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I. INFORMAŢII GENERALE 
 

I.1. INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI 

 

În semestrul I al anului şcolar 2020 - 2021, la Şcoala Gimnazială„Miron Costin” au 

încheiat cursurile 1395 elevi, repartizaţi pe două niveluri de învăţământ: 787 în ciclul primar şi 

608 în ciclul gimnazial, organizaţi în 52 de clase – 700  băieţi (50,17%) şi 695 fete.  

La clasele primare au funcţionat 30 de clase, dintre care şase clase pregătitoare cu un 

efectiv de 137 elevi. 

 

 
Clasa 

pregătitoare 

clasa 

I 

clasa 

a II -a 

clasa 

a III -a 

clasa 

a IV -a 

 

TOTAL 

Ciclul 

primar 

2007 - 2008  147 152 137 127 563 

2008 - 2009  143 151 152 138 584 

2009 - 2010  145 143 149 149 586 

2010 - 2011  132 137 138 148 555 

2011 - 2012  154 134 137 136 561 

2012 - 2013 116 154 154 135 131 690 

2013 -2014 135 134 152 154 132 707 

2014 - 2015 178 134 128 148 155 743 

2015 - 2016 169 178 135 135 146 763 

2016 - 2017 156 168 177 138 134 773 

2017 - 2018 164 156 167 179 139 805 

2018 - 2019 160 161 158 165 178 822 

2019 - 2020 191 162 157 154 163 827 

 2020 - 2021 137 185 161 156 148 787 

 
  clasa 

aV-a 

clasa 

aVI-a 

clasa 

a VII-a 

clasa 

a VIII-a 

 

 

Ciclul 

gimnazial 

2007 - 2008  187 163 166 174 690 

2008 - 2009  129 187 156 162 634 

2009 - 2010  145 128 181 155 609 

2010 - 2011  155 143 131 176 605 

2011 - 2012  151 156 141 128 576 

2012 - 2013  137 149 155 142 583 

2013 -2014  130 137 148 154 569 

2014 -2015  139 133 133 148 553 

2015 - 2016  151 140 135 131 557 

2016 - 2017  145 147 136 129 557 

2017 - 2018  132 145 143 136 556 

2018 - 2019  137 130 147 142 556 

2019 - 2020  172 134 130 145 581 

 2020 - 2021  171 172 134 131 608 

NUMĂR TOTAL ELEVI ÎN IANUARIE 2021 1395 
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I.2. INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE 

 

I.2.1 Personal didactic de conducere 
Director: Moraru Dumitru, grad didactic I, vechime în învăţământ – 25 ani. 

Director adjunct: Gulei Ancuța Nadia, grad didactic I, vechime în învăţământ - 22 ani. 

 

I.2.2. Personal didactic 

În semestrul I al anului şcolar 2020 - 2021, în Şcoala Gimnazială „Miron Costin” şi-au 

desfăşurat activitatea 68 de cadre didactice. 

 Din cele 68 cadre didactice, 58 au gradul didactic I, 5 gradul II, 7 sunt cu gradul definitiv 

în învăţământ și sunt doi debutanți. În şcoală au funcţionat 61 cadre didactice titulare şi 11 

suplinitori calificaţi sau detasați. 

 

Cadre 

didactice 
 Primar 

Gimnazial 

Total 72 30 38 

Titulare 61 27 32 

Detașați    2 2 

Suplinitoare 11 1 4 

  Gr. I Gr. II Def. Deb. Gr. I Gr. II Def. Deb. 

Grade 

didactice 
 23 3 3 1 29 2 3 4 

 

I.2.3.Personalul didactic auxiliar 
Total personal didactic auxiliar – 6 persoane, acelaşi număr de posturi ca şi în anul şcolar 

precedent. Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificări: 
 

Funcţia Număr persoane  Calificarea  (DA sau NU) 

SECRETAR 2,5 DA 

ADMINISTRATOR FINANCIAR 1 DA 
ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU 1 DA 
BIBLIOTECAR 1 DA 
INFORMATICIAN 1 da 

Gradul de acoperire a posturilor existente cu personal didactic auxiliar, conform normativelor în 

vigoare: 100%. S-a organizat concurs pentru ocuparea unui post de secretar, conform legislației 

în vigoare.  

 

I.2.4. Personalul nedidactic (administrativ) 
Total personal nedidactic angajat: 12 

În luna octombrie s-a desfășurat concursul pentru ocuparea a două posturi vacante de îngrijitoare 

(femei de serviciu), conform legislației în vigoare. Posturile au fost ocupate de persoanele care 

au avut cel mai mare punctaj. 

Distribuţia personalului nedidactic angajat, în funcţie de calificări: 

 

Funcţia Număr persoane  Calificarea  (DA sau NU) 

ÎNGRIJITOARE 9 DA 
PAZNIC 1 DA 
MUNCITOR ÎNTREȚINERE  2 DA 
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I.3. INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE, AUXILIARE ŞI 

ADMINISTRATIVE 
 

 

Unitatea a funcţionat în strânsă cu scenariu stabilit de către CSU Suceava. În luna 

septembrie unitatea a funcționat în scenariul galben, iar de la începutul lunii noiembrie în 

scenariul roșu. De la 11 ianuarie, clasele primare au venit in corpore la școală, clasa a VIII-a a 

revenit la cursurile față în față, iar clasele V – VII au funcționat în sistem online. 

Unitatea de învăţământ beneficiază de sistem de încălzire centralizat în școală și instalație 

de gaze în sala mare de sport, energie electrică, apă potabilă, canalizare, asigurându-se astfel un 

confort optim desfăşurării activităţilor de învăţământ. Baza materială este suficientă cantitativ şi 

calitativ învăţământului actual și se află în plin proces de modernizare şi adaptare la cerinţele 

politicii educaţionale cuprinse în programul de reformă din învăţământ. Fiecare sală de clasă și 

laborator dispune de PC și videoproiector. Toate spațiile școlare au acces la internet. Instituţia 

şcolară funcţionează în conformitate cu Regulamentul Intern, care cuprinde norme privind atât 

activitatea elevilor cât şi a personalului didactic şi nedidactic. 

 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Număr 

spaţii 

Suprafaţă (mp) 

1.  Săli de clasă  29 1374 

2.  Cabinet consiliere psihopedagogică 1 12 

3.  Laboratoare 5 304 

4.  Sală de sport 1 1755 

5.  Sală gimnastică 1 70 

6.  Teren de educaţie fizică şi sport 1 957 

7.  Bibliotecă şcolară / centru de informare şi 

documentare 

2 93 

8.  Spaţii depozitare materiale didactice 8 129 

9.  Cancelarie 1 51 

10.  Cabinet medical 1 33 

11.  Sala ședințe 1 70 

12.  Sală ”Corn și lapte” 1 7 

13.  Arhiva 1 16 

14.  Coridoare și casa scării - 198 

15.  Magazine  1 10 

16.  Spaţii sanitare (grupuri sanitare) 14 193 

17.  Secretariat 1 26 

18.  Spaţiu destinat echipei manageriale 2 48 

19.  Contabilitate  1 11 

20.  Birou administraţie 1 16 
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II. DIAGNOZA UNITĂŢII ŞCOLARE 

 
 

 

PUNCTE TARI 
 

 Accesul  la platforma google classroom al 

cadrelor didactice și al elevilor  pentru o bună 

comunicare; 

 Folosirea mijloacelor media atât în 

învățământul față în față, cât și în învățământul 

online; 

 Deschiderea elevilor, dar și a cadrelor 

didactice față de folosirea diverselor device-uri 

în comunicare și  exprimare a opiniilor; 

 Pregătire profesională a cadrelor didactice; 

 Abilitate de a comunica eficient cu părinţii, 

elevii cu şi reprezentanţii comunităţii locale; 

 Asigurarea în şcoală a asistenței 

psihopedagogice permanente. 

 Prezentarea conținuturilor într-o formă clară și 

accesibilă elevilor, chiar și în activitatea online; 

 Participarea la seminarii și ateliere de formare 

pentru activitatea online. 

 aplicarea unor metode atractive de învățare prin 

folosirea de aplicații noi pentru a reduce 

monotonia învățării on line; 

 descoperirea unor instrumente de lucru ce pun 

accent pe învățarea interactivă în mediul on-line 

 realizarea unor şedinţe de consiliere a 

părinţilor, la nivelul fiecărei clase; 

 

 PUNCTE SLABE 

 

 Programul încărcat ce nu permite 

realizarea de multe activități; 

 Lipsa unor dispozitivelor complete de 

conectare la activitățile online; 

 Existenţa unui număr mare de copii cu 

părinţi plecaţi în străinătate/ foarte ocupați 

 Nerespectarea timpului limită în ceea 

ce privește postarea răspunsurilor la 

anumite cerințe. 

 Realizarea unei evaluări mai puțin 

obiective la finalul semestrului; 

 dependența elevilor de părinți pentru 

accesarea platformelor de învățare, cât și 

dependența de programul de lucru al 

acestora; 

 generația „fulg de nea”, copii pentru care 

și cea mai mică observație critică e un afront 

personal; 

 Durata mare de expunere în fața 

monitorului a condus la apariția problemelor 

de vedere, la oboseală excesivă și  la 

scăderea concentrării atenției în rândul 

elevilor; 

 Uneori predarea se rezuma la un proces 

unic direcțional, chiar dacă se recomandă 

interacțiunea ; 

 

OPORTUNITĂŢI 
 

 Oportunitatea de a dezvolta abilitățile digitale 

ale elevilor prin folosirea diverselor mijloace de 

comunicare online; 

 Inițierea  unor proiecte educative în care se 

pot implica elevii; 

 Activităţi extracurriculare atractive organizate 

pe clase şi la nivelul şcolii; 

 Posibilitatea de a apela la serviciile 

psihologului şcolar; 

 Un număr mare de elevi talentaţi/implicați; 

 Elevii și profesorii au încercat ceva nou și cu 

toții au învățat, au consolidat 

 cum să folosească tehnologia modernă pentru a 

îndeplini actul educațional. 

 Posibilitatea de a utiliza platforma google 

AMENINŢĂRI 
 

 Neimplicarea unor familii în educația 

copiilor din cauza lipsurilor materiale sau 

a nepăsării; 

 Creșterea presiunii psihice, a stresului 

atât în cazul elevilor, cât și al cadrelor 

didactice; 

 Creşterea sensibilității și apariția unor 

dezechilibre psihologice la elevi, din 

cauza expunerii prelungite la mediul 

virtual; 

 Scăderea nivelului cultural al populației 

şcolare, al interesului pentru educație. 

 Impactul pe plan fizic, psihic și emoțional 

datorat statului îndelungat în fața 

 computerului și a lipsei de interacțiune 
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online chiar și în situația în care elevii sunt 

prezenți în clasă (pentru încărcarea de materiale 

sau teme); 

 softuri educaţionale eficiente care pot fi 

folosite în orele de CLR, MEM şi DP de la 

EDU; 

reală, atât la profesori, dar mai ales la 

 elevi. 

 Limite de ordin tehnic în comunicarea cu 

unii elevi; 

 Imposibilitatea de a primi un feedback 

imediat pentru activitățile propuse. 

 lipsa aparatelor performante de conectare 

la unii elevi; 

 îngradirea accesului la educație în cazul 

copiilor din familiile defavorizate; 

 probleme emoționale datorate absenței 

unuia/ambilor părinți pe perioade 

îndelungate de timp; 

 elevi instabili emoţional, din cauza 

numărului mare de ore petrecute în faţa 

calculatorului, a tabletei sau intimidaţi de 

pretenţiile exagerate ale părinţilor; 

 creşterea violenţei în rândul elevilor şi din 

cauza unor programe TV care conţin scene 

de violenţă, inclusiv în filmele pentru copii şi 

desenele animate; 

 frica de boală, contactarea virusului de 

către membrii familiei, decesul unuia din 

membri familiei, starea de anxietate. 
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III. MANAGEMENTUL ŞCOLAR 

III.1. CURRICULUM 

 
Întreaga activitate desfăşurată de cadrele didactice din Şcoala Gimnazială „Miron Costin” 

în semestrul I al anului şcolar 2020 - 2021 s-a derulat în conformitate cu legislaţia în vigoare şi 

sub directa coordonare a Inspectoratului Şcolar Judeţean, în conformitate cu planurile cadru şi 

programele şcolare actualizate.  

Schemele orare au fost întocmite și aplicate, cu includrea disciplinelor aprobate prin 

curriculum la decizia școlii. Pornind de la planurile cadru și programele școlare în vigoare au 

fost întocmite planificările calendaristice, cu respectarea indicațiilro metodice. O atenție specială 

a fost acordată plaificărilor la clasa a VIII-a, fiind necesară colaborarea între cadrele didactice de 

aceeași disciplină. Misiunea a fost îngreunată de lipsa manualelor școlare, care, în mare parte, au 

sosit până la finalul lunii decembrie. 

 Teste iniţiale au fost aplicate şi evaluate conform calendarului. S-au realizat planuri de 

îmbunătăţire şi de remediere a rezultatelor şcolare la nivelul fiecărei catedre, având în acelaşi 

timp discuţii cu părinţii în cadrul lectoratelor pe clase sau în cadrul discuţiilor individuale, pentru 

a pune la punct o strategie comună de creştere a performanţelor şcolare. 

III. 2.  ACTIVITATEA CONDUCERII ŞCOLII 

 

În semestrul I al anului şcolar 2020 - 2021, conducerea şcolii, împreună cu membrii 

Consiliului de Administraţie, au asigurat buna desfăşurare a procesului instructiv – educativ, 

precum şi îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planul managerial şi în planul de măsuri pentru 

optimizarea procesului de învăţământ prezentate în cadrul consiliilor profesorale. Echipa 

managerială a urmărit respectarea şi îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin în calitate de conducător 

al unităţii şcolare, de angajator, de evaluator şi de ordonator de credite. De asemenea echipa 

managerială şi-a asumat răspunderea creării, menţinerii şi dezvoltării culturii organizaționale ca 

factori importanți în creșterea eficienței activității desfăurate la clasă, metodic și extrașcolar.  

O atenție specială a fost acordată asigurării condițiilor de prevenire a îmbolnăvirilor cu 

COVID-19, prin organizarea programului școlar, a grupelor de elevi, a dotări cu mijloace 

specifice predării online și hibrid, dar și a securității medicale a tuturor elevilor și angajaților 

școlii. 

În semestrul I al anului școlar 2020 – 2021, activitatea managerială a vizat atingerea 

următoarelor obiective: 

a) Asigurarea condițiilor pentru desfășurarea în condiții de securitate medicală a cursurilor 

on-site; 

b) Asigurarea condițiilor pentru desfășurarea activităților on-line și hibrid; 

c) Realizarea planului managerial anual; 

d) Constituirea consiliului de administrație conform legislației în vigoare, stabilirea 

tematicii activităților și a responsabilităților membrilor CA. Hotărârile CA au fost emise și 

publicate pe site-ul școlii; 

e) Constituirea comisiilor permanente și de lucru, coroborat cu refacerea fișei postului 

pentru fiecare angajat al școlii; 

f) Realizarea raportului anual de activitate pentru anul școlar 2019 – 2020, prezentarea 

acestuia în consiliu profesoral și consiliu de administrație, publicarea pe site-ul școlii; 

g) Evaluarea personalului nedidactic s-a realizat conform fișei de autoevaluare – evaluare, 

a fișei postului; 

h) Proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2021 – 2022 a fost dezbătut, 

aprobat și transmis ISJ Suceava. Datele privitoare la școlarizare au fost consemnate în SIIIR; 

i) Proiectul de încadrare pentru anul școlar 2021 – 2022 a fost realizat, dezbătut, aprobat și 

prezentat spre aprobare comisiei județene de mobilitate; 
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j) A fost întocmită oferta educațională a școlii pentru anul școlar 2021 – 2022; părinții au 

ales opționalul dorit din oferta școlii, prin completarea fișei de selectarea a acestuia, potrivit 

nivelului clasei; 

k) A fost asigurată derularea programului cu distribuirea pachetelor de rechizite şcolare; 

l) A fost asigurată distribuirea tabletelor prin programul ”Școala de acasă”; 

m) S-a realizat monitorizarea desfășurării oreler online; 

n) S-a asigurat o colaborare bună cu Asociaţia părinţilor; 

o)  S-a urmărit stadiul formării profesionale a personalului școlii şi finanţarea din bugetul 

şcolii a activităţilor de formare în funcţie de necesităţile personalului şcolii; 

p) S-au asigurat materialele necesare menținerii curățeniei și dezinfectării tuturor 

spațiilor școlare; 

q) S-a asigurat necesarul de măști de protecție și dezinfectanți de mâini pentru securitatea 

medicală a elevilor și personalului școlii; 

r) S-a realizat suplinirea personalului didactic și nedidactic, pentru desfășurarea în bune 

condiții a activităților școlare; 

s) Unitatea noastră şcolară a desfășurat mai multe proiecte cu implicarea majorității 

cadrelor didactice din școala: ”Eco – Școala” proiect la care suntem parteneri din 2006, cu 

important rol în educația ecologică a tinerei generații, și ”Dăruim de la inimă la inimă”; 

t) Şcoala are o relaţie bună cu Primăria municipiului Suceava şi Consiliul local, fapt 

confirmat de participarea la acţiuni comune, dar şi de participarea reprezentanţilor acestor 

instituţii la diferite evenimente desfăşurate în şcoală. Tot pe această linie trebuie menţionată 

disponibilitatea Primăriei Suceava de a susţine dezvoltarea materială a şcolii, prin finanţarea  

modernizării instituţiei. 

 În privința punctelor insuficient abordate în activitatea managerială din semestrul I al 

anului școlar 2020– 2021, putem menționa următoarele: 

1. Numărul scăzut de asistențe la ore. 

2. Probleme întâmpinate la execuția bugetară pentru anul 2020. 

3. Normarea impusă care a permis desfășurarea unui singure ore de curriculum la decizia școlii. 

4. Desele schimbări ale programului Edusal cu crearea unor confuzii în salarizarea personalului 

școlii. 

 ISJ Suceava a desfășurat la unitatea noastră școlară 3 inspecții tematice: ”Activități 

întrepreprinse în unitățile de învățământ din județul Suceava în scopul începerii în siguranță a 

anului școlar 2020 - 2021” – septembrie 2020, ”Respectarea în unitățile de învățământ a 

condițiilor de igienă și siguranță, pentru prevenirea îmbolnăvirii cu virusul SARS CoV-2 aca 

drelor didactice, a copiiilor/elevilor și părinților” – octombrie 2020, ”Evaluarea activităților 

întreprinse în unitățile de învățământ preuniversitar de nivel gimnazial și liceal din județul 

Suceava, în scopul încheierii situațiie școlare  la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2020 - 

2021” – ianuarie 2021. Evaluarea activității desfășurate a fost una pozitivă, nefiind semnalate 

nereguli sau probleme deosebite în organizarea și derularea activității din școală. 

   

III.3. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR ŞI 

ADMINISTRATIV  

 
Serviciile de secretariat, bibliotecă, contabilitate şi administraţie s-au implicat în mod 

activ în activitatea şcolii, lucrările curente solicitate de Inspectoratul Şcolar Judeţean sau alte 

instituţii fiind realizate la timp. Personalul menţionat a respectat atribuţiile din fişa postului, fapt 

ce a permis informarea la timp a personalului şcolii despre modificările apărute la metodologii şi 

regulamentele în vigoare. A fost asigurată curăţenia în spaţiile destinate desfăşurării procesului 

de învăţământ şi în spaţiile anexe, precum şi remedierea în timp util a tuturor problemelor 

semnalate sau constatate în cadrul unităţii de învăţământ. 
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IV. DIMENSIUNILE CALITATIVE ALE PROCESULUI 

INSTRUCTIV EDUCATIV 

IV. 1. REZULTATELE LA ÎNVĂŢĂTURĂ 

 

În semestrul I al anului şcolar 2020 - 2021, promovabilitatea a fost de 99,56%, iar 912 

elevi (72,49 %) au medii peste 9. 

Procentul de promovabilitate la ciclul primar a fost de 100 %,  iar 563 de elevi din 650, 

respectiv 86,61%,  au încheiat semestrul I al anului şcolar 2020 - 2021 cu medii generale „FB”.  

La gimnaziu, promovabilitatea a fost de 99,01%, 5 elevi fiind declaraţi corigenţi, iar unul 

are situația școlară neîncheiată. Din cei 602 elevi promovaţi, 349 (47,77%) au obţinut medii 

generale între 9 şi 10. În anul şcolar trecut  57,97% dintre elevi au obţinut medii generale între 9 

şi 10. 

CLASA 
NR. 

ELEVI  

PROMOVAŢI PE MEDII 
CORIGENŢI 

 

SITUAȚIE 

ȘCOLARĂ 

NEÎNCHEIATĂ 

PROMOVABILITATEA 

 

S B FB 

I 185 0 2 183 - - 100 % 

a II -a 161 0 14 147 - - 100 % 

a III -a 156 5 24 127 - - 100 % 

a IV -a 148 5 37 106 - - 100 % 
TOTAL 

PRIMAR 
650 10 77 563 - - 100 % 

  5-6,99 7 – 8,99 9-10    

a V - a 171 4 54 112 1 - 99,41 % 

a VI - a 172 0 61 111 - - 100 % 

a VII - a 134 3 66 64 - 1 99,25% 

a VIII – a 131 4 61 62 4 - 92,41 % 
TOTAL 

GIMNAZIAL 
608 11 242 349 5 1 96,55 % 

TOTAL 1258 21 319 912 5 1 98,35 % 

 

Comparativ cu anul precedent, promovabilitatea, numărul elevilor cu medii peste 9 este 

mult superioară. De asemenea, numărul elevilor corigenți este cel mai scăzut de când se aplică 
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statistici pentru semestrul I. Este o situație la care trebuie reflectat, pentru a vedea echilibrul 

dintre evaluarea față în față și evaluarea online. 

IV. 2. SITUAŢIA DISCIPLINARĂ 

În semestrul I al anului şcolar 2020 - 2021, un număr de 8 elevi au avut media scăzută la 

purtare, toți datorită numărului mare de absenţe. Toţi cei 8 elevi cu nota scăzută la purtare sunt 

din clasele gimnaziale. În fiecare caz, a fost luată legătura cu familiile elevilor, purtate discuţii cu 

aceasta şi cu elevul pentru a găsi cele mai bune soluţii de îndreptare a situaţiei. 

 

IV.3. ANALIZA FRECVENŢEI 

 

Frecvenţa la ore a fost monitorizată atât pe perioada desfășurării cursurilor ”față în față”, 

cât și pe perioada desfășurării online. Se poate spune că în perioada online, frecvența nu a fost de 

nivelul perioade în care cursurile sau desfășurat în clasă sau hibrid, existând explicații rezonabile 

care țin de dotarea cu dispozitive electronice sau conectarea la internet. 

 

În semestrul I al anului şcolar 2020 – 2021 au fost înregistrate un număr de 2989 absenţe, 

dintre care 1655 au fost motivate şi 1334 nemotivate. În aceste condiţii media absenţelor 

înregistrate a fost de 2,14 absenţe per elev, dintre care 0,95 sunt nemotivate.  
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Pentru prima dată după mulți ani, diferența numărului de absențe dintre primar și 

gimnazial nu este mare, respectiv 1065 la primar și 1924 la gimnazial. Cele mai multe absențe au 

fost consemnate în dreptul elevilor de clasa a VIII-a (905), la celelalte clase, diferențele nefiind 

semnificative.  

 

IV.4. PARTICIPAREA LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI 

ŞCOLARE 

 

În anul școlar 2020 – 2021, participarea la concursuri, a fost suspendată prin ordinul 

ministrului educației. În acest context, participarea elevilor s-a putut face doar la concursuri 

organizate de terți (asociații, fundații organizații neguvernamentale etc.) 

 

NR. 

CRT. 
CONCURS PARTICIPANŢI REZULTATE 

CADRE 

DIDACTICE 

PARTICIPANTE 

1.  Festival-concurs 

Național de cultură 

și civilizație 

„Copilăria- un 

poem”, Lumina 

Crăciunului, CAEN 

2020, poz. 25 

Zugravu Agata 

Boico Yuri 

Onuți Marina 

 sectiunea solist de muzică 

populară, categoria 7-9 ani 

2 x Premiul I 

1 x premiul al 

II-lea 

Înv. Gherasim 

Gabriela 

2.  Festivalul Național 

de interpretare          

„Am un vis - să fiu 

artist” 

Zugravu Agata 

Boico Yuri 

1x trofeu 

1xpremiul al III-

lea 

Înv. Gherasim 

Gabriela 

3.  Festivalul Național 

de interpretare 

„Cântecele iernii” 

Zugravu Agata 

 

Premiul I Înv. Gherasim 

Gabriela  

4.  Concursul Național 

„Colindul ce ne 

adună”, Vicovu de 

Sus 

Zugravu Agata Premiu de 

participare 

Înv. Gherasim 

Gabriela 

5.  Concursul Național 

„Din suflet de 

creștin”, Școala 

Gimnazială „Ion 

Ghica”, Iași 

Zugravu Agata Rezultat în 

așteptare 

Înv. Gherasim 

Gabriela 

6.  Concurs de desene 

„Urâtul SARS-CoV 

2”, Muzeul de 

Istorie, Suceava 

Sfichi Alexandru 

Chiribucă Riana- Maria 

2x premii de 

participare 

Înv. Gherasim 

Gabriela 

7.  Concurs de desene: 

”Eu și eu” CAEJ 

2019 C1/3 

5 elevi  Prof. Boanță 

Otilia 

8.  Sărbătoarea 

Mărului – concurs 

Județean, Ediția a 

II-a 

Ungureanu Ada 

Lazăr Alin 

Butnarașu Darius 

premiul I -  2 

premiul II -  1 

 Prof. Rusu 

Simona 

9.  Concurs Școlar 

Editura Integral- 

Ziua nonviolenței 

în școli 

Balan Damian, Bazga Daniel, 

Bolohan Ștefan, Grădinaru 

Filip. Moglan Iulia, Lazăr Alin 

 În așteptare  Prof. Rusu 

Simona 
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10.  Concurs Școlar 

Editura Integral- 

Ziua nonviolenței în 

școli 

6 elevi În așteptare Înv. Calistru 

Pazuca 

11.  LuminaMath 

etapele I și II 

Pînzari Ana, cl. a IV-a C Premiul III înv. Gulei Elena 

cl.a V-a D: Balan David, Axinte 

Andrada, Bosânceanu Lucanu 

Caterina Erica 

cl.a VII-a A- Poinaru Rareș   

 

în etapa finală: 

Balan David -

cl.a V-a D 

   Poinaru 

Rareș- cl.a VII-

a A 

-  

Prof. Petrașciuc 

Veronica 

Apopei Irina cl. a V-a C 

Bologa Raul cl. a V-a C 

Popescu Patricia cl. a V-a C 

Bardan Elias cl. a VII-a D 

Ciornei Sarina cl. a VII-a D 

Corduneanu Eduard cl. a VII-a D 

Scutelnicu Bianca cl. a VII-a D 

Toți calificați 

în etapa finală 

Prof. Cionca 

Dorina 

12.  Concursul 

Interdisciplinar 

Mate-bio-fizică 

“Aurel Vlaicu” 

Cl.a-VI-a D: Barboselul Eric, 

Saviuc Matei, Tudosanu 

Samuel, Ureche David 

Cl.a -VI-a E: Atodiresei 

Andrei, Hutanu Beatrice, 

Vornicu Alexandru 

 Prof. Petrașciuc 

Veronica 

13.  O comunitate fără 

sărăcie- organizat e 

Institutul pentru 

Parteneriat Social 

Bucovina 

3 elevi din clasa a II-a B O mențiune Prof. Ștefură 

Anna 
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V. ACTIVITĂŢI METODICE ŞI DE FORMARE 
 

V. 1. ACTIVITATEA METODICĂ 

 

Prin ordinul ministrului nr. 5447/2020 a fost aprobat un nou Regulament cadru de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, prin care se prevede 

desființarea comisiilor metodice din școli,  atribuțiile lor fiind preluate de comisia pentru 

curriculum. Comisiile metodice, organizate într-o formă mai suplă, fără planuri manageriale și 

plan de activități, au continuat să funcționeze, fiind consemnate mai multe activități comune ale 

cadrelor didactice. 

Pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2020 - 2021, s-a urmărit:  

 studierea curriculumului și întocmirea planificărilor calendaristice anuale și semestriale;  

 planificarea materiei în conformitate cu programele școlare în vigoare, ținând cont de 

structura orarului modular pe care îl avem în acest an școlar; 

 adaptarea conţinuturilor învăţării şi metodologiei la specificul elevilor (parcurgerea 

ritmică şi integrală a materiei conform planificărilor, ritmicitatea notării elevilor, verificarea 

periodică a caietelor de teme);  

 prezentarea exemplelor de bună practică care să abordeze problema modern versus 

tradițional în utilizarea strategiilor didactice; 

 stabilirea listei de auxiliare necesare și folosirea lor la clasă;  

 stabilirea documentelor din portofoliul cadrului didactic; 

 realizarea portofoliilor personale cu modele de teste, fișe de lucru, de unități de învățare, 

planuri de lecție de către toate cadrele didactice;  

 analizarea variantelor de manuale alternative si selectarea celor oportune nivelului de 

pregătire a elevilor unității noastre; 

 orientarea şcolară şi profesională (sondarea opţiunilor şcolare şi profesionale ale 

elevilor);  

 folosirea mijloacele aflate la dispoziție pentru desfășurarea activităților: laptop, camere 

web, platforme (Google Classroom, Google Forms etc), mijloace media (manuale digitale, RED, 

etc.), fișe de lucru proprii; 

 exemple de bune practici în cadrul predării - evaluării în online, elaborare fișe de lucru/ 

de evaluare pentru platformă; 

 exemple de bune practici privitoare la evaluarea temelor pe platforma classroom; 

 evaluarea elevilor ținând cont de toată activitatea lor din timpul orelor (on-site și on-line), 

de rezultatele de la teste, de temele obligatorii și de cele suplimentare; 

 stabilirea și aplicarea evaluărilor inițiale, baremelor, descriptorilor și a matricelor de 

interpretare; 

 realizarea unitară a testelor sumative la clasele primare și gimnaziale; 

 realizarea programului de pregătire suplimentara pentru examenul de evaluare și pentru 

concursuri școlare.  

 Activitatea metodică de la nivelul școlii a fost completată de activitatea metodică 

desfășurată prin intermediul consfătuirilor anuale ale cadrelor didactice și cercurilor pedagogice. 

Deși desfășurate on-line, activitățile au permis un schimb de idei și bune practici între cadrele 

didactice de la aceeași disciplină, transferarea desfășurării cursurilor în on-line fiind o mare 

provocare pentru toți. Cercurile pedagogice desfășurate la toate disciplinele au fost prilejul 

expunerii unor modalități creative și inovative de predare și evaluare în on-line și s-au bucurat de 

prezența tuturor cadrelor didactice din școala noastră.  
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 La unitatea noastră școlară sunt 5 responsabili de cerc pedagogic, ei fiind mediatorii 

activităților on-line desfășurate. Așa este cazul activităților desfășurate la învățământul primar, 

limba română, geografie și educație muzicală, unde accentul s-a pus pe realizarea activităților 

asistate de tehnologie și internet, esențializarea conținuturilor, aplicarea curricumului la clasa a 

VIII-a. Și la celelalte discipline s-au urmărit aceleași idei, contextualizate la nivelul ariei 

curriculare, competențelor specifice și conținuturilor proprii.  

 

V.2. FORMAREA CADRELOR DIDACTICE  

 

V.2.1. Inspecții pentru definitivat și grade didactice 

 

În semestrul I al anului şcolar 2020 - 2021, mai multe cadre didactice s-au înscris pentru 

susţinerea examenelor în vederea obţinerii gradelor didactice.  

Doamna profesor Screpnic Angela Elisabeta a susținut inspecția specială pentru 

susținerea gradului didactic II. Aceeași inspecție a fost susținută de către doamna profesor pentru 

învățământ primar Holotă Maria. Doamna profesor Rusu Simona a susținut inspecția curență 2 

pentru gradul didactic II. Doamnele profesor Boiciuc Claudia (educație socială) și Ciobanu 

Roxana (învățământ primar) au susținut prima inspecție pentru examenul de definitivat.  

Doamna profesor Petrariu Ileana  a susținut teza de doctor în științe ale educației cu 

titlul ”Optimizarea sistemului de selecție în jocul de handbal a copiilor de 10-12 ani prin 

dezvoltarea capacităților coordinative” în data de 19.11.2020, la Universitatea de Stat de 

Educație Fizică și Sport din Chișinău, Republica Moldova. 

De asemenea, mai multe cadre didactice fac parte din forurile ce asigură formarea 

metodică a personalului de predare din şcoli: 

  metodişti ai IŞJ Suceava: prof. Ștefură Anna, prof. Palaghianu Lavinia Ocsana, prof. 

Gulei Ancuța Nadia, prof. Alexandriuc Camelia, prof. Morar Aurelia, prof. Lucaci Maria, prof. 

Caliniuc Adriana, prof. Bestiuc Afanasov Maria, prof. Moraru Dumitru. 

  membri în consiliile consultative: prof. Alexandriuc Camelia, prof. Lucaci Maria, prof. 

Moraru Dumitru. Prof. Caliniuc Adriana, prof. Apetrea Gabriela, prof. Bestiuc Afanasov Maria. 

  responsabili ai cercurilor pedagogice: înv. Gherasim Gabriela, prof. Mînzălică Mihaela, 

prof. Ștefură Anna, prof. Gulei Ancuța Nadia, prof. Morar Aurelia, prof. Caliniuc Adriana 

 mentori de practică pedagogică – prof. Ștefură Anna, prof. Palaghianu Lavinia Ocsana. 

 

 

V.2.2. Participarea la activități de formare profesională 

 

1. „Cred - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”, Formare nivel II - învățământ 

gimnazial, 120 de ore, 30 CPT – prof. Holotă Maria, prof. Adrobotoaei Elena, prof. Gulei 

Ancuța Nadia, prof. Pelin Cosmina, prof. Strugaru Violeta, prof. Buțerchi Rodica 

2. Cursul de formare PROMEHS- Curriculum pentru promovarea sănătății mintale în școală, 

USV Suceava, 22-23, 29-30.01.2021, 16 ore - prof. Leceanu Monica, prof. Morar Aurelia, prof. 

Pelin Cosmina, prof. Gulei Ancuța, prof. Leonte Maria Doina, prof. Șorodoc Augustina, prof. 

Popescu Diana, prof. Ștefură Anna 

3. ”Networking în educație” CCD ”George Tofan” Suceava - Prof. Bestiuc Afanasov Maria, 

prof. Corbu Vasile, prof. Baban Brîndușa, prof. Ciona Dorina, prof. înv. primar Acasandrei Irina 

și prof. înv. primar Budulacu Stela, prof. Stupiuc Corina, prof. Cucu Ancuța,  prof. Palaghianu 

Lavinia Ocsana, prof. Morar Aurelia, prof. Alexandriuc Camelia, prof. Strugaru Violeta, prof. 

Moraru Dumitru, prof. Buțerchi Rodica 

4. HEALTHY EXERCISE PROGRAMME ABC ONLINE, Move Transfer ISCA - Prof. Bestiuc 

Afanasov Maria, prof. Corbu Vasile, 
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5. Webinare on-line ”Educația continuă – Educație fizică și sport” – seminar organizat de MEC -  

Prof. Bestiuc Afanasov Maria, prof. Corbu Vasile, 

6. ”E-PROFI – Educație prin PROgrame de Formare Inovative pentru resurse umane calificate și 

motivate în județul Suceava” Cod SMIS 107116, proiect cofinanțat din Fondul Social European 

prin Programul Operațional Capital Uman 2018-2022 – prof. Bădăluță Cristina; 

7. workshop-ul cu tema ”Rolul debutanților în sistemul educațional și importanța mentoratului 

în dezvoltarea acestora”, susținut de expert organizare workshop-uri în cadrul proiectului E-

PROFI  – prof. Bădăluță Cristina; 

8. Webinar Bun venit la școală!, Atelierul de cuvinte- prof. Rusu Simona 

9. Webinar Networking în educație- Platforma G Suite în desfășurarea orelor online- prof. Rusu 

Simona 

10. Curs online: ”Google Classroom și G-Suite”- prof. Boanță Otilia 

11. Curs Wordwall si Quizizz- prof. Câmpan Adriana 

12. Webinar ”Aspire Teachers” – Profesori pentru profesori – prof. Câmpan Adriana  

13. Conferința PROMOVAREA SĂNĂTĂȚII MINTALE ÎN ȘCOALĂ, organizată în format 

on-line, în cadrul proiectului Erasmus + KA3 PROMEHS – PROMOTING MENTAL HEALTH 

AT SCHOOL – prof.  Cozmanciuc Alina – Manuela, prof. Stupiuc Corina, – prof. Holotă Maria 

14. Making Learning Fun with Speaking Activities – prin British Council Iași (noiembrie) - 

prof. Cucu Ancuța, 

15. Young Learner Conference: Teaching 21st Century Values in the Young Learners 

Classroom  prin National Geographic Learning  (noiembrie) - prof. Cucu Ancuța, 

16. Cursuri an II, Psihologie și Științele Educației ,Universitatea „Petre Andrei” Iași – înv. Gulei 

Elena 

17. ,,Metode și mijloace inovatoare pentru desfășurarea activităților didactice”, CCD Suceava, 

6.11.2020 – prof. Palaghianu Lavinia Ocsana, prof. Plăcintă Mihaela 

18. seminar online ,,Profesor Conect@”, CJRAE Suceava, 25 .11.2020  - prof. Plăcintă Mihaela 

19. Conferință Transnațională ,,Educație online fără hotare”, MECC Republica Moldova, 5-

6.01.2021 - prof. Plăcintă Mihaela  

20. webinar ,,Competențe cheie la școlarii mici în mediul online: citit-scris&STEAM”, 

3.12.2020, Aspire Teachers 2020  - prof. Plăcintă Mihaela 

21. Simpozionul Național ,,Educrates”, Tg. Mureș, 18.12.2020 – prof. Plăcintă Mihaela 

22. Curs: ,,Demararea predării la distanță pas cu pas” din cadrul Proiectului platformei 

educaționale online  - înv. Cosovan Lucica; 

23. Curs: ,,Proiectarea și desfășurarea activităților de învățare cu suport digital - înv. Cosovan 

Lucica; 

24. Activitate de formare și perfecționare continuă: “Cum să susții o lecție de nota 10”, 

15.11.2020, Nr. 846/15.11.2020 – prof. Holotă Maria 

25. Programul de formare continuă: „Parteneriatul școală-comunitate”, 89 de ore, 22 CPT, CCD 

Suceava – prof. Holotă Maria 

26. Curs de formare continuă: „Platforma electronică în autoevaluarea școlară” (PEAS), 24 de 

ore, 11-19 septembrie 2020, CCD Suceava, Nr. 1209/21.09.2020 - – prof. Holotă Maria 

27. Program de formare continuă: „Profesor în on-line”, Federația Sindicatelor Libere din 

Învățământ, 64 de ore, 16 CTP, 30.09-12.11.2020, Nr. 748/PO40_2028/10.12.2020 – prof. 

Holotă Maria 

28. Webinar: „Independența brațelor”, Programul Național Cantus Mundi, 23 octombrie 2020, 

Nr. 5751/17.11.2020 – prof. Holotă Maria 
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29. Webinar: „Mijloace euristice de învățare a muzicii”, Programul Național Cantus Mundi, 18 

septembrie 2020, Nr. 4854/11.09.2020 – prof. Holotă Maria 

30. „World’s largest lesson”, 22.11.2020, Nr. 1070/22.11.2020 -– prof. Holotă Maria 

31. ”Cum ne antrenăm parentingul apreciativ” , Asociația HoltIS – prof. Palaghianu Lavinia 

Ocsana 

32. Webinarul  ”Cum  integrăm  povestea  în  activitatea  didactică”, organizat de AtelieR de 

Cuvinte în 10.09.2020 – prof. Palaghianu Lavinia Ocsana 

33. Conferința Internațională ArtEd ”Mobile Ethical Laboratory”, 23-25 octombrie 2020, Durău 

– prof. Palaghianu Lavinia Ocsana 

34. workshop ”Membrii A.E.Sv.- voluntari în comunitate” în cadrul Săptămânii Naționale a 

Voluntariatului, 12 sept. 2020 – prof. Palaghianu Lavinia Ocsana 

35. Simpozionul Național „Educație timpurie- soluții și practici eficiente în învățarea în mediul 

școlar și în mediul virtual”, organizator GPP ”Prichindel” și ISJ Suceava, 4 februearie 2021– 

prof. Palaghianu Lavinia Ocsana 

36. seminar on line ”Building Inclusive and Democratic School Culture” organizat de CJRAE, 

16 noiembrie 2020 de Ziua Internațională a Toleranței – prof. Palaghianu Lavinia Ocsana 

37. ,,Competențele-cheie la școlarii mici în mediul online- de citit-scris și STEAM” organizator 

Aspire 

38. Theachers – prof. Palaghianu Lavinia Ocsana 

39. ,,Experiment online interactiv pentru copii” – prof. Palaghianu Lavinia Ocsana 

40. Cursuri:-„Metodica predării online ” – prof. Mînzălică Mihaela 

41. „Cum să captivezi elevii în online ” – prof. Mînzălică Mihaela 

42. ,,Profesor in Online ” – prof. Mînzălică Mihaela 

43. ,, Cum predăm online copiilor din clasele mici? ” – prof. Mînzălică Mihaela 

44. ,, Cum devenim mentori pentru elevii noștri” – prof. Mînzălică Mihaela 

45. ,, Tehnici de predare la distanță” – prof. Mînzălică Mihaela 

46. „Educația Continuă”, organizator  Ministerul Educației - România, 10 noiembrie 2020 – 

prof. Mînzălică Mihaela 

47. ,,Competențele-cheie la școlarii mici în mediul online- de citit-scris și STEAM” organizator 

48. Aspire Theachers – prof. Mînzălică Mihaela 

49. ,,Experiment online interactiv pentru copii” – prof. Mînzălică Mihaela 

50. Curs „Idei de succes în lecțiile online”- 2 ore, 5.11.2020 - prof. Leceanu Monica 

51. Curs „7 unelte esențiale în lecțiile online”- 3 ore, 9.12.2020 - prof. Leceanu Monica 

52. Curs „Secretele prezentărilor vizuale”- 2 ore, 17.12.2020 - prof. Leceanu Monica 

53. Curs „ Creează și editează documente ca un profesionist în MS Word și Google Docs”- 3 

ore, 17.12.2020 - prof. Leceanu Monica 

54. participare Conferință Enseignement bi-plurilingue.- Biroul Francez, prof. Pelin Cosmina 

55. Petrasciuc  

56. “Provocările începutului de an școlar în timpul pandemiei”-16.09. 2020 – prof. Petrașciuc 

Veronica 

57. “Invățământul preuniversitar-soluții și provocări identificate”-30.09.2020 – prof. Petrașciuc 

Veronica 

58. “Valorificând tehnologia pentru un viitor mai bun”-7.10.2020 – prof. Petrașciuc Veronica 

59. Idei de succes în lecțiile online-curs ASQ – prof. Popescu Diana 

60. 7 Unelte esențiale în lecțiile online-curs ASQ – prof. Popescu Diana 

61. Trucuri digitale esențiale pentru profesori-curs ASQ – prof. Popescu Diana 

62. Cum aducem energie la ore - curs ASQ – prof. Popescu Diana 

https://www.facebook.com/www.edu.ro/
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63. Microsoft teams - curs ASQ, susținut de Robert Pufan, formator acreditat Microsoft, 

certificat în managementul schimbării de către ProSci®, arhitect pe tehnologia spațiului de lucru 

modern în cadrul Microsoft România – prof. Popescu Diana 

64. Google Classroom - curs ASQ, susținut de Alexandru Dragomir - Trainer Certificat 

Google și Sorin Guleac - Formator Edu Apps   – prof. Popescu Diana 

65. Webinar - Teoria Autodeterminării - Metode prin care profesorii repară motivația–susținut 

de Uranie Cremene Loredana  – prof. Popescu Diana 

66. Workshop-ul on-line Pași spre independență pentru copiii cu CES, organizat de Facultatea 

de Științe ale Educației, din cadrul Universității ,,Ștefan cel Mare” din Suceava. Workshop-ul a 

fost susținut de d-na Inge Jose Smelik, terapeut ocupațional și președinte al Fundației Ancora 

Salvării Iași – prof. Popescu Diana 

67. Cursul Evaluarea formativă online, cu durata de 8 ore, organizat de Didactic.ro si 

INTUITEXT – prof. Popescu Diana 

68. Cursuri Edumagic – prof. Screpnic Angela 

69. “Metode de predare-evaluare de succes pe Classroom si Teams” – prof. Șerbuliac Corina 

70. “ Curs G Suite & Microsoft Teams” – prof. Șerbuliac Corina 

71. Formare profesională  4 avantaje de studire a limbii engleze la IFC, organizat de Institutul 

de Formare Continuă din Republica Moldova, 18.09.2020, 2 ore – prof. Ștefură Anna 

72. Formare profesională  Cum începem lucrul în G Suite pentru educație?, organizat de 

Institutul de Formare Continuă din Republica Moldova, 11.09.2020, 2 ore – prof. Ștefură Anna 

73. Formare profesională  Secretele încrederii în sine a cadrului didactic, organizat de Institutul 

de Formare Continuă din Republica Moldova, 25.09.2020, 2 ore – prof. Ștefură Anna 

74. Formare profesională  Foi de lucru interactive în Wizer.me, organizat de Institutul de 

Formare Continuă din Republica Moldova, 23.10.2020, 2 ore – prof. Ștefură Anna 

75. Formare profesională  Practica uilizării G Suite în activitatea didactică, organizat de 

Institutul de Formare Continuă din Republica Moldova, 6.11.2020, 2 ore – prof. Ștefură Anna 

76. webinarii Cum s-au organizat școlile din Norvegia și Germania, organizat de Apire 

Teachers, 11.09.2020 

77. Cum să rămânem relaxați ? QIE, 21.20.2020  – prof. Ștefură Anna 

78. webinarul Cum începe școala , organizat de S.C. ARAMIS PRINT S.R.L., 30.09.2020 – 

prof. Ștefură Anna 

79. webinarul 3 Soluții Prin Care Să Construiești Un Mediu Online Sigur Pentru Copilul Tău , 

organizat de S.C. ARAMIS PRINT S.R.L., 14.10.2020 – prof. Ștefură Anna 

80. webinarul Online în 2020 pentru PĂRINȚI, organizat de S.C. ARAMIS PRINT S.R.L., 

12.10.2020 – prof. Ștefură Anna 

81. webinarii WebDidactica organizate de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea 

României, Brandingul personal pentru profesori, în predarea la clasă și online; Predarea online 

și motivarea elevilor-Managementul atenției elevilor; Bune practici în predarea online de la 

școală și de acasă, Bulling-ul în spațiile destinate învățământului, fie în mediul online, fie în 

școală; Evaluarea PISA pentru școli, 24.08-5.09, 2020 – prof. Ștefură Anna 

82. webinarul Metode și mijloace inovatoare pentru desfășurarea  activităților didactice, 

organizat de CCD George Tofan Suceava, 6.11.2020 – prof. Ștefură Anna 

83. webinarul  Ora de Sus Inima!  de Ziua  Culturii Naționale,  organizat de ISJ Suceava, 

15.01.2021 – prof. Ștefură Anna 

84. webinarul  R.E.S.P.E.C.T  organizat pe platforma Webex de ISJ Suceava, 30.01.2021 – prof. 

Ștefură Anna 
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85. Conferința The 2020 Annual Conference for English Language Teachers, organizată de 

Fischer Internațional, 3-4.09.2020 – prof. Ștefură Anna 

86. Conferința Europeană 6 th Online Pan-European Conference on Digital Education: 

Learning from Best Practice, Slovenia 24.09. 2020 – prof. Ștefură Anna 

87. Conferința Europeană 7 th Online Pan-European Conference on Digital Education: 

Learning from Best Practice, Slovenia 29.11.2020 – prof. Ștefură Anna 

88. Conferința Europeană 8 th Online Pan-European Conference on Digital Education: 

Learning from Best Practice, Slovenia 29.11.2020 – prof. Ștefură Anna 

89. Conferința Europeană 9 th Online Pan-European Conference on Digital Education: 

Learning from Best Practice, Slovenia, 17.12.2020 – prof. Ștefură Anna 

90. Conferința Europeană 10th Online Pan-European Conference on Digital Education: 

Learning from Best Practice, Slovenia, 28.01.2021 – prof. Ștefură Anna 

91. dezbatere Educație de calitate; Orașe și comunități durabile- Membrii A.E.Sv. Voluntarii în 

comunitate în cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului în Comunitate-SNV,  organizat  de 

AESV Suceava, 12.09.2020, 6 ore – prof. Ștefură Anna 

92. seminarul Accesul la educație a Copiilor Migranți în cadrul proiectului STIRE- Suținerea 

integrării persoanelor relocate, organizat de Institutul Român pentru Pace-PATRIR 25.11.2020, 

9.12.2020 – prof. Ștefură Anna 

93. seminar SNAC Proiectele SNAC – oportunitate de voluntariat și dezvoltare personală, 

3.11.2020 – prof. Ștefură Anna 

94. Simpozion Național Educație timpurie-soluții și practici în învățatea în mediul școlar și în 

mediul virtual, ediția a XII-a, ISJ Suceva, CRED Suceava, GPP Prichindel Suceava, 4 februarie 

2021 – prof. Ștefură Anna 

95. Seminarul   Profesor Conect organizat de CJRAE Suceava, 25.11.2020 – prof. Ștefură Anna 

96. Dialogul proiectelor  desfășurat de ISJ Suceava – prof. Ștefură Anna 

97. Profesor in Online – cursuri – 16 credite, prof. Strugaru Violeta 

98. Evaluarea elevilor în Online 31.08,2020 – 2 ore - prof. Strugaru Violeta 

99. Dezvoltarea competențelor la elevii cu CES indiferent de scenariul adoptat - 4. 09.2020 – 3 

ore - prof. Strugaru Violeta 

100. Cum devenim mentori pentru elevii  noștri -11.09.2020 –  2 ore - prof. Strugaru 

Violeta 

101. Curs Tehnic - Secretele Zoom-ului  - prof. Strugaru Violeta 

102. Curs Tehnic - Secretele Prezentărilor Vizuale  - prof. Strugaru Violeta 

103. Curs Tehnic - Secretele Mentimeter pentru Lecții dinamice  - prof. Strugaru 

Violeta 

104. Curs Tehnic - Secretele Google Classroom și Suita Google  - prof. Strugaru 

Violeta 

105. Curs Tehnic - Secretele Lecțiilor Captivante folosind jocuri Wordwall  - prof. 

Strugaru Violeta 

106. Webinarul Educație Experiențială în Online  - prof. Strugaru Violeta 

107. Scenariul HIBRID: idei, soluții și metode de aplicare 18.09- 3 ore - prof. Strugaru Violeta 

108. Secretele Zoom-ului pentru Scenariul Galben și Roșu 23.09.2020 – 2 ore - prof. Strugaru 

Violeta 

109. Obiceiurile Educatorilor de Succes–  6. 11.2020 -3 ore - prof. Strugaru Violeta 

110. Captivează-ți elevii în ONLINE mai ceva ca în clasă!- 19-20 dec 2020 – 18 ore curs - prof. 

Strugaru Violeta 
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111. Cursul „EXCELENȚA în Cariera de Dascăl” cu Mirela Tanc și Ion -Ovidiu 

Pânișoară  - prof. Strugaru Violeta  

112. Cursul „LEADERSHIP în Educație” cu Sorin Popa  - prof. Strugaru Violeta 

113. Cursul „Educația VIITORULUI” cu Pera Novaci  - prof. Strugaru Violeta 

114. Tehnici si metode de predare online  -seminar 7-9 sept 2020 - prof. Strugaru Violeta 

115. Cum ne facem BLOG SITE si canal de YOUTUBE  - webinar 25 sept 2020 – 3 ore 

116. 50 de aplicatii utile in predarea online – curs 7 nov 2020   - 4 ore - prof. Strugaru Violeta 

117. webinar -„Evaluarea formativă online - didactic.ro , 1-5.02.2021 – prof. Zetu Viorica 

118. webinar - “3 Metode prin care să-ți Protejezi Copilul de Pericolele de pe Internet” 

https://growmaster.lt.acemlnb.com/Prod/link -29.09.2020  – prof. Zetu Viorica 

119. webinar “Cum a debutat anul școlar “- organizat de S.C. ARAMIS PRINT S.R.L., 

14.10.2020 Școala Gimnazială “Miron Costin” Suceava Prof. înv. primar Zetu Viorica  – prof. 

Zetu Viorica 

120. Curs intensive de educație digitală pentru învățători - https://1tjymbbc.r.eu-central-

1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Findreptardigital.ro  – prof. Zetu Viorica 

121. webinarul „ABC-ul emoțiilor” -org. Vasile Brașovanu Asociației Techsoup-20.09.2020  – 

prof. Zetu Viorica 

122. Webinar- „AJUTĂM PROFESORII pentru școala online-Cum folosim Google MEET-LIVE” 

-Online: meet.google.com -13 09.2020  – prof. Zetu Viorica 

123. webinar- „CUM GESTIONĂM PROVOCĂRILE CU CARE NE CONFRUNTĂM ÎN NOUL 

AN ȘCOLAR?”- Asociația Cartea școlară - 9.09.2020  – prof. Zetu Viorica 

124. webinarul „Cum începe școala”, organizat de S.C. ARAMIS PRINT S.R.L., 30.09.2020 – prof. 

Zetu Viorica 

125. Conferință  Național Metode și tehnici de evaluare în învățământul preuniversitar- prof. 

Rusu Simona 

126. Conferința Promovarea sănătății mintale în școală, proiect Erasmus, USV – prof. Rusu 

Simona 

127. Conferința Transnațională Educație online fără hotare – prof. Rusu Simona 

128. Platforma profesorilor din învățământul primar și preșcolar - ,,ORAȘUL EDUCAȚIEI,,- 

prof. înv. primar Mariei Paraschiva; 

129. ”Tableta grafică- instrument de lucru pentru profesori” -prof. înv. primar Mariei 

Paraschiva; 

130. ”Repere didactice-învățământul școlar și preșcolar” -prof. înv. primar Mariei Paraschiva; 

131. ”Poezii de basm-recital artistic dedicat ZILEI CULTURII NAȚIONALE” -prof. înv. primar 

Mariei Paraschiva; 

132. ”Cum să susții o lecție de nota 10” -prof. înv. primar Mariei Paraschiva și prof. înv. primar 

Sfichi Nicoleta; 

133. ”50 de aplicații utile pe Classroom și Teams”- ”- prof. înv. primar Sfichi Nicoleta; 

134. ”Fii profesor creativ-lucrează pe CANVA și NEARPOD”- prof. înv. primar Sfichi Nicoleta 

și prof. înv. primar Ciornei Cristina; 

135. ”Wordwall & Quizizz”- prof. înv. primar Sfichi Nicoleta. 

 

V.2.3. Publicații 

 

a) ”Evaluarea randamentului școlar prin metoda proiectului” CCD ”George Tofan” Suceava 

– prof. Bestiuc Afanasov Maria 

b) Ion Creangă- clasic al literaturii române -  Simpozion Județean – prof. Rusu Simona 
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c) contribuții la Editarea pachetului educațional: „O călătorie distractivă prin clasa 

pregătitoare”, Editura Edu, Nr. 1610/22.09.2020 – prof. Palaghianu Lavinia 

d) Lucrarea  ”Limbajul elevilor în ciclul primar” în volumul de lucrări a Simpozionului 

Național „Educație timpurie- soluții și practici eficiente în învățarea în mediul școlar și în mediul 

virtual” – prof. Palaghianu Lavinia 

e) parte din colectiv de redacție vol.I de studii de specialitate ”Școala Incluzivă în societatea 

democratică”, Sv, ISSN 2734-5831 ISSN-L 2734-5831 – prof. Palaghianu Lavinia 

f) lucrarea ”Proiectul educativ Asemănători și diferiți” în cadrul volumului ”Școala Incluzivă 

în societatea democratică”, ISSN 2734-5831 ISSN-L 2734-5831 – prof. Palaghianu Lavinia 

g) 5 materiale de geografie publicate pe Platforma didactic.ro-Cancelaria Națională: Podișul 

Moldovei, Caracteristicile elementelor climatice, Relieful planetei Terra, Relieful african, 

Mișcările plăcilor tectonice – prof. Morar Aurelia 

h) Observational study regarding the speed development level of 12-13-year-old Miron 

Costin Suceava Secondary School students, The Annals of the "Stefan cel Mare" University, 

ISSN – 1844 – 9131, EISSN 2601 – 341x, Volume XIII, Issue 1/ 2020 – prof. Petrariu Ileana 

i) Study of strength development for 12 to 13 years old pupils through TABATA Method, 

The Annals of the "Stefan cel Mare" University, ISSN – 1844 – 9131, EISSN 2601 – 341x, 

Volume XIII, Issue 1/ 2020 – prof. Petrariu Ileana 

j) Constatative study regarding 12 years old children coordinative abilities development 

level, The Annals of the "Stefan cel Mare" University, ISSN – 1844 – 9131, EISSN 2601 – 341x, 

Volume XIII, Issue 2/ 2020 – prof. Petrariu Ileana 

k) Publicare și prezentarea unei lucrări în ,,Strategii didactice novative” în cadrul 

Simpozionului Național ,,Educrates”, Ediția a VII- a, Tg. Mureș – prof. Popescu Diana 

l) Proiect educaţional de voluntariat Strategia Naţională de Acţiune Comunitară- ,,Șanse egale 

pentru fiecare”– revista Școala incluzivă în societatea  democratică, nr.1, 2020. Suceava,  ISSN 

2734-5831, ISSN-L 2734-5831- prof. Ștefură Anna 

m) Dezvoltarea creativităţii prin intermediul jocului în cadrul opționalului „Călătorie în 

lumea fanteziei”, ISBN - prof. Ștefură Anna 
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VI. SITUAŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO - 

FINANCIARI ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI ŞCOLAR 2020 - 2021 
 

În termenul prevăzut de lege a fost întocmit proiectul de buget pentru anul 2021, 

organizat pe capitole, el fiind discutat şi aprobat în şedinţa Consiliului de administraţie. De 

asemenea, au fost prezentat execuţiei bugetare anuale. O atenţie specială a fost acordată 

capitolului achiziţii publice, pentru respectarea procedurilor prevăzute în legea achiziţiilor 

publice. 

Dintre lucrările importante efectuate la unitatea noastră menţionăm : 

1. Asigurarea dotării sălilor de clasă cu mijloace necesare învățământului hibrid și online; 

2. Asigurarea materialelor necesare pentru desfășurarea în condiții de securitate medicală a 

cursurilor; 

3. Asigurarea materialelor necesare organizării centrului de vaccinare din sala de sport. 

     S-au asigurat fondurile necesare pentru examenele medicale ale cadrelor didactice, 

precum şi plata utilităţilor, pentru a păstra un optimum pentru desfăşurarea procesului 

educaţional. 

 

a) Din fondurile puse la dispoziţie de Primăria municipiului Suceava au fost 

cheltuite următoarele sume în sem. I  an școlar  2020-2021  

 

Denumire indicatori cheltuieli Sume –lei 

Cheltuieli cu furnituri, hârtie copiator,  plicuri, dosare, pixuri etc.  1.506 

Cheltuieli cu materiale curăţenie, întreţinere  5.929 

Cheltuieli cu utilităţi: încălzire, iluminat, gaz metan 35.053 

Cheltuieli cu apa potabilă 9.685 

Cheltuieli cu decontarea navetei a personalului didactic  0 

Cheltuieli cu telefonie, internet, cablu tv.  3.139 

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional  27.098 

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare  71.614 

Cheltuieli cu reparaţii curente   16.097 

Obiecte de inventar( mobilier școlar, imprimanta etc) 15.888 

Ajutoare sociale in numerar elevi cu CES 22.257 

Burse școlare merit 36 elevi+boală 4 elevi pentru perioada sept - dec 2019 9.780 

TOTAL CHELTUIELI BUGET LOCAL  an școlar 2020-2021 sem. I 218.046 

La finele sem. I  an școlar  2020-2021 ,  ne-am înregistrat în contabilitatea proprie cu plăti 

restante în valoare de  131.448 lei, sumă ce reprezintă cheltuieli la utilități, reparații curente, 

pregătire profesională. 

 

b) Din fondurile puse la dispoziţie de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava au 

fost cheltuite următoarele sume an școlar 2020-2021 sem. I. 

Denumire indicatori cheltuieli Sume –lei 

Cheltuieli de personal – salarii  2.891.505 

Decont abonamente elevi transport local 15.975 

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 36.948 

TOTAL CHELTUIELI ISJ Suceava an școlar 2020-2021 sem. I 2.944.428 

 

Întocmit, 

Director, prof. Moraru Dumitru 

 

Dezbătut în consiliu profesoral din 18.03.2021 

Aprobat în şedinţa Consiliului de administraţie din 18.03.2021 


