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SEPTEMBRIE 2021 

 
      Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor de activitate 
întocmite de responsabilii comisiilor metodice , precum şi în baza datelor statistice 
furnizate de compartimentul secretariat, referindu-se la perioada 1.09.2020-31.08.2021. 
      Activitatea s-a desfăşurat în baza prevederilor Planului Managerial precum şi a 
Planului Operaţional elaborate pentru atingerea obiectivelor propuse pentru anul şcolar 
2020-2021. De asemenea activitatea s-a desfășurat pe baza Planurilor Comisiilor 
permanente din școală și a comisiilor de lucru.  
      Coordonarea activităţii a fost asigurată de directorul şcolii și de Consiliul de 
Administrație. Ca personalitate juridică Şcoala Gimnazială ”Nicolae Stoleru”  Baia a 
cuprins Școala Gimnazială Nr. 2  Baia , G.P.N.  Nr. 1 Baia şi G.P.N.  Nr. 2 Baia. 
Activitatea educativă s-a desfăşurat în 7 grupe de grădiniţă, 13 clase de învăţământ 
primar şi 11 clase de învăţământ gimnazial.  
      Pentru anul şcolar 2020-2021 proiectarea managerială s-a realizat pornindu-se de la 
analiza mediului intern şi extern al unităţii. S-a ţinut cont de structura unităţii, resursele 
materiale din şcoală precum şi de mediul extern, în speţă situaţia actuală din învăţământ.  
După analiza SWOT s-au identificat punctele tari şi punctele slabe ale unităţii, iar apoi 
oportunităţile şi ameninţările la adresa unităţii şcolare.  
 
I. Management Educaţional 
 
Obiective urmărite: 
 
- Eficientizarea activităţii manageriale printr-un management participativ;  
- Implementarea  măsurilor de prevenire și combatere a infectării cu SARS-CoV și de 
organizare și  desfășurare a activităților didactice în siguranță; 
- Monitorizarea folosirii resurselor umane, materiale şi financiare în vederea atingerii 
scopurilor stabilite;  
- Îmbunătăţirea comunicării interne şi externe;  
- Optimizarea relaţiei şcoală – familie – comunitate;  
- Crearea condiţiilor optime de studiu pentru elevii din unitatea de învăţământ;  
- Îmbunătăţirea activităţii compartimentelor funcţionale;  
- Transmiterea informaţiilor şi actelor normative emise de M.E sau alte instituţii tuturor 
cadrelor didactice. 
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PUNCTE  TARI PUNCTE SLABE 
 management performant şi proactiv- 

coerenţă şi consecvenţă în atingerea 
ţintelor strategice şi realizarea 
obiectivelor, documente de proiectare 
de calitate, organizarea activităţii, 
monitorizarea, controlul şi evaluarea 
activităţilor;  

 relaţiile interpersonale (profesor-profe-
sor,prof.-elev, prof.-părinţi, conducere -
profesori) existente favorizează crearea 
unui climat educaţional deschis, stimu-
lativ;  

 proiectarea activităților din școală în 
conformitate cu Planul managerial și cu 
analiza activității din anul școlar 
precedent; 

 elaborarea documentelor proiective 
( tematica  și  planurile  de activități la 
Consiliul profesoral, Consiliul de 
administrație, comisiile permanente ,  
precum și la comisiile de lucru ); 

 aplicarea la nivelul școlii a politicilor 
educaționale ale M.E. de către toate 
cadrele didactice (Planurile cadru, 
programe școlare, manuale avizate, 
ordine, metodologii etc.);  

  asigurarea fluxului de informaţii dintre 
I.S.J Suceava şi şcoala noastră precum 
și dintre școala coordonatoare și 
structuri; 

 personal didactic calificat în proporţie 
de  94%  (3 cadre necalificate); 

 dotarea tuturor sălilor de clasă cu 
videoproiectoare;  

 dotarea școlii cu 50 de tablete oferite de 
către Primăria Baia și 46 de tablete de 
la Ministerul Educației pentru susți-
nerea desfășurării în condiții optime a 
procesului educațional în mediul 

 colaborarea uneori deficitară dintre 
director și responsabilii comisiilor 
permanente și de lucru în privința 
colectării documentelor și a 
realizării acestora la timp;  

 neimplicarea unor membri ai 
comisiilor de lucru la realizarea 
obiectivelor şi a activităţilor speci-
fice; 

 implementare deficitară a  planu-
rilor de îmbunătăţire la compar-
timentele unde au fost disfuncţii; 

 creșterea numărului de elevi cu 
C.E.S. ai căror părinți nu conștien-
tizează importanța integrării lor și 
nu colaborează cu școala în 
această privință; 

 spațiu neadecvat pentru clasele 
care învaţă în corpul de grădiniţă 

 populația şcolară în scădere; 
 abandon școlar: 4  elevi. 
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online; 
 parteneriate cu comunitatea locală (Dis-

pensar, Primărie, Poliţie, Biserică); 
 funcționare eficientă a   comisiilor per-

manente și a comisiilor de lucru ; 
 toate corpurile de școală sunt amenajate 

în scopul desfășurării actului didactic în 
condiții de siguranță și de prevenire a 
infectării cu SARS- CoV.    

 
OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 autonomie instituţională; 
 desfășurarea cursurilor Școlii Gimna-

ziale Nr. 2 Baia în clădire reabilitată 
prin PNDL II;  

 identificarea oportunităţilor de forma-
re a cadrelor didactice; 

 oferta generoasă de cursuri de formare 
oferită de furnizorii de educație; 

 reprezentarea comunităţii în structu-
rile decizionale din şcoală; 

  aprobarea proiectului de reabilitare a 
Școlii Gimnaziale ”Nicolae Stoleru” 
Baia pe axa  P.O.R. 

 contextul pandemic imprevizibil -
desfășurarea anului școlar în 
condiții de pandemie (reguli de 
siguranță, purtarea obligatorie a 
măștii, pauze diferențiate) îngreu-
nează actul didactic; 

 scăderea populaţiei şcolare; 
 criza de timp a părinţilor datorată 

actualei situaţii economice care 
reduce implicarea familiei în viaţa 
şcolară. 

 
II. CURRICULUM 
 
Obiective urmărite: 
 
- Îmbunătăţirea calităţii actului de predare-învăţare-evaluare, asigurarea şanselor egale 
tuturor elevilor, atingerea standardelor curriculare de performanţă, pregătirea elevilor 
pentru o societate în schimbare; 
- Utilizarea platformelor online în vederea îmbunătățirii competențelor informatice ale 
cadrelor didactice și elevilor; 
- Adaptarea curriculumului şcolar la nevoile de dezvoltare personală ale elevilor; 
- Promovarea activităților instructiv-educative bazate pe metode activ-participative, pe 
demersuri educaționale inter și transdisciplinare, pe competenţele-cheie; 
- Obținerea performanțelor la olimpiade și concursuri școlare. 
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 

 Organizarea şi desfăşurarea procesului de 
învăţământ în conformitate cu respectarea 
legislaţiei în vigoare şi cu reglementările 
M.E. cuprinse în regulamentele şi metodo-
logiile specifice; 

 Promovarea strategiilor moderne în aborda-
rea actului învățării; 

 Atenție sporită acordată laturii formativ-
educative; 

 Stabilirea unor acţiuni pentru analiza 
periodică a rezultatelor obţinute pe parcursul 
anului școlar în cadrul procesului instructiv-
educativ și în reducerea absenteismului în 
condiţiile susținerii reformei educaţionale; 

 Preocuparea permanentă a personalului şcolii 
pentru diminuarea abandonului şcolar, 
absenteismului şi a indisciplinei şcolare prin 
implicare în programe educaţionale; 

 Nivelul de pregătire al cadrelor didactice 
oferă posibilitatea abordării unei palete largi 
de discipline în oferta curriculară;  

 Oferte educaţionale diversificate, adaptate 
nevoilor comunităţii și care valorifică apti-
tudinile şi talentul elevilor; 

 Întâlnirile frecvente între cadrele didactice și 
părinții elevilor (ședințele cu părinții, orele 
de consiliere săptămânală cu părinții, proiec-
te și parteneriate în special la înv. preșcolar 
și primar); 

 CDȘ oferă posibilitatea satisfacerii dorinței 
de informare și cunoaștere în diferite 
domenii de activitate; 

• Creșterea numărului de elevi cu C.E.S. 
ai căror părinți nu conștientizează impor-
tanța integrării lor și nu colaborează cu 
școala în această privință; 
• Lipsa profesorilor de sprijin pentru 
elevii cu C.E.S;  
• Lipsa motivaţiei învăţării la elevi 
datorită condiţiilor socio-economice ale 
comunităţii în care trăiesc ; 
• Rezultate slabe obţinute de unii elevi 
la disciplina matematică la E.N; 
• Oferta educațională a școlii nu satis-
face nevoile tuturor elevilor ; 
• Absenteism ridicat mai ales primăvara 
şi toamna când elevii sunt folosiţi la 
muncile agricole, în special elevii claselor 
a VII-a și a VIII-a; 
• Au abandonat cursurile un număr de 4 
elevi;  
• Scăderea capacității de implementare 
corectă a curricumului și a posibilității de 
a obține rezultatele așteptate ca rezultat al 
supraîncărcării programelor şcolare. 
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 Pregătirea suplimentară a elevilor pentru 
Examenele Naționale, respectiv pentru 
performanță; 

 Evaluarea ritmică a achizițiilor    elevilor. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
 

 Varietatea cursurilor de formare și perfec-
ționare organizate de  C.C.D Suceava; 

 Existența manualelor alternative; 

 Disponibilitatea elevilor  pentru diferite 
activități exracurriculare. 

•  Manualele şcolare deficitare pentru 
limbile moderne ; 
• Număr mare de ore/ săptămână la cls. 
a VII-a și a VIII-a; 
• Dificultăți în reintegrarea elevilor 
veniți din străinătate. 

 
 
III. RESURSE UMANE 
 
Obiective urmărite: 
 
- Eficientizarea activităţii manageriale din perspectiva descentralizării sistemului de 
învăţământ preuniversitar; 
- Promovarea unui management al resurselor umane care să asigure creşterea calităţii şi 
eficientizarea activităţii; 
- Asigurarea accesului la formarea continuă și perfecţionarea cadrelor didactice: grade 
didactice, formare continuă obligatorie, formări prin C.C.D Suceava, mentorat, educație 
permanent;  
- Îmbunătăţirea comunicării interne şi externe;  
- Valorificarea experienţei pozitive în colaborarea echipei manageriale – C.E.A.C; 
- Promovarea şi încurajarea activităţilor în echipă; 
- Perceperea şi utilizarea elevilor ca parteneri în derularea actului educativ; 
- Promovarea elevilor cu rezultate deosebite și a cadrelor didactice care au asigurat 
pregătirea acestora.  
 
Personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 

 
      La începutul anului şcolar 2020-2021 statul de funcţii al şcolii a cuprins următorul 
personal: 

 Personal didactic:  43 
 7 educatoare: - 5 GPN Nr. 1  Baia 
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                     - 2 GPN Nr. 2 Baia 
 13 învăţători  - 9  Şcoala ”Nicolae Stoleru” Baia 

  - 4 Şcoala Nr. 2  Baia  
 23  profesori 

 Personal didactic auxiliar: :  - 1 secretar 
    - 1 contabil 

                                                    - 1 administrator de patrimoniu 
                                               - 1 bibliotecar 
 Personal nedidactic: 11  -  din care 9 cu normă întreagă şi 2 cu jumătate de  
normă 

 
Situaţia statistică a cadrelor didactice: 
 

An 
şcolar 

Cadre 
didactice 

Titulari Suplinitori 
calificaţi 

Suplinitori 
necalificaţi

Debutanţi Definitivat Gr. 
II 

Gr. 
I 

2020-
2021 

 

43 37 6 3 
 

1 9 9 21 

 
Populaţia şcolară 
 
 

a. Preşcolari:  126: - 93 – G.P.N. Nr. 1 Baia 
                              - 33 – G.P.N. Nr. 2  Baia  
 
b. Învăţământul primar = 243: - 183  Şcoala ”Nicolae Stoleru” Baia 

                                                   -   60 Şcoala Nr. 2 Baia  
 

c. Învăţământul gimnazial = 181 : - 126 Şcoala ”Nicolae Stoleru” Baia 
                                                         -   55 Şcoala Nr. 2  Baia  
 
 
 
Procesul instructiv-educativ 
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REZULTATE LA ÎNVĂŢĂTURĂ: ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 
 

 
 
Şcoala ”Nicolae Stoleru” Baia 
 
Clasa Înscrişi  Rămaşi Promovaţi   Corigenţi Plecat/venit Situație 

neîncheiată
1ob. 2ob. 3ob. Plecat/venit Abando

n şcolar 
Situaţie la 
învăţătură 

C.P. A 18 19 19 - - - 1plecat/venit 
1 venit 

- - 

C.P. B  18 20 20 - - - 2 veniți - - 
I  25 25 25 - - - - - -

II A 18 17 17 - - - 1 plecat - - 
II B 20 20 20 - - - - - -
III A 17 17 17 - - - -  - - 
III B 22 22 22 - - - - - - 
IV A  19 18 18 - - - 1 plecat - -
IV B  24 24 24 - - - - - - 

TOTAL 182 182 182 - - -  3 plecați/4veniți  - -
 
 
 
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Baia  
 
 

Clasa Înscrişi  Rămaşi Promovaţi Corigenţi Plecat/venit Situație 
neîncheiată 

1ob
. 

2ob
. 

3ob.  Abando
n şcolar 

Situaţie la 
învăţătură 

CP. 14 14 14 - - - 1venit/1plecat - -
I 14 14 14 - - - 1venit/1plecat - - 

III 19 18 18 - - - 1 plecat - -
IV 13 13 13 - - - - - -

TOTAL 60 59 59 - - - 2 veniți/3plecați - - 
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REZULTATE LA ÎNVĂŢĂTURĂ: ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL 

 
Şcoala ”Nicolae Stoleru” Baia 
 

Clasa Înscrişi  Rămaşi Promovaţi Corigenţi Plecat
/venit 

Situație 
neîncheiată 

1ob. 2ob. 3ob. Veniți/ 
plecați 

Abandon 
școlar 

Situaţie la 
învăţătură 

VA 14 14 14 - - - - - -
V B 25 25 25 - - - - - - 
VI A 22 22 22 - - - - - -
VI B 15 14 12 - - - 2 plecați 1 - 
VII A 18 18 18 2 - - - - - 
VII B 14 14 13 - - - - 1 - 

VIII 18 19 19 - 2 2 1 venit - - 
TOTAL 126 126 123 - - - 1 venit/ 

2plecați 
2 - 

 
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Baia 
 

Clasa Înscrişi  Rămaşi Promovaţi Corigenţi  Situație 
neîncheiată 

1ob. 2ob. 3ob. Veniți/ 
plecați 

Abando
n școlar 

Situaţie la 
învăţătură 

V 17 17 17 - - - - - - 
VI  11 10 10 - - - 1 venit/2plecați - - 
VII 13 15 14 1 - - 2 veniți 1 -

 VIII 14 14 13 2 1 - - 1 - 
TOTAL 55 56 54 3 1 - 2 plecați/ 

3veniți 
2 - 

 
 
 
Elevi promovaţi pe medii:   2020-2021  : 
 
 
Învăţământ primar                   Suficient                Bine               Foarte bine 
      Școala N.Stoleru                     14                         38                    130 
      Școala Nr. 2 Baia                     4                         17                      39 
 
 



 
 
 
 
 

10

Învăţământ gimnazial               5 – 6,99                  7 – 8,99              9 – 10  
Școala N.Stoleru Baia                     4                               30                  89 
Școala Nr. 2 Baia                            1                              19                  34 
 
4 elevi cu situație neîncheiată – repetenți prin abandon școlar 
 
Promovabilitate :  100 % nivel primar 
                               98 % nivel gimnazial 
 
        Aceste procente reflectă în mare parte interesul ridicat al elevilor dar şi al părinţilor 
faţă de şcoală în general şi de procesul educativ în special. Există progrese în ridicarea 
nivelului la învăţătură, combaterea mediocrităţii şi creşterea performanţelor şcolare în 
rândurile unor elevi. 
     Printre cauzele înregistrării unor rezultate slabe la învăţătură se numără:  
 - lipsei motivaţiei învăţării 
- situaţia socio-economică precară a numeroase familii 
- neimplicarea familiei în viaţa şcolii 
- dificultăţi bugetare 
- numeroşi părinţi plecaţi în străinătate 
- copii în plasament familial cu grave deficienţe intelectuale 
- slaba implicare a autorităţilor  naţionale în rezolvarea problemelor din învăţământ  
 

ANALIZĂ SWOT 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 

 Personal didactic titular calificat, majoritatea cu 
gradul didactic I;  

 Personal didactic auxiliar bine pregatit la toate 
compartimentele; 

 Personal nedidactic conștiincios și disciplinat;  

 Interesul manifestat de marea majoritate a ca-
drelor didactice pentru buna desfăşurare a pro-
cesului instructiv-educativ prin organizarea şi 
desfăşurarea unor activităţi didactice atractive, 
cu accent pe învăţarea centrată pe elev utilizând 
metodele activ-participative moderne;  

 Elevi dotaţi pentru activitatea de performanţă;  

• Motivaţia unor cadre didactice pentru 
propria dezvoltare profesională în 
detrimentul ridicării nivelului şcolar al 
elevilor; 
• Valorificarea insuficientă a datelor 
obţinute în urma monitorizării şi 
controlului activităţii didactice; 
• Întâlnirile părinți – profesori au, uneori,  
un caracter formal; 
• Procesul de învățământ se desfășoară în 
două schimburi datorită obligativității 
normelor de distanțare socială; 
• Lipsa unui consilier școlar, necesar în 
condițiile în care sunt numeroși elevi 
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 Proporție semnificativă a elevilor absolvenți 
cuprinși în învățământul liceal și profesional – 
98%; 

 Participarea cadrelor didactice la cursuri de 
formare pe o tematică diversă;  

 Cadrele didactice au abilităţi în domeniul IT şi 
preocupări pentru formare în acest domeniu; 

 Implementarea Platformei Google Classroom la 
școala noastră și desfășurarea de activități cu 
elevii în mediul online; 

 asigurarea  condițiilor necesare  pentru înscrie- 

rea și pregătirea inspecțiilor pentu  grade didac-
tice ; astfel în anul școlar 2020-2021 au avut 
inspecții: 

 - pt. gradul II: Pintilii Maria Anca; 

 - pt. gradul I: Gogu Ancuța, Rotărița Floarea, 
Guță Floarea, Țîca Mihaela;  

 derularea programului F.A.R.A pt. elevi din 
familii dezavantajate economic; 

  participarea la cursuri acreditate sau 
aprobate de M.E: 

 20 cadre didactice – curs Managementul 
clasei de elevi; 

 20 cadre și 3 personal auxiliar– curs SCIM;  

 cursul CRED – înv. primar, fizică,  geografie 

 curs evaluatori CPEECN- Potlog Roxana, 
Iftime Angelica.  

aflați în plasament familial și elevi cu 
C.E.S.  

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
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 Schimburi de experienţă cu profesori ai şcolilor 
partenere din țară și din străinătate la învățământ 
primar; 

 Posibilități financiare de stimulare, motivare a 
cadrelor didactice prin acordarea gradațiilor de 
merit; 

 Participarea la numeroase schimburi de expe-
rienţă, diversificate din punct de vedere al 
conţinutului: sesiuni de comunicări, simpozioa-
ne, cercuri pedagogice, workshop-uri; 

 Profesionalizarea carierei manageriale prin 
înfiinţarea corpului naţional de experţi în 
management educaţional. 

 Fluctuaţia personalului didactic 
suplinitor; 

 Scăderea numărului de copii din 
circumscripţie creează probleme de 
încadrare cu personalul didactic; 

 Creşterea numărului de elevi proveniţi 
din familii monoparentale sau din 
familii emigrate în ţările UE;  

 Lipsa de timp a părinţilor conduce la o 
slabă implicare a familiei în viaţa şcolii; 

 Contextul pandemic impredictibil;  

  Practica insuficientă şi cu un nivel 
scăzut de calitate cu care debutează un 
absolvent din învăţământ. 

 

  În anul școlar 2020-2021 au fost acordate 2 pachete de rechizite elevilor de la ciclul 
primar. Au primit tichete pentru achiziția de calculatoare prin programul EURO 200,  2 
elevi. 
  În anul școlar 2020-2021 au fost acordate un număr de 106 burse școlare:  
-  65  burse de merit 
-  41  burse sociale :  - 37 burse venituri mici 
                                -   4 burse medicale 
 
IV. Resurse materiale  
 
Obiective urmărite: 
 
- Gestionarea eficientă a resurselor existente și conservarea patrimoniului școlar; 
- Accesarea de fonduri prin participarea la proiecte şi prin atragerea de fonduri de la  
comunitatea  locală, ca urmare a adaptării  ofertei de şcolarizare la nevoile acesteia; 
- Amenajarea estetică a holurilor; 
- Dotarea școlii cu mijloace didactice audio-video.  
 
a. Resurse materiale 
 
Pe parcursul anului şcolar 2020-2021, au fost realizate o serie de achiziţii: 
-5 multifuncționale           
- 20 flipcharturi 
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- 2 laptopuri    
- materiale sportive         
- materiale didactice diverse înv. preșcolar, înv. primar, geografie,     
- atlase geografice 
- 3 microscoape chimie 
       Au fost realizate lucrări de reparații și întreținere la toate corpurile școlii în timpul 
vacanței de vară.  
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 

 Finalizarea lucrărilor de reabilitare a Școlii 
Gimnaziale Nr. 2 Baia, amenajată la stan-
darde moderne; 

 Starea fizică bună a spațiilor școlare și 
încadrarea în norme de igienă 
corespunzătoare; 

 Terenuri de sport amenajate cu covor sintetic 
la ambele școli; 

 Baza materială bună în continuă 
modernizare; 

  Şcoala dispune de o bază didactică bună, 
înnoită permanent prin eforturi proprii; 

 Conectarea la Internet a corpurilor de școală; 

 Bibliotecă cu fond de carte reactualizat; 

 Spațiu amenajat pentru C.D.I.; 

 Menţinerea stării de funcţionare optime prin 
activităţi de întreţinere şi reparaţii periodice. 

• Lipsa autorizației sanitare la G.P.N. 
Nr. 2 Baia; 

 Lipsa autorizațiilor I.S.U.;  

 Nu există un cabinet de  consiliere 
psihopedagogică pentru elevi; 

 Spaţiul destinat bibliotecii nu este 
dotat cu aparatură suficientă care să 
faciliteze documentarea online și 
multiplicarea de către elevi a 
materialului informativ conform  
necesităților; 

 Lipsa unui cabinet medical în 
școală. 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
 

 finanțarea Proiectului de reabilitare a Școlii 
Gimnaziale ”Nicolae Stoleru” Baia prin axa 
P.O.R; 

 Existența unor programe de ajutorare 
financiară pentru elevi: rechizite, EURO 200, 
ajutor social pentru elevii cu C.E.S; 

 Bugetul limitat al comunităţii loca-
le faţă de nevoile şcolii; 

 Ritmul accelerat al schimbărilor 
tehnologice conduce la uzura mora-
lă a dotărilor existente. 
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 Sponsorizări  oferite de către Asociația de 
părinți 

 
 
Baza materială 
 
Unitatea şcolară a funcţionat în 4 clădiri, spaţiu suficient pentru desfăşurarea în cele mai 
bune condiţii a procesului de învăţământ. 
 
Şcoala Nicolae Stoleru  Baia 
 
Corp principal  (1 etaj) – suprafaţă 1080 m2 

Corp B  – suprafaţă 296 m2 

GPN. Baia 1 – suprafaţă 944 m2 

Atelier   - suprafaţă 279 m2 

Sera         - suprafaţă 75 m2 
Grup sanitar – suprafaţă 61 m2 
Centrală termică – 71 m2 
 
Şcoala Nr. 2  Baia  
 
Corp principal  – suprafaţă 386 m2 

Corp GPN – suprafaţă 88 m2 

 

Şcoala Gimnazială Nicolae Stoleru  Baia este dotată cu : 
Laborator de informatică: 1  
Cabinet de limba română: 2 
Cabinet matematică : 2 
Cabinet limbi modene : 1 
Cabinet istorie-geografie: 2 
Săli de educaţie fizică: 2  
Teren de sport: 2  
 
Săli de clasă:  11 – Şcoala Nicolae Stoleru Baia şi 5 Şcoala Nr. 2 Baia  
Săli de grupă (grădiniţă) – 2  GPN Nicolae Stoleru Baia şi 3 GPN Nr. 2 Baia 
Biblioteci : 1 
C.D.I. – 1  
 
Dotări prin programe guvernamentale:  
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a) Rechizite Şcolare  
b) Tichete EURO 200 
c) Burse 
d) Manualele şcolare au fost asigurate în proporţie de 80 % deficienţe înregistrân- 

du-se la limbile moderne (franceză,  engleză) dar şi la cls. II şi IV  
 
 
V. RELAŢII COMUNITARE 
 

 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 

 Implicarea Asociaţiei de părinţi;  

 Stabilirea împreună cu reprezentanții autori-
tăților locale a priorităților de dezvoltare a 
școlii sub aspectul investițiilor si lucrărilor 
de reparații curente; 

 Participarea unor părinți la activitățile 
extracurriculare și extrașcolare în special la 
ciclul primar; 

 Colaborarea bună cu reprezentanții 
Comitetului reprezentativ al părinților;  

 Acord de parteneriat cu diverse școli din țară 
pentru desfășurarea unor concursuri și pro-
grame interjudețene, naționale și interna-
ționale; 

 Acord de parteneriat cu Primăria Baia, 
Biserica, Poliția Baia și cu Dispensarul Baia; 

 Colaborarea foarte bună cu autorităţile locale 
şi judeţene în realizarea unor activităţi 
educative, culturale; 

 Parteneriat cu Fundația F.A.R.A. în ceea ce 
privește derularea de activități în scopul 

 Colaborare redusă cu agenții 
economici din zonă în vederea 
atragerii de sponsorizări;  

 Lipsa de supraveghere a copiilor 
ca urmare a plecării părinţilor în 
străinătate, la muncă; 
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sprijinirii elevilor din familii defavorizate; 

 Actualizarea permanentă a paginii web şi a 
contului de Facebook ale şcolii. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 colaborarea bună cu Primăria Baia, Dispensarul 
Medical, Poliția , Biserica 

 Dezvoltarea bazei sportive prin inaugurarea sălii 
de sport a comunei; 

 

 Timpul limitat al părinţilor conduce 
la o slabă implicare a acestora în 
viaţa şcolii; 

  Accentuarea efectelor negative în 
educaţi elevilor datorită unei 
comunicări tot mai dificile cu 
familia si falselor modele promovate 
de mass-media; 
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Rezultate evaluare națională cl. a VIII-a 2021 

 
1. Statistici (număr de teze pe discipline, rezultate pe tranșe de medii); 

 

LRO 
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ar
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im
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1-
1,99

2-
2,99

3-
3,99

4-
4,99

5-
5,99

6-
6,99 

7-
7,99 

8-
8,99 

9-
9,99

10

Total: 25 25 0 25 0 0 1 2 2 7 6 7 0 0
Sex 
feminin: 

12 12 0 12 0 0 0 0 0 3 5 4 0 0

Sex 
masculin: 

13 13 0 13 0 0 1 2 2 4 1 3 0 0

Rată de promovabilitate - procentul notelor peste 5 – 88% 
 

MATE 
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um
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1-
1,99

2-
2,99

3-
3,99

4-
4,99

5-
5,99

6-
6,99 

7-
7,99 

8-
8,99 

9-
9,99

10

Total: 25 25 0 25 0 2 4 8 2 2 6 1 0 0
Sex 
feminin: 

12 12 0 12 0 1 2 5 0 1 3 0 0 0

Sex 
masculin: 

13 13 0 13 0 1 2 3 2 1 3 1 0 0

Rată de promovabilitate - procentul notelor peste 5 – 44% 
 

MEDII 
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um
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1-
1,99

2-
2,99

3-
3,99

4-
4,99

5-
5,99

6-
6,99

7-
7,99 

8-
8,99 

9-
9,99

10

Total: 25 25 0 25 0 0 2 5 6 6 2 4 0 0
Sex 
feminin: 

12 12 0 12 0 0 0 1 5 3 1 2 0 0

Sex 
masculin: 

13 13 0 13 0 0 2 4 1 3 1 2 0 0

 
Rată de promovabilitate pe medii  - procentul mediilor peste 5 –72% 

 
În anul școlar 2019-2020, procent promovabilitate: 72, 14 % 
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TABEL CENTRALIZATOR  PENTRU DISCIPLINE OPŢIONALE 

AN ŞCOLAR 2020-2021 
 

Nr. crt. Denumirea 
opţionalului 

Clasa Nr.ore/ 
săptămânnă

Durata Tip 
Opţional 

Numele şi prenu-
mele cadrului 
didactic 

1 Educație 
pentru viață 

 

V A 1h an 
școlar 

La nivelul 
ariei 
curriculare 

Sava Iulia 

2 Books that 
come alive 

V B 1h an 
școlar 

La nivelul 
ariei 
curriculare 

Torac 
Gabriela 

3 Educație 
pentru viață 

V C 1h an 
școlar 

La nivelul 
ariei 
curriculare 

Niculăeș 
Cristian 

4 Lectura și 
abilitățile de 

viață 
 
 

VI A 1h an 
școlar 

La 
nivelul 
ariei 

curriculare 

Pavel Alina 

5 Lectura și 
abilitățile de 

viață 
 
 

VI B 1h an 
școlar 

La 
nivelul 
ariei 

curriculare 

Pavel Alina 

6 
 

Educație 
pentru viață 

V C 1h an 
școlar 

La 
nivelul 
ariei 

curriculare 
 

Niculăeș 
Cristian 

7 
 

Complemente 
de geometrie 

 
 

VII A 1h an 
școlar 

La 
nivelul 
ariei 

curriculare 

Țîca 
Mihaela 

8 
 
 

Sănătate prin 
mișcare 

 
 

VII B 1h an 
școlar 

La nivelul 
ariei 
curriculare 

Acatrinei 
Ciprian 

9 
 

Capitalele 
lumii 

 
 

VII C 1h an 
școlar 

La nivelul 
ariei 
curriculare 

Niga 
Alexandru 

10 Sinteze 
matematice 

VIII 1h an 
școlar 

La nivelul 
ariei 
curriculare 

Todirică 
Laurențiu 

11 Sinteze VIII C 1h an La nivelul Țîca 
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Nr. crt. Denumirea 
opţionalului 

Clasa Nr.ore/ 
săptămânnă

Durata Tip 
Opţional 

Numele şi prenu-
mele cadrului 
didactic 

matematice 
 

școlar ariei 
curriculare 

Mihaela 

 
     C.D.Ș.-ul a exprimat opțiunea elevilor și părinților și a contribuit la dezvoltarea 
competențelor elevilor în anul școlar 2020-2021. 
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PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE DESFĂȘURATE 
 

Prevenirea traficului de persoane  
 

Titlul 
programului/ 

proiectului 

Scurtă descriere Organi-
zator 

Perioada de 
implementare 

Nr. de 
beneficiari 

Parteneri 

”Stop traficului 
de persoane 

Stabilirea profilu-
lui unui traficant 
de persoane, pre-
cum și modalită-
țile de apărare îm-
potriva acestora; 
Au înțeles că se 
poate întâmpla 
oricui să devină 
victima unui trafi-
cant, dacă nu este 
informat 

Popa 
Marius 

18 octombrie 

2020 

75 elevi cl 
V- VIII 

Institutul 
Bucovina 
”Antitrafic 
Networking” 

 

 

Prevenirea consumului de alcool, tutun, droguri, produse etnobotanice  

Titlul programului/ 
proiectului 

Scurtă descriere Org. Perioada de 
implementare 

Nr. de 
beneficiari 

Parteneri 

 ”Ia atitudine! Spune 
nu drogurilor!” 

Proiectul are ca scop 
avertizarea celor im-
plicați asupra consu-
mului de substanțe 
interzise. Printr-un 
dialog deschis cu pă-
rinții, s-a urmărit con-
știetizarea asupra efec-
telor negative produse 
de droguri, pentru a-și 
proteja copiii 

 Ion 
Alina 

SEM I 
An școlar 
2020-2021 

30 elevi 
CP- IV 

 

“Prevenirea consu-
mului de substanţe 
nocive în rândul 
elevilor” 

Proiectul se derulează 
la elevii claselor V-
VIII  pentru a-i averti-
za pe aceştia asupra 
pericolului care-l pre-
zintă consumul de 
substanţe nocive pre-

Sava 
Iulia 
 

An școlar 
2020-2021 

50 elevi  
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cum alcoolul, tutunul 
şi alte droguri 

 

Respectarea drepturilor copilului   

Titlul 
programului/ 
proiectului 

Scurtă descriere Org. Perioada de 
implementare

Nr. de 
beneficiari 

Parteneri 

”Cea mai 
mare lecţie 
de educaţie 
civică din 
lume” 

Activitate organizată şi 
desfăşurată sub egida 
UNICEF 

Gogu 
Mihaela  
Zaharia 
Floarea 

noiembrie 
2020 

44 elevi  
CP -cl.IV 

 

 
Educație globală 
 

Titlul 
programului/ 
proiectului 

Scurtă descriere Org. Perioada de 
implementare

Nr. de 
beneficiari 

Parteneri 

Diferiți, dar 
egali! 

Activitatea a avut drept 
obiective acceptarea 
diferențelor și conștien-
tizarea faptului că toți 
suntem egali și 
împreună ne putem im-
plica pentru a produce 
o schimbare în jurul 
nostrum, promovarea 
cooperării, toleranței și 
solidarității. 

Pavel Alina Octombrie 
2020 

85 elevi 
cl. V-VIII 

 

”Fascinația 
sateliților în 
Spațiul 
Cosmic” 

Proiectul  derulat a avut 
drept scop conștientiza-
rea schimbărilor 
globale. 

Gogu 
Mihaela 
Gogu 
Cornel 

Octombrie 
2020 

45 elevi  

 
Părinți migranți 

Titlul 
programului/ 
proiectului 

Scurtă descriere Org. Perioada de 
implementare

Nr. de 
beneficiari 

Parteneri 

”Bunicii, 
părinți de 
rezervă” 

Consilierea copiilor cu 
părinții plecați la 
muncă în străinătate 

Rotărița 
Floarea 

An școlar 
2020-2021 

30 elevi  Primăria 
Baia 
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PROIECTE DE MEDIU 

Titlul 
programului/ 
proiectului 

Scurtă descriere Org. Perioada de 
implementare

Nr. de 
beneficiari 

Parteneri 

Proiectul ECO 
ȘCOALA 

 

Realizarea de expoziții 
cu articole, obiecte, 
folosind materiale din 
natură; 

Sofronea 
Daniela 

Octombrie 
2020 

85 elevi 
cl. V-VIII 

 

”Stilul de viață 
sănătos - modă 
sau necesitate” 

Activitate online Viu Florin Noiembrie 
2020 

85 elevi 
cl. V-VIII 

 

”Ne protejăm 
pe timp de 
pandemie” 

Importanța folosirii 
măștilor și a respectării 
regulilor de igienă 

Educatori, 
învățători, 
dirigință 

Decembrie 
2020 

500 elevi 
cl. V-VIII 

 

 

Acțiuni referitoare la prevenirea violenței, a delicvenței juvenile și victimizarea minorilor 

Titlul programului/ 
proiectului 

Scurtă descriere Org. Perioada de 
implementare

Nr. de 
beneficiari 

Parteneri 
 

” Campania 19 Zile 
de prevenire a 
abuzurilor și violenței 
asupra copiilor și 
tinerilor   ” 
 
 
 

Activitățile au 
urmărit prevenirea 
și combaterea vio-
lenței, a unor 
abuzuri fizice, 
verbale, emoțio-
nale, informarea și 
conștientizarea 
elevilor față de 
multiplele riscuri 
la care se expun 
Scopul proiectului 
este de promovare 
a unei atitudini 
prietenoase, a ar-
moniei și a tole-
ranței, dezvoltarea 
unor abilități de 
comunicare între 
elevi 

 
Zaharia 
Floarea 

 
 
 
 
 
 
 

1-19 
noiembrie 

2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 elevi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Federeația 
Internaționa-
lă a 
Comunităților 
Educative 

~10 PENTRU 
SIGURANȚĂ~ 

Campania a im-
plicat elevii școlii 
noastre în activități 
diverse,   care au 
ajuns la concluzia 
că dacă ești 
informat ești în 

Potlog 
Roxana 

 

septembrie 
2020 

230 elevi Poliția 
Baia 



 
 
 
 
 

23

sigu-ranță atat pe 
stradă, cât și la 
școală , și acasă. 

Campania RESPECT 
”Fii bun de câte ori 

este posibil. 
Întotdeauna este 

posibil!” 

Activităţile deru-
late în cadrul 
Campaniei 
R.E.S.P.E.C.T. au 
presusus realizarea 
de postere, afişe, 
pliante, expoziţii 
cu desene şi citate 
motivaţionale ur-
mărind educarea 
elevilor pentru a fi 
responsabili, ges-
tionându-şi emo-
ţiile în deplină 
siguranţă, mani-
festând o atitudine 
tolerantă, preven-
tivă, comunicînd 
asertiv şi nonvio-
lent. 

Gogu 
Mihaela 

25-28 
Ianuarie 

2021 

70 elevi 
cl.IV 
/VIII 

 

„STOP 
CYBERBULLYING! 

Activitatea s-a 
desfășurat online. 
Elevii şi-au mani-
festat dezaproba-
rea faţă de acest 
fenomen.  

Bodnariu 
Loredana 

26 Ianuarie 
2021 

45 elevi 
cl. V 

 

”Iubirea nu moare!” Activitatea a ur-
mărit să combatem 
violenţa prin cu-
vinte magice: 
dragoste universa-
lă, nonviolenţă; 

Ciofu 
Irina 

25-30 
Ianuarie 

2021 

45 elevi  

”Copacul 
nonviolenței” 

Promovarea 
nonviolenței, a  
cooperării, tole-
ranței și solidari-
tății. 

Pavel 
Alina 

25-30 
ianuarie 2021

30 elevi 
cl. VI-
VIII 

 

Violența nu-i o 
soluție ! 

Prevenirea unor   
comportamente 
agresive prin di-
verse activități: 
desene, postere , 
vizionare filme; 

Popa 
Marius 
Olaru  

Vanesa 
Guță 

Floarea 

25-30 
Ianuarie 

2021 

40 elevi 
cl.V-VIII 

Poliția Baia 
  

Spune NU violenței! Prin această acti- Potlog 25-30 75 elevi  
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vitate s-a urmărit 
promovarea ati-
tudinii prietenoa-
se, a armoniei şi a 
toleranţei conti-
nue, dezvoltarea 
unor abilități de 
comunicare, de 
lucru în echipă, 
formarea și dez-
voltarea unei ca-
pacităţii de me-
diere a conflic-
telor spontane în 
şcoală şi în socie-
tate. 

Roxana 
Pintilii 
Anca 

Ianuarie 
2021 

cl. V-VIII 

 
Programe/ proiecte educative  

Titlul 
programului/ 
proiectului 

Scurtă descriere Org. Perioada de 
implementa-

re 

Nr. de 
benefi-

ciari 

Parteneri 
 

“MEET AND 
CODE” 

Albinele ne 
învață pro-
gramarea 

 Proiect educațional inter-
naţional de programare și 
utilizare a tehnologiilor 
digitalizate 

Gogu 
Mihaela 

Gogu 
Cornel 

octombrie 
2020 

40 elevi  Comisia 
Europeană 

Hackathon 
pentru o 
comunitate 
vizibilă 

Proiect educațional 
internaţional de progra-
mare și utilizare a te-
nologiilor digitalizate 

Gogu 
Mihaela 

Gogu 
Cornel 

octombrie 
2020 

40 elevi  

Proiect de 
Mentoring 
educațional 
Matematică 

Concursurile Naționale 
COMPER 
Aprofundarea cunoștințe-
lor de matematică și dez-
voltarea capacităților re-
zolutiv - aplicative ale 
elevilor ; 

Țica 
Mihaela 

1  
octombrie 
2020- 10 
iunie 
2021 

Elevi cl.V 
- VIII 

Editura 
Sigma 

Proiect 
educațional 
de remedie-
re școlară 

Remedierea situației la 
învățătură a elevilor din 
ciclul gimnazial la mate-
matică,; 

Țica 
Mihaela 

An școlar 
2020-
2021 

Elevii 
claselor 
V-VIII 
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Analiza S.W.O.T a activităţii educative 

 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Implicarea tuturor elevilor şcolii în 
activităţi extraşcolare conform graficului 
stabilit; 

 Desfășurarea unor activități specifice, 
dedicate manifestărilor prilejuite cu 
ocazia Zilei educației , a Zilei şcolii; 

 Activități derulate în cadrul ”Săptămânii 
globale”; 

 Rezultate bune la concursurile județene și 
naţionale desfăşurate la nivelul şcolii; 

 Activităţi de promovare a imaginii şcolii; 

 Participarea activă în cadrul proiectelor 
educative la nivelul şcolii; 

 Serbări şcolare desfăşurate cu ocazia unor 
evenimente importante; 

 Activităţi desfăşurate în parteneriat cu 
alte şcoli sau instituţii; 

 O bună colaborare între cadrele didactice 
din şcoală; 

 Parteneriat cu Fundaţia F.A.R.A , în 
vederea prevenirii abandonului şcolar; 

 Asigurarea transportului elevilor la 
diferite concursuri şi activităţi cu 
microbuzul şcolii. 

 Diminuarea numărului de activități 
educative la nivelul școlii datorate 
desfășurării acestora în mediul 
online; 

 O slabă participare în proiecte și 
activități de dezvoltare a noilor 
educații;           

 Fonduri insuficiente pentru recom-
pensarea elevilor; 

 Lipsa resurselor financiare pentru 
dotarea cu materiale didactice 
audio-vizuale ( laptop, videopro-
iector) a unei săli dedicate 
activităților extrașcolare. 
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OPORTUNITĂŢI 

 
AMENINŢĂRI 

 Posibilitatea încheierii unor parteneriate 
cu implicarea directă a elevilor; 

 Parteneriate cu școli din țară și străină-
tate; 

 Colaborarea cu fundaţia F.A.R.A. 

 Context pandemic imprevizibil; 

 Elevi cu măcar un părinte care 
muncește în străinătate; 

 

 
 
 
 

Întocmit, 
prof. Potlog Maria Roxana 


