândite în contexte de învăţare 

formale, non-formale şi informale. Din el se va putea afla parcursul educaţional, 

înclinaţiile copilului sau performanţele lui deosebite. Evaluările elevilor vor fi 

realizate la finalul clasei pregătitoare, la finalul claselor a II-a, a IV-a, a VI-a şi a 

IX-a.  

  Asigurarea unui grad sporit de descentralizare, responsabilizare şi 

finanţare în sistem 

Descentralizarea se va realiza prin transferul de responsabilităţi către 

Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ şi către autorităţile locale.  

Legea introduce principul „finanţarea urmează elevul” prin care alocarea banilor 

publici va deveni transparentă şi se va face în concordanţă cu ţinte educaţionale 

strategice.  

 Asigurarea de şanse egale la educaţie pentru grupurile dezavantajate  

 Reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii  este una din principalele ținte ale 

PNR Traiectoria ţintei pentru perioada 2010 - 2020 vizează atingerea unui nivel 

de 14,8% în 2013, de 13,8% în 2015 şi 11,3% în 2020, în condiţiile unui 

scenariu realist de dezvoltare economică şi în care se vor implementa măsurile 

propuse.  

Accesul egal la educaţie pentru păstrarea în şcoală a elevilor aflaţi în situaţii de 

risc şi atragerea celor ce au părăsit timpuriu sistemul educaţional se realizează 

prin programe de tip „Şcoala după şcoală” sau „A doua şansă”.  

  Revalorizarea învăţământului profesional şi tehnic  

Sprijinul acordat învăţământului profesional şi tehnic se va concretiza prin: 

asigurarea dobândirii unei calificări; reînfiinţarea şcolilor profesionale; 

dezvoltarea şi susţinerea învăţământului liceal (filiera tehnologică) şi postliceal. 

   Reformarea politicilor în domeniul resursei umane  

Formarea iniţială profesională a cadrelor didactice va cuprinde studii de 

licenţă într-o specializare, masterat didactic cu o durată de 2 ani şi stagiul 

practic cu durata de un an. Evoluţia în cariera didactică se va realiza prin gradele 

didactice I şi II şi prin dobândirea titlului de profesor - emerit în sistemul de 

învăţământ preuniversitar.  

Calitatea managementului instituţiilor de învăţământ urmează să se 

îmbunătăţească în urma înfiinţării corpului naţional de experţi în management 

educaţional, constituit în urma selecţiei, prin concurs, a cadrelor didactice care 

fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul 

managementului educaţional; numai aceste cadre didactice vor putea ocupa 

funcţii de  

 Stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii  

Legea Educaţiei Naţionale defineşte conceptul de educaţie şi formare 
profesională pe tot parcursul vieţii într-un mod integrat şi coerent şi stabileşte 
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recunoaşterea şi certificarea competenţelor obţinute în contexte educaţionale 
formale, informale şi non-formale.  

   Analizând  impactul acestor măsuri asupra țintelor școlii noastre, constatăm că 

viziunea asupra legislației favorizează și atingerea unor ținte ale școlii, cum ar fi 

creșterea calității procesului educațional, formarea cadrelor didactice și 

asigurarea participării la o educaţie de calitate pentru şcolarii proveniţi din 

grupurile dezavantajate.  

 

2.2. Analiza SWOT 

 2.2.1. CURRICULUM 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- pentru fiecare nivel de şcolarizare şcoala 

dispune de întregul material curricular 

(planuri de învăţământ şi programe 

şcolare, programe şcolare alternative, 

auxiliare curriculare – manuale, caiete de 

lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de 

probleme, îndrumătoare etc.) ; 

- relaţiile interpersonale existente 

favorizează crearea unui climat educaţional 

deschis, stimulativ ; 

- o pondere foarte bună a elevilor 

performanţi participanţi la concursuri 

şcolare, olimpiade judeţene şi naţionale ; 

- rezultate bune la examenele naţionale 

(teze cu subiect unic, testare şi evaluare 

naţională, admitere în licee) ; 

- procentul ridicat al elevilor care sunt 

admişi în licee ; 

- realizarea revistei şcolare literare „Pe firul 

vremii” – premiată anual la concursul 

judeţean de reviste şcolare ; 

- cursuri opţionale diversificate şi 

specializate . 

- populaţia şcolară în scădere ; 

- creşterea numărului de elevi ai căror 

părinţi sunt plecaţi în străinătate, ai 

elevilor care provin din familii 

dezmembrate şi din familii dezavantajate 

din punct de vedere material – toate 

acestea ducând la o slabă implicare a 

familiei în actul educaţional ; 

- creşterea numărului de elevi care se 

stabilesc în străinătate ; 

- scăderea numărului de cititori din rândul 

elevilor claselor a VII-a şi a VIII-a ; 

- învăţământ în două schimburi ; 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- alternativa educaţională step by step ; 

- dezvoltarea continuă a metodologiilor 

didactice 

 

- creşterea factorilor de risc care duc la 

înmulţirea condiţiilor pentru abandonul 

şcolar ; 

- folosirea strategiilor neadecvate cu 

personalitatea clasei de elevi, cu 

posibilităţile intelectuale ale elevilor ; 

- dezinteresul unor familii şi a unor elevi 
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pentru actul educativ ; 

- numărul mare de familii sărace ; 

- nivelul de educaţie şi timpul limitat al 

unor părinţi care pot conduce la slaba 

implicare a acestora în viaţa şcolară. 

 

 2.2.2. RESURSE UMANE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- încadrarea 100 % cu personal calificat ; 

- încadrarea cu personal didactic auxiliar 

calificat ; 

- o bună pondere a cadrelor didactice 

titulare: 83, 78 % ; 

- o bună pondere a cadrelor didactice care 

au obţinut gradul didactic I : 67,56 % ; 

- personal didactic cu rezultate deosebite la 

evaluările interne anuale şi la evaluare 

RODIS-MARODIS(ianuarie 2011) ; 

- cadre didactice metodiste şi responsabili 

de cerc ; 

- calitatea actului didactic, în stil 

democratic, care permite implicarea 

elevilor ; 

- ambianţa plăcută din şcoală, lipsa stărilor 

conflictuale dintre cadre didactice ; 

- perfecţionarea continuă a cadrelor 

didactice prin cursuri de perfecţionare 

organizate de ISJ şi CCD Suceava şi prin 

continuarea studiilor ( mulţi învăţători au 

obţinut şi o diplomă de licenţă, devenind 

profesori pentru învăţământul primar) ; 

- perfecţionarea personalului didactic 

auxiliar la cursuri de specialitate 

(contabilitate şi secretariat ); 

-  o echipă puternică bazată pe relaţii 

interpersonale, care posedă temeinice 

cunoştinţe de specialitate şi 

psihopedagogice necesare bunei 

desfăşurări a procesului instructiv-educativ 

;  un colectiv puternic, unit, angajat în 

organizarea şi desfăşurarea demersului 

didactic în vederea obţinerii de rezultate 

- restructurările din ultimii doi ani 

efectuate la personalul nedidactic ; 

- slabă motivare a personalului angajat 

datorită salariilor mici ; 

- neparticiparea la unele cursuri de 

perfecţionare deoarece permit accesul doar 

prin achitarea de taxe. 
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optime. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- importanţa muncii în echipă  şi 

participarea la decizie ; 

- acordarea de stimulente financiare 

motivante cadrelor didactice –gradaţii de 

merit ; 

- formarea continuă a cadrelor didactice şi 

participarea lor la programe de pregătire în 

domenii cum ar fi : Tehnologia Informaţiei 

şi Comunicării(TIC) sau învăţarea unei 

limbi străine de circulaţie internaţională ; 

-  varietatea cursurilor de formare şi 

perfecţionare organizate de CCD, ONG, 

universităţi. 

- Lipsa fondurilor pentru dezvoltare 

profesională  continuă 

 

 2.2.3. RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- o stare fizică bună şi foarte bună a 

spaţiilor şcolare – săli de clasă luminoase, 

călduroase, moderne, dotate şi utilate 

corespunzător) ; 

- laboratoare de fizică+chimie, biologie şi 

cabinet de informatică de sine stătătoare, 

cabinete pentru diverse discipline ; 

- o bună bancă de date la nivelul şcolii ; 

- existenţa unei săli de sport dotată 

corespunzător ; 

- existenţa a 2 terenuri de sport marcate şi 

dotate corespunzător ; 

- cabinet medical şi personal medical 

calificat ; 

- cabinet de informatică dotat cu sistemul 

educaţional AeL ; 

- implicarea eficientă a bibliotecii în 

sprijinirea procesului de învăţământ, în 

pregătirea elevilor, în orientarea şcolară şi 

profesională ; 

- dotarea şcolii cu sistem de alarmă şi 

sistem de supraveghere video ; 

- schimbarea ferestrelor cu tâmplărie de 

- neonorarea în totalitate a comenzilor de 

manuale ; 

- nefinalizarea proiectului de reabilitare a 

şcolii deoarece nu au fost alocate fondurile 

bugetare necesare : refacerea faţadei şcolii 

şi înlocuirea acoperişului. 
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lemn cu ferestre termopan , schimbarea în 

totalitate a sistemului de încălzire 

centralizată, înlocuirea instalaţiei electrice 

(obiective prevăzute în proiectul de 

reabilitare a şcolii). 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- posibilităţi de dotare a şcolii prin 

participarea la programele de dotare 

naţionale şi internaţionale ; 

- mărirea fondului de carte pentru 

biblioteca şcolară ; 

- reabilitarea şi modernizarea spaţiului de 

învăţământ pentru a răspunde dorinţelor 

de integrare a sistemului de învăţământ 

românesc în sfera învăţământului european 

- nefinalizarea tuturor obiectivelor 

aprobate în proiectul de reabilitare din 

cauza nealocării fondurilor băneşti 

necesare . 

 

 

 2.2.4. PARTENERIATE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- accesul la informaţia şi buna circulaţie a 

informaţiei între ISJ Suceava şi alte 

instituţii abilitate -  şcoală şi în cadrul şcolii 

- consilierea elevilor în probleme de 

orientare şcolară şi profesională ; 

- implicarea unui număr mare de cadre 

didactice în activităţile extraşcolare ale 

elevilor ; 

- implicarea comitetelor de părinţi în 

dotarea şi modernizarea sălilor de clasă şi 

nu numai ( prin sponsorizări, licitaţii cu 

vânzare de obiecte confecţionate de elevi – 

ex. Balul verde- devenit tradiţie) ; 

- desfăşurarea cu succes a programului 

educaţional Eco-Şcoala (şcoala noastră a 

primit şi menţinut distincţia Steagul Verde) 

; 

- relaţii parteneriale foarte bune cu 

autorităţile locale, agenţii economici, 

poliţie, jandarmerie, asociaţii culturale, 

biserica. 

- lipsa proiectelor de colaborare cu alte 

şcoli din Europa ; 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- legături foarte bune cu comitetul de 

părinţi pe şcoală ; 

- scăderea legăturii cu părinţii plecaţi în 

străinătate 
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- posibilităţi de a asigura legături între elevi 

la nivel internaţional (prin vizite, 

participare la proiecte cu şcoli din Europa) ; 

- coordonarea unor activităţi care pot 

rezolva unele nevoi locale ale comunităţii 

(implicarea în proiecte care să atragă 

fonduri la nivelul şcolii, activităţi culturale) 
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Viziunea. Misiunea. Obiectivele strategice. Obiectivele generale. 
 

 

VIZIUNEA ŞCOLII 

 Suntem o şcoală generală performantă, dorită de populaţia şcolară ; 

suntem un colectiv a cărui principală calitate este dorinţa de foarte bine, 

materializată prin muncă, printr-o muncă asiduă dăruită idealurilor de 

performanţă. 

 Ne aflăm pe direcţia îndeplinirii obiectivelor pe care ni le-am propus. 

Suntem conştienţi că ne aflăm pe un drum ascendent spre perfecţionarea 

procesului de învăţământ, ca rezultat al acţiunilor convergente ce vor avea la 

îndemână trei elemente esenţiale : elevii, părinţii acestora şi calitatea a tot ceea 

ce întreprindem, ca o garanţie a durabilităţii realizării scopului propus. 

 Promovarea educaţiei consumatorului şi a producătorului din perspectiva 

calităţii este o condiţie a competitivităţii pe piaţa europeană. 

 

MISIUNEA ŞCOLII 

 Şcoala noastră urmăreşte prin educaţia pe care o oferă copiilor să devină 

iniţiator, susţinător şi catalizator al comunităţii, continuator al tradiţiilor locale. 

 Şcoala noastră –un sistem deschis real- va oferi tuturor copiilor şi tinerilor 

şanse egale pentru educaţie, indiferent de etnie sau apartenenţă religioasă, şi 

sprijin pentru afirmarea comunităţilor etnice şi a comunicării interculturale. 

 Elevii ce vor fi formaţi aici vor achiziţiona cunoştinţe utile şi potrivite 

talentului fiecărei persoane în funcţie de necesităţile şi evoluţiile vieţii sociale. Ei 

îşi vor dezvolta liber personalitatea, creativitatea, încrederea  în forţele proprii – 

învăţământul acomodându-se cu performanţele, talentele şi afinităţile elevului. 

 Se va urmări sprijinirea procesului de predare-învăţare prin mijloace 

informatice moderne (punând la dispoziţia profesorului un instrument 

complementar), pregătirea elevului pentru ca el însuşi să înveţe permanent. 

 Şcoala trebuie să ofere nu numai cunoaştere, ci şi instrumente pentru ca 

elevul să înveţe cum să înveţe. 
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OBIECTIVELE STRATEGICE. OBIECTIVELE GENERALE 

 

Nevoi de dezvoltare 

 În urma analizei SWOT s-au desprins următoarele nevoi : 

o Necesitatea menţinerii şi consolidării legăturilor între şcoală şi principalii 

actori ai comunităţii locale (Consiliul local, poliţie, biserică, părinţi, agenţi 

economici, mijloacele mass media); 

o Importanţa muncii în echipă şi participarea la decizie ; 

o Abilităţi sociale şi nevoi afective ; 

o Cooperarea între profesori-elevi-părinţi ; 

o Coordonarea unor activităţi care pot rezolva unele nevoi locale ale 

comunităţii(implicarea în proiecte care să atragă fonduri la nivelul şcolii, 

activităţi culturale );  

o Formarea continuă a cadrelor didactice şi participarea lor la programe de 

pregătire în domenii cum ar fi tehnologia informaţiei şi comunicării sau 

învăţarea unei limbi străine de circulaţie internaţională ; 

o Consilierea elevilor în probleme legate de orientare şcolară şi profesională 

dar şi în aspecte referitoare la viaţa de zi cu zi ; 

o Înregistrarea informaţiilor ; 

o Dotarea cu echipamente şi materiale auxiliare ; 

o Resurse de învăţare şi facilităţi logistice ; 

o Finalizarea în totalitate a obiectivelor cuprinse în Planul de reabilitare. 

Din lista de nevoi enumerate mai sus, considerăm că rezolvarea lor de 

către şcoală cu sprijinul comunităţii locale şi prin diferite programe în care 

aceasta s-ar putea implica, ar putea atinge, pe perioada dezvoltării acestui plan 

de dezvoltare şcolară, toate ţintele strategice. 

 

 

Ţinta strategică nr. 1 

Formarea cadrelor didactice din şcoală pentru utilizarea unor metode 

noi de predare (folosirea calculatorului, folosirea softurilor 

educaţionale, videoproiecţia etc.), urmărind creşterea calităţii actului 

educaţional prin realizarea unor activităţi de training. 

Obiective generale: 

1.1. Evaluarea anuală a performanţelor individuale ale personalului didactic, 

didactic-auxiliar şi nedidactic utilizând indicatori de performanţă adecvaţi 

misiunii Şcolii Gimnaziale nr. 2 Vatra Dornei, jud. Suceava 

1.2. Identificarea nevoilor de dezvoltare profesională a personalului didactic, 

didactic-auxiliar şi nedidactic şi crearea de oportunităţi de formare 

continuă 

1.3. Sprijinirea personalului didactic debutant în vederea adaptării la cerinţele 

de calitate ale Şcolii Gimnaziale nr. 2 Vatra Dornei, jud. Suceava 

1.4. Susţinerea activităţilor de cercetare ştiinţifică, didactică a specializării şi 
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promovarea de parteneriate cu mediul universitar 

Direcţii 

strategice 
Acţiuni propuse Termen Responsabilităţi 

 

 

 

 

 

 

Opţiunea 

curriculară 

-colaborarea şcolii cu CCD şi alte 

instituţii abilitate în vederea 

parcurgerii de către cadre a unor 

cursuri legate de ţinta propusă 

-folosirea mijloacelor moderne de 

predare 

-meditaţii în afara orelor de curs 

realizate de profesori cu elevii cu 

probleme în asimilarea cunoştinţelor 

-dobândirea abilităţilor de utilizare a 

calculatorului de către toate cadrele 

didactice 

-diversificarea modalităţilor de 

evaluare a elevilor 

-participarea tuturor c.d. la activităţi 

de formare privind noi metode 

didactice 

 

 

Feb.2017 

 

Sept.2017 

 

Responsabilul cu 

perfecţionarea 

continuă 

 

 

 

Profesorii de 

specialitate 

Opţiunea 

financiară 

-finanţarea instruirii c.d. pentru a 

folosi cu uşurinţă calculatorul, 

internetul, softurile educaţionale 

-finanţarea pentru procurarea de 

calculatoare de ultima generaţie, 

videoproiectoare, soft educaţional şi 

alte materiale necesare realizării unor 

lecţii moderne 

-amenajarea de laboratoare dotate cu 

mijloace care să asigure calitatea 

actului educaţional 

-dotarea sălilor de clasă cu mobilier şi 

alte echipamente care să 

îmbunătăţească ambientul din şcoală 

-îmbunătăţirea fondului de carte la 

bibliotecă prin donaţii şi alte surse 

2017 

 

 

2017 

 

 

 

2018 

 

 

2018 

 

2018 

 

 

 

 

 

Directorii şcolii 

Consiliul local 

MECTS 

Opţiunea 

resurse umane 

-cadre didactice dornice să se 

perfecţioneze 

01.10.2017 Responsabil 

perfecţionare 

Opţiunea 

relaţia cu 

comunitatea 

-implicarea părinţilor şi a eventualilor 

sponsori în acţiuni de dotare cu 

echipamente moderne 

-lectorate cu părinţii pe tema 

tehnologiei actuale şi a rolului 

acesteia în şcoală 

 

2017 

 

2016/ 2017 

Comitetul de 

părinţi 

 

Directorii 

 

Avantajele ţintei şi a opţiunilor propuse : 

1. În urma cursurilor parcurse cadrele didactice vor fi capabile să folosească 

mijloace moderne şi, implicit, calitatea lecţiilor va fi mai bună; 

2. Pregătirea elevilor talentaţi va face posibilă participarea acestora la 

diverse concursuri şcolare, iar lucrul cu elevii slabi va conduce la rezultate 

mai bune la examenele naţionale ; 

3. Elevii şi profesorii ar beneficia de mijloace moderne de predare, iar 

accesul la internet ar uşura accesul la informaţie. 
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Ţinta strategică nr.2 

Diminuarea abandonului şcolar şi întărirea colaborării cu familia prin 

cooperarea dintre profesori-elevi-părinţi, dar şi consilierea elevilor – 

influenţându-se astfel diminuarea abandonului şcolar. 

Obiective generale: 

2.1. Asigurarea accesului tuturor beneficiarilor potenţiali ai educaţiei la 

programele de studii ale Şcolii Gimnaziale nr. 2 Vatra Dornei, jud. Suceava 

2.2. Promovarea serviciilor educaţionale adaptate la copiii cu cerinţe 

educaţionale speciale 

2.3. Susţinerea performanţelor elevilor cu aptitudini înalte prin organizarea şi 

participarea la olimpiade, concursuri, competiţii 

2.4. Prevenirea abandonului şcolar prin măsuri active de identificare a nevoilor 

beneficiarilor direcţi şi de optimizare a procesului instructiv-educativ 

 

Direcţii 

strategice 
Acţiuni propuse Termen Responsabilităţi 

 

 

 

 

 

 

Opţiunea 

curriculară 

-orele de dirigenţie vor aborda 

tema abandonului şcolar şi a 

consecinţelor pe care acesta le 

are asupra individului, a şcolii, 

precum şi a comunităţii 

-lecţii atractive organizate în 

laboratoare şi cabinetul de 

informatică 

-organizarea de activităţi 

extracurriculare care să 

stimuleze interesul pentru 

şcoală 

 

Sept.2016 

 

 

Sept.2017 

 

 

2017 

 

Diriginţii şi învăţătorii 

 

 

 

Profesorii de 

specialitate 

Opţiunea 

financiară 

-acordarea elevilor cu situaţie 

materială slabă a unor burse 

sociale 

-organizarea centrului social 

de zi pentru elevi proveniţi din 

familii defavorizate la Şcoala 

Nr.3 V.Dornei 

2016-2017 

 

 

Oct.2016 

 

 

Consiliul local 

Opţiunea 

resurse umane 

-vizite întreprinse la domiciliul 

elevilor de către învăţători şi 

diriginţi 

Noiembrie 

2016 

Diriginţii şi învăţătorii 

Opţiunea 

relaţia cu 

comunitatea 

-lectorate cu părinţii pe tema 

abandonului şcolar, a 

delicvenţei juvenile 

-sesizarea serviciului social din 

cadrul primăriei şi realizarea 

 

2016-2017 

Responsabilul cu 

activitatea cu părinţii 

 

Consilierul educativ 
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de anchete sociale care să 

stabilească dacă familia 

elevului are nevoie de sprijin 

financiar 

 

Avantajele ţintei şi a opţiunilor propuse : 

1. În urma acţiunilor propuse estimăm că o parte din elevii aflaţi în situaţia 

de abandon şcolar vor reveni pe băncile şcolii ; 

2. Activitatea educativă şi civică din centrul social, care se realizează cu 

cadre calificate angajate de primărie, conştientizează elevii pentru 

realizarea asimilării de cunoştinţe de conduită morală şi învăţătură ; 

3. Bursele sociale  vor putea rezolva o parte din nevoile financiare ale 

elevului(cumpărarea de rechizite, îmbrăcăminte, hrană); 

4. Lectoratele cu părinţii(la care vor fi invitaţi unii actori locali –primar, agent 

de proximitate, preot, medic şcolar, psiholog) ar putea sensibiliza 

comunitatea, care ar putea întinde o mână de ajutor celor care au nevoie. 

 

Ţinta strategică nr. 3 

Proiectarea şi dezvoltarea CDŞ centrat pe progresul şcolar şi subordonat 

obţinerii performanţelor şi promovarea de activităţi extracurriculare 

pentru asigurarea bunăstării elevilor 

2.1. Implementarea măsurilor legislative şi organizatorice pentru corelarea 

Curriculum-ului Naţional şi a Curriculum-ului la Decizia Şcolii cu oferta 

educaţională a Şcolii Gimnaziale nr. 2 Vatra Dornei, jud. Suceava 

2.2. Monitorizarea procesului de predare – învăţare – evaluare din perspectiva 

dezvoltării competenţelor cheie şi a centrării activităţilor pe beneficiarii 

direcţi şi pe cerinţele lor educaţionale 

2.3. Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor prin aplicarea sistemului de 

evaluarea naţională periodică 

2.4. Susţinerea activităţilor extracurriculare din perspectiva educaţiei 

nonformale şi informale 

Direcţii 

strategice 
Acţiuni propuse Termen Responsabilităţi 

 

 

Opţiunea 

curriculară 

-organizarea de excursii cu 

diferite teme(descoperirea 

orizontului local, vzite la 

meşteri olari, istoria locurilor, 

aspecte din viaţa de ieri şi de 

azi etc.) 

-vizionarea de filme cu caracter 

documentar şi istoric 

-elevii vor învăţa să folosească 

diferite resurse pentru 

întocmirea de portofolii 

2017 

 

 

 

2017 

Consilierul educativ 

 

 

 

 

Profesorii de 

specialitate 

Opţiunea -finanţarea excursiilor  Primăria 
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financiară -achiziţionarea de volume 

pentru bibliotecă 

2016-2019 

Opţiunea 

resurse umane 

-elevii şcolii, împreună cu 

părinţii, sprijiniţi de cadrele 

didactice, vor organiza acţiuni 

de petrecere a timpului liber în 

mod util şi plăcut 

2017 Diriginţii şi învăţătorii 

Opţiunea 

relaţia cu 

comunitatea 

-vizite la alte instituţii din 

municipiu 

2017 Directorii 

 

Opţiuni strategice : 

- alocarea unui număr mai mare de ore de aprofundare la disciplinele la care se 

susţine evaluarea naţională ; 

- consultarea elevilor prin chestionare, completarea unor formulare de opţiuni ; 

- diagnoza şi cognoza mediului social şi economic ; 

- pregătirea performanţelor şcolare şi recompensarea elevilor cu merite 

deosebite ; 

- aprecierea stimulativă a activităţii pozitive desfăşurată de toate cadrele 

didactice. 

 

Avantajele ţintei şi a opţiunilor propuse : 

1. Elevii vor asimila cunoştinţe legate de istoria, geografia şi tradiţia locurilor 

natale ; 

2. Petrecerea timpului liber în mod util şi plăcut ; 

3. Depistarea elevilor talentaţi la anumite activităţi ; 

4. Dotarea bibliotecii. 

 

Ţinta strategică nr. 4 

Asigurarea unui nou management la nivelul fiecărei structuri funcţionale 

din instituţie(inclusiv clase de elevi), prin dezvoltarea competenţelor de 

diagnoză, proiectare, organizare şi evaluarea şefilor de catedră, comisii 

metodice, diriginţi, învăţători. 

4.1. Organizarea şi funcţionarea organismelor de conducere, de execuţie şi de 

monitorizare şi control adecvate unui management educaţional eficace şi 

eficient 

4.2. Facilitarea participării tuturor categoriilor interesate la deciziile importante 

ale Şcolii Gimnaziale nr. 2 Vatra Dornei, jud. Suceava 

4.3. Dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare internă şi externă 

4.4. Promovarea strategiilor de control adecvate, concepute pentru asigurarea 
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atingerii obiectivelor specifice tuturor compartimentelor Şcolii Gimnaziale 

nr. 2 Vatra Dornei, jud. Suceava 

 

Opţiuni strategice : 

- participarea la cursurile de management organizate de ISJ Suceava; 

- autoinstruire ; 

- realizarea de dezbateri tematice ale comisiei diriginţilor şi ale consiliilor 

profesorale ; 

- realizarea la timp a tuturor documentelor privind managementul educativ la 

toate nivele(proiect de dezvoltare instituţională a unităţii şcolare, proiect de 

încadrare, plan administrativ, proiect bugetar şi extrabugetar etc.) ; 

- întocmirea planurilor de muncă ale comisiilor şi compartimentelor ; 

- îndrumarea şi reglarea activităţii fiecărui compartiment ; 

- complementarea permanentă, reactualizarea şi îmbogăţirea bazei de date a 

şcolii cu informaţii concrete, care să ajute la buna desfăşurare a procesului 

de învăţământ, cunoaşterea problemelor actuale ale şcolii(situaţii de 

abandon şcolar, delicvenţă juvenilă, abateri de la disciplina şcolară, situaţia 

financiară precară a unor elevi, situaţia medicală a unor elevi etc.); 

- crearea băncilor de date pe arii curriculare, care să conţină note, notificări, 

adrese, materiale, informări pentru cadrele didactice, dar şi materiale de 

perfecţionare care să fie folosite şi de cadrele ddiactice debutante sau 

înscrise la gradele didactice ; 

- implicarea consiliului profesoral, consiliului de administraţie, a consiliului 

pentru curriculum şi a altor structuri organizatorice în managementul 

instituţional şi în actul decizional. 

 

Ţinta strategică nr. 5 

Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor educaţionale 

5.1. Evaluarea instituţională periodică internă cu scopul identificării gradului de 

conformitate cu standardele de acreditare reglementate 

5.2. Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale prin măsuri active în domeniul 

instructiv-educativ, resurse umane, bază materială, relaţii externe 

5.3. Îmbunătăţirea continuă a calităţii, bazată pe rezultatele evaluării 

instituţionale sistematice 

 

Ţinta strategică nr. 6 

Asigurarea unui climat de muncă şi educaţie adecvat şi securizat prin 

gestionarea eficientă şi transparentă a resurselor financiare şi materiale 
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6.1. Elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli adecvând obiectivele strategice 

ale Şcolii Gimnaziale nr. 2 Vatra Dornei, jud. Suceava cu cerinţele unei 

bune guvernări financiare 

6.2. Optimizarea bazei materiale în corelaţie cu cerinţele de implementare a 

unui învăţământ modern şi cu cerinţele de îmbunătăţire a calităţii  

6.3. Conducerea activităţilor specifice Compartimentului Financiar-Contabilitate 

în condiţii de eficienţă şi transparenţă 

6.4. Organizarea activităţilor aferente achiziţiilor publice în condiţii de legalitate, 

economicitate şi oportunitate 

Opţiuni strategice: 

 se vor descuraja atitudinile ce pot sta la baza unor stări conflictuale; 

 se vor angaja servicii de pază şi protecţie ; 

 se vor intensifica activităţile de prezentare concretă a unor materiale din 

partea poliţiei în vederea realizării unei protecţii antivictimale prin 

cunoaşterea şi prevenirea unor evenimente antisociale ; 

 se va diversifica tematica orelor de dirigenţie(educaţie pentru sănătate, 

educaţie antivictimală, educaţie estetică, educaţie pentru timpul liber, 

educaţie rutieră etc.); 

 se vor continua parteneriatele cu Jandarmeria şi Poliţia din municipiu; 

 se va asigura respectarea regimului de protecţie civilă, PSI şi protecţia muncii 

în vederea preîntâmpinării accidentelor. 

 

 

 


