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I . INTRODUCERE  

  

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisiilor din 

unitate, precum și în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat, referindu-se la anul 

școlar 2021-2022. Activitatea s-a desfășurat în baza prevederilor Planului managerial, precum și a 

Planurilor de Activităţi elaborate pe compartimente, comisii și catedre, urmărind în principal următoarele 

obiective:  

  

1. CURRICULUM  

• Cunoașterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională, a reglementărilor legale și a 

metodologiilor specifice;  

• Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi;  

• Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor și procedurilor 

de evaluare, precum și valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de lucru (planificări, 

proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.);  

• Selecţia manualelor alternative și asigurarea distribuirii lor la clase;  

• Pregătirea elevilor pentru concursurile și olimpiadele şcolare;  

• Creşterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor;  

• Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor societăţii 

democratice și a economiei de piaţă;  

• Revizuirea ofertei educaţionale a şcolii (inclusiv oferta CDS) în funcţie de nevoile specifice ale elevilor 

şi comunităţii locale;  

• Dezvoltarea predării asistate de calculator.  

  

2. MANAGEMENT ŞCOLAR  

• Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv- educative (din punct de vedere organizatoric, 

funcţional și legal);  

• Elaborarea planului de activități;  

• Monitorizarea utilizării resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse;  
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• Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe.  

  

 

3. RESURSE UMANE  

• Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;  

• Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale de muncă și 

întocmirea fişelor de post) și de salarizare;  

• Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei existente şi atragerea 

de cadre didactice cu performanţe profesionale; 

• Realizarea evaluării personalului.  

  

4. PARTENERIATE ȘI PROGRAME  

• Colaborarea cu diverse instituţii și organizaţii abilitate în derularea de programe şi parteneriate cu 

unitatea de învăţământ;  

• Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală; 

• Organizarea de activităţi extraşcolare.  

  

5. RESURSE MATERIALE  

• Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;  

• Dotarea spaţiilor şcolare.  

  

6. RELAȚII PUBLICE, COMUNICARE ȘI IMAGINE  

• Îmbunătăţirea comunicării organizaţionale;  

• Promovarea imaginii şcolii (în interior și exterior) prin diverse activităţi. 

 

Urmărind țintele strategice ale planului de dezvoltare instituțională, activitatea din Școala 

Gimnazială ”Liviu Rebreanu” a urmat liniile directoare ale unei instituții de învățământ moderne, a cărei 

evoluție este evidentă în calitatea actului didactic, în evaluări, în implicarea în diverse activități, în 

îmbunătățirea bazei materiale.  
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II. MANAGEMENT ȘCOLAR ȘI DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ  
  

1. Management instituțional  
  

Unitatea noastră școlară a aplicat un management centrat pe calitate într-o școală deschisă 

schimbărilor, în parteneriat perpetuu cu diverși factori ai comunității. Managementul instituției noastre a 

fost orientat spre:  

- identificarea corectă a punctelor tari și slabe, a oportunităților și a amenințărilor, pentru proiectarea 

unei dezvoltări instituționale de succes.  

- asumarea răspunderii pentru gestionarea cu maximă eficiență a rezultatelor umane, materiale, 

financiare de spațiu și de timp.  

- identificarea de noi resurse necesare întreținerii și modernizării bazei materiale.  

- cunoașterea, respectarea și aplicarea legilor, normelor și a metodologiilor într-un spirit constructiv.  

- asigurarea securității elevilor și a siguranței desfășurării cursurilor în anul școlar 2021-2022.  

  

2. Managementul educațional  
  

Un management educațional performant vizează în primul rând dimensiunea umană, valorizarea 

individului, a capacităților, a talentelor și competențelor sale, prin utilizarea unor strategii de tip 

comunicativ, capabile să genereze un climat de încredere, participare, inițiativă, responsabilitate.  

În interacțiune permanentă cu oamenii școlii, preocuparea conducerii a fost orientată spre:  

- organizarea grupurilor (realizată la începutul fiecărui an școlar, dar cu acțiune pe întreg parcursul 

acestuia); 

- formarea echipelor pentru rezolvarea unui anumit tip de probleme; 

- motivarea oamenilor pentru dezvoltarea profesională, personală și socială; 

- negocierea soluțiilor de rezolvare a problemelor, pentru prevenirea eventualelor conflicte.  
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Dimensiunea europeană a educației impune noi sarcini didactice ce vizează dezvoltarea spirituală, 

morală și culturală a elevilor și pregătirea lor pentru oportunitățile, responsabilitățile și experiențele vieții 

ca cetățean european, care a învățat să coopereze, să comunice, să participe, să acționeze, să respecte 

drepturile și libertățile omului.  

  

3. Evaluarea calității managementului școlar  
 

Activitatea managerială la nivelul Școlii Gimnaziale ”Liviu Rebreanu” a fost proiectată și realizată 

în deplină concordanță cu obiectivul său principal, asigurarea unui climat prolific actului educațional de 

ținută superioară. Tot în categoria prioritățiilor intră și asigurarea unei egalități de șanse pentru elevii cu 

deficiențe educaționale, pentru copiii care provin din medii defavorizate.  

          S-a pornit de la premisa că activitatea la clasă a fiecărui cadru didactic este esențială pentru 

creșterea calității procesului educațional în ansamblul său. Au fost vizate preponderent următoarele 

aspecte:  

- proiectarea activităților de predare – învățare; 

- evaluarea și pregătirea pentru fiecare lecție; 

- desfășurarea lecțiilor (calitatea conținuturilor, densitatea cunoștințelor, metodele și tehnicile de 

instruire utilizate, caracterul practic-aplicativ al lecțiilor, elementele de creativitate, climatul general din 

clasă, relațiile instaurate, etc.)  

- evaluarea rezultatelor învățării (respectarea cerințelor și a criteriilor evaluării, a notării ritmice și 

evaluarea permanentă, argumentarea notării și a evaluării, nivelul de cunoștințe al elevilor și stadiul 

realizării competențelor lor).  

Observații atente, convorbiri cu cadrele didactice, analiza aspectelor sesizate, rezultatele 

probelor de evaluare administrate au condus la concluzia că amploarea procesului educațional este 

înțeleasă atât de cadrele didactice, cât și de elevi, concretizându-se în:  

- respectarea și aplicarea corectă a planurilor de învățământ și a programelor la formele de învățământ 

primar și gimnazial, respectarea curriculumului la fiecare disciplină.  

- realizarea conținutului științific și educativ al lecțiilor, concordanța optimă între latura cognitivă și cea 

formativ-educativă. 
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- promovarea unor modalități deschise de selectare și organizare a obiectivelor, îmbinarea strategiilor 

participative cu abordarea frontală pentru atingerea obiectivelor de referință ale disciplinelor de studiu.  

- informarea operativă a tuturor beneficiarilor educaționali asupra elementelor proprii sistemului de 

evaluare.  

- realizarea unei calități superioare a comunicării profesor-elev, cu accente evidente de parteneriat 

educațional.  

 

III. DATE GENERALE DE PREZENTARE A ȘCOLII 

           I.1 Prezentare generală 
   

Titulatura oficială a  școlii:  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LIVIU REBREANU“ 

Adresa:   

Școala este situată pe strada Aleea Baraj Rovinari nr. 1, telefon/fax 021/3401845 

 e-mail scoala.liviu.rebreanu@s3.ismb.ro și se învecinează cu următoarele unități școlare: Școala 

Gimnazială “F.G.Lorca”, Liceul Teoretic “A.I.Cuza”. 

Limba de predare: română 

 

I.2 Scurt istoric al școlii: 

Școala a fost înființată în anul 1965 ca școală mixtă. Timp de 10 ani a fost desemnată ca 

“ȘCOALA DE PROTOCOL” datorită dotărilor moderne pentru acea vreme. Datorită rezultatelor 

remarcabile, numărul elevilor a crescut de la an la an. 

Numeroșii elevi care au absolvit această școală au devenit persoane cu contribuții majore 

în diferite domenii de activitate si de asemenea persoane publice: medicul chirurg Octavian Pal, 

actrița Elvira Deatcu, solista Nicola Fabian, dr. Laurentiu Stefan, scriitor Andrei Stomff. 

mailto:scoala.liviu.rebreanu@s3.ismb.ro
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Școala s-a numit de-alungul timpului: ȘCOALA GENERALĂ NR. 21 (1965 - Raionul 

”Tudor Vladimirescu”, ȘCOALA CU CLASELE I-VIII, NR.21, ȘCOALA CU CLASELE I-VIII, 

NR.21 ”Liviu Rebreanu”, ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”LIVIU REBREANU”, începând cu anul 

școlar 2012-2013, opțiunea pentru ”Liviu Rebreanu” s-a făcut ca urmare a bulevardului cu acest 

nume. 

Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu“  urmărește în continuare să răspundă intereselor 

sociale și comunitare, să asigure pentru fiecare copil de vârstă școlară conditii optime de 

dezvoltare fizică și intelectuală, potrivit finalităților învățământului.  

 

 

I.3. Resursele curriculare.  Oferta educaţională 

 
 

Școala Gimnazială Liviu Rebreanu vă așteaptă cu o ofertă educațională diversificată și 

de calitate, care să asigure atingerea standardelor de învățare și promovare a valorilor europene 

într-un climat de siguranță fizică și psihică. 

Şcoala Gimnazială ”Liviu Rebreanu” şi-a conturat de-a lungul anilor o personalitate 

puternică în comunitatea locală, prin acţiuni educative diversificate. 

  Acordarea unei atenţii deosebite pentru studiul limbilor străine engleză și germană, a 

T.I.C.-ului a facilitat accesul elevilor în derularea programelor internaţionale și naționale, precum 

şi admiterea la liceu în clase cu profil bilingv. 

 Ca urmare a rezultatelor elevilor la concursurile și olimpiadele şcolare, la proiectele și 

programele desfășurate, obținerea de atestate pentru limbile străine studiate în școală s-au 

propus şi în acest an şcolar opţionale aparţinând ariilor Limbă şi Comunicare/ Matematică şi 

ştiinţe/ Arte și tehnologii. 

Opţionalele răspund cerinţelor unei educaţii civice, a unei educaţii pentru sănătate, în 

vederea adaptării actualilor elevi şi viitorilor adulţi din perspectiva unei societăţi care este într-o 

continuă schimbare. 
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Oferta curriculară urmărește ca în fiecare an școlar să se folosească cu randament 

maxim resursele curriculare, umane și materiale existente în scopul de a răspunde nevoilor și 

intereselor elevilor și părinților prin: 

▪ existența unui curriculum nucleu aplicat creativ, conform metodologiei în vigoare; 

▪ programe CDȘ elaborate de cadrele didactice în funcție de opțiunile elevilor  

▪ aplicarea unor strategii adecvate nivelului elevilor și a unui demers didactic informativ-

formativ 

▪ pregătirea suplimentară a elevilor pentru evaluări naționale, concursuri, olimpiade 

▪ desfășurarea unor activități extracurriculare atractive. 

CDŞ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021 – 2022 

 

Nr. crt. Denumire CDŞ Clasa 
1.  Între clasic și tradițional 7A 

2.  Lectura ca abilitate de viață 6A, 6B, 6C, 6D, 6E 

3.  Deutschland  - Brauche und Sitten 5BD 

4.  First steps in English 3B 

5.  Every day English 5A 

6.  Every day English 5C 

7.  Around UK 7B, 7C, 7D 

8.  A journey to USA, Canada and 

Australia 

8B 

9.  Wrinting skills  8A, 8C, 8D  

 

 

Oferta educaţională 

Şcoala Gimnazială Liviu Rebreanu şcolarizează elevi cu vârsta între 6 şi 14 / 15 ani: 

- învățământ primar : clasa pregătitoare şi clasele I-IV 

- învățământ gimnazial : clasele V-VIII 

Pentru anul şcolar 2021 – 2022, conform planului de şcolarizare aprobat prin hotărârea Consiliului 

de administraţie, oferta de şcolarizare pentru clasele de început este : 

- 4 clase pregătitoare 

- 4 clase I 
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- 4 clase a V-a 

De asemenea, pentru anul şcolar 2021 – 2022, dispunem de locuri libere la unele clase care nu sunt 

la început de ciclu şcolar. Locurile în aceste clase se ocupă prin transfer şcolar, conform 

informaţiilor suplimentare oferite direct de către serviciul secretariat. 

 

  

 

 

 

 

Să ofere educație la standarde de calitate, prin centrarea învățării pe elev, pentru 

desăvărșirea intelectuală, morală și profesională a elevilor, în vederea adaptării la 

schimbarea continuă a societății, condiție esențială a progresului economic și cultural. 

Ne propunem să devenim una din școlile de prestigiu din municipiul București, 

apreciată de către elevi, părinți, comunitate locala si cadre didactice pentru eficienta 

activitatii instructiv-educative, asigurarea condițiilor materiale necesare unui învățământ de 

calitate, asigurarea egalității șanselor tuturor elevilor, pentru rezultate deosebite in 

activitatea de performanță și pentru ancorarea școlii în comunitatea locală si europeană. 

 

 

 

 

 

„Şcoala - o șansă pentru un viitor mai bun” 
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❖ Realizarea unui proces de învăţământ care să sprijine cu adevărat integrarea 

activă şi competentă a tinerilor în viaţa profesională şi publică; 

❖ Obţinerea de rezultate competitive care să asigure continuarea cu succes a 

studiilor; 

❖ Să îi formeze pe elevi în spiritul respectului faţă de valorile morale şi religioase; 

❖ Să-i deprindă cu un comportament civilizat în şcoală, familie şi societate; 

❖ Asigurarea cunoştinţelor teoretice şi deprinderilor practice necesare integrării 

în viaţa socială din ţara noastră şi din ţările Uniunii Europene; 

❖ Cooperarea cu cei din jur în condiţii de manifestare a toleranţei, respectului  

reciproc şi a solidarităţii umane; 

❖ Posibilitatea confruntării performanţelor locale cu cele înregistrate la nivel 

municipal, naţional şi european. 
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ȚINTE  
STRATEGICE 

Ținta 1. CDŞ diversificat şi atractiv, realizat prin consultarea elevilor şi părinţilor şi cuprinderea 

fiecărui elev într-o formă de educaţie extracurriculară. 

Ținta 2. Asigurarea pregătirii de bază a elevilor şi creşterea performanţelor şcolare. Prevenirea 

eşecului şcolar şi includerea tuturor elevilor într-o treaptă superioară de şcolarizare. 

Ținta 3. Încadrarea cu personal didactic cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la 

nou şi interesat de perfecţionare şi formare continuă. 

Ținta 4. Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimoniului şcolar, 

dezvoltarea acestuia prin accesarea de fonduri. 

Ținta 5. Promovarea imaginii şcolii în comunitate. 
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Pe parcursul anului școlar 2021-2022 s-au constatat următoarele: 

 

Analiza S.W.O.T.   
 

▪ Puncte tari  
 

 

 Transmiterea la timp a lucrărilor către instituţiile partenere şi către forurile ierarhic 
superioare; 

 Eficientizarea controlului general asupra catedrelor prin asistenţe la ore; 
 Existența Platformei G SUITE FOR EDUCATION, odată cu suspendarea cursurilor din cauza 

pandemiei COVID – 19;  
 Proces instructiv-educativ de calitate demonstrat prin rezultate şcolare bune, procent de 

promovabilitate la evaluarile nationale bun, premii la concursurile școlare;  
 bună implicare a elevilor în activităţile extraşcolare şi extracurriculare la nivel de şcoală (excursii, 

proiecte educaționale, revista școlii)); 
 Sprijin acordat de către Asociația de părinți a școlii; 
 Parteneriate educaţionale;   
 Implicarea Primăriei de sector în rezolvarea problemelor şcolii; 

 În anul școlar 2021-2022 procesul instructiv-educativ este asigurat de o echipă didactică 

calificată, formată din 61 de cadre didactice. 

 S-a reuşit dotarea elevilor cu dispozitive (în funcție de solicitări) eficiente pentru învăţarea 

online, a școlii cu table inteligente, videoproiectoare, camere, instrumente de dezinfecție; 

 Asigurarea laptopurilor necesare pentru cadrele didactice, a tabletelor grafice pentru 

profesorii de matematică și fizică; 

 Formarea personalului cu fonduri alocate în acest sens; 

 Existența Programului ”Școală după școală”; 

 Îmbunătățirea bazei materiale a instituției prin: 

▪ achiziționarea de mobilier ergonomic pentru 4 săli de clasă,  

▪ achiziționarea de scaune pentru profesori în fiecare sală de clasă,  

▪ alocarea unui spațiu mai generos pentru cancelarie și dotarea acestuia cu 

mobilier nou, electrocasnice; 

▪ alocarea unui spațiu mai generos pentru secretariat și amenajarea acestuia 

cu mobilier nou; 

▪ amenajarea a două birouri pentru director și director adjunct și dotarea 

acestora cu mobilier nou; 

▪ renovarea birourilor contabilului, informaticianului și a cabinetului de 

consiliere psihopedagogică, dotarea cu mobilier nou și parchet; 

▪ rașchetarea parchetului în birouri, în cancelarie; 

▪ achiziția a 5 aparate de aer condiționat șin fonduri proprii pentru asigurarea 

climatizării corespunzătoare pe timp de vară; 

▪ instalarea unui boiler în sala de mese, dotarea acesteia cu aparate 

electrocasnice; 

▪ derularea Proiectului ”Școala mea prinde culoare” în valoare de 12700 de 

euro; 
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▪ editarea unui nou număr a revistei ”Peneluri și penițe în era digitală”; 

▪ achiziționarea de flipcharturi, de panouri de plută, de instrumente 

matematice, necesare desfășurării activității didactice și extracurriculare; 

▪ zugrăvirea sălilor de clasă și revopsirea holurilor instituției; 

▪ relocarea laboratorului de informatică într-un spațiu mai generos și 

amenajarea potrivită a acestui spațiu; 

▪ existența materialelor igienico-sanitare necesare în contextual pandemiei; 

 
▪ Puncte slabe  

  

 Cadre didactice suplinitoare cu norma didactică la mai multe şcoli; 
 Comunicare insuficientă între catedrele didactice;   
 Viziune individualistă asupra procesului instructive- educativ;   
 Insuficientă susţinere din partea anumitor catedre a activităţilor 

extracuriculare;   
 Formarea deficitară a cadrelor didactice pentru lucrul cu elevi cu 

CES;  
 Actualizarea parțială a site-ului școlii și publicarea parțială a 

documentelor de interes public; 
 Supraîncărcarea fişei postului personalului de conducere, 

cadrelor didactice etc.;  
 Lipsa laboratoarelor de științe; 

 

 

 

 

  

▪ Oportunităţi  
  

 Descentralizarea şi autonomia instituţională;  
 Aplicarea înţeleaptă a legii privind asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar;   
 Implicarea Primăriei pentru susţinerea bazei materiale;  
 Relaţii foarte bune cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, cu Inspectoratul Şcolar al 

sectorului 3, cu Primăria sectorului 3, cu Asociația de părinți și Consiliul Local al Sectorului 3;  
 Posibilitatea formării continue a cadrelor didactice prin programele oferite de C.C.D., universităţi, 

alte instituții de formare acreditate; 
 Colaborarea cu Poliţia locală, Direcţia Generală de Sănătate Publică, Biserica, D.G.A.S.P.C., Poliția 

Siguranței Școlare; 
 Preocuparea continuă pentru susţinerea și îmbunătățirea bazei materiale;   
 Posibilitatea sporirii veniturilor proprii din închirierea sălii de sport;  
 Posibilitatea promovarii imaginii şcolii la nivelul comunităţii prin site-ul şcolii, site-ul ISMB, revista 

școlii, Facebook, Instagram; 
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▪ Ameninţări:  
 

 Depreciere a statutului profesorului în societate (plecând de la nivelul guvernării şi încurajată de 
mass-media), ceea ce determină dificultăţi în impunerea cadrului didactic, ca principal factor al 
educaţiei, în faţa beneficiarilor direcţi şi indirecţi.  

 Creşterea numărului elevilor cu cerinţe educaţionale speciale;  
 Inerţia şi slaba motivare a cadrelor didactice;  
 Unele disfuncţionalităţi în receptarea modificărilor legislative de către beneficiarii procesului de 

educaţie (elevi, părinţi);  
 Afectare psihologică şi o creştere a stresului şi anxietăţii, atât a cadrelor didactice, cât şi a elevilor 

şi părinţilor, provocate de pandemie; 

 

IV. POPULAȚIA ȘCOLARĂ, PROMOVABILITATE, INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ  

 

Efective de elevi și dinamica acestora  

REȚEA ȘCOLARĂ 

 

Numar clase  Numar elevi 

 primar gimnazial   primar gimnazial 

Învățământ de masă  Învăță-mânt de masă 

19 17  511 394 

ELEVI CU CES 9 7 

TOTAL ELEVI CES 16 

Total clase: 36  Total elevi: 905  
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Se constată o fluctuaţie de creştere, dar şi de scădere a numărului de elevi în ultimii 3 ani 

școlari. 

  

56%
44%

Număr elevi

Primar Gimnaziu
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Din analiza rezultatelor la învățătură în ultimii 4 ani se constată că la nivelul școlii se mențin 

procente ridicate de promovabilitate. Nu există cazuri de absenteism sau abandon școlar. 

Rezultatele la evaluarea naţională 

 
 

 
 

SITUAŢIA STATISTICĂ 

 
Disciplina Înscrişi Prezenţi Eliminaţi Absenţi Cerinţe 

speciale 

Situaţia pe tranşe de note 

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 

Limba şi 

literatura 

română 

90 90 0 0 4 - 3 1 5 9 9 13 30 20 - 

Matematică 90 90 0 0 4 - 1 6 7 12 15 18 15 15 1 

Limba 

maternă ….. 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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Rezultatele la evaluarea  națională/Promovabilitate
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Rezultatele finale după contestații 

Disciplina Înscrişi Prezenţi Eliminaţi Absenţi Cerinţe 

speciale 

Situaţia pe tranşe de note 

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 

Limba şi 

literatura 

română 

90 90 0 0 4 - 3 1 5 8 9 13 31 20 - 

Matematică 90 90 0 0 4 - 1 6 7 12 15 17 16 14 2 

Limba 

maternă ….. 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 

PROMOVABILITATE: 

LIMBA ROMÂNĂ: 90% 

MATEMATICĂ: 84.44% 

  

Rezultatele la  Evaluarea Naţională, promovabilitate de 90% la limba română si 88.44% la 

matematică, în scădere față de anul școlar precedent, evidențiază efectele învățării online din timpul 

pandemiei. 

 

Admiterea în învăţământul liceal 

 

An 

şcolar  

Nr 

absolvenţi 

Nr absolvenţi 

care au continuat 

studiile 

Admişi la licee 

teoretice 

Admişi la licee 

vocaţionale 

Admişi la licee 

tehnologice/tehnic 

Admişi la şcoli 

profesionale 

Altele 

2019-

2020 

72 72 44 0 28 0 0 

2020-

2021 

73 73 47 10 16 0 0 

2021-

2022 

90 90 50 9 21 3 7 
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RESURSE UMANE 

 

În anul școlar 2021-2022 procesul instructiv-educativ este asigurat de o echipă didactică 

calificată, formată din 61 de cadre didactice. 

Distribuţia după statut a personalului didactic angajat: 

 

Personalul didactic angajat Total Primar Gimnazial 

Titulari ai şcolii 34 16 18 

Detaşaţi din alte unităţi 2 - 2 

Suplinitori pe viabilitatea 

postului 6 3 3 

Suplinitori calificaţi 16 0 16 

Suplinitori necalificaţi 1 - 1 

Personal didactic 

asociat/pensionari 2 - 2 

TOTAL 61 19 42 

Profesori cu baza în unitate 28 19 47  
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Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

 

Personalul didactic 

angajat Primar  Gimnazial Total 

 

Gradul I 10 10 20 32.78% 

Gradul II 2 6 8 13.11% 

Definitivat 6 8 14 20.95% 

Debutanţi 1 12 13 21.31% 

Doctorat 0 3 3 4.91% 

Alte situații 0 3 3 4.91% 

TOTAL 19 42 61 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grad I
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13%Definitivat

21%

Dubutanți
22%
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Dubutanți
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Personal didactic auxiliar 

Secretar Informatician 

Administrator 

financiar 

Administrator de 

patrimoniu 

Total posturi 

1 1 1 1 4 

 

Personal nedidactic 

Muncitor  Îngrijitori 

 

Paznic 

Total posturi 

 

1 5 1 7 

 

 

Catedrele şi comisiile înfiinţate la începutul anului şcolar, conform reglmentărilor în 

vigoare, prin decizii interne, au funcţionat conform planificărilor proprii şi au contribuit în mod 

direct la realizarea planului managerial.  

Preocuparea pentru formare continuă şi dezvoltare profesională a fost, de asemenea, printre 

priorități. Un număr semnificativ de cadre didactice și-au susținut inspecții pentru obținerea 

gradelor didactice. Pe lângă cursurile de formare la care au participat cadrele didactice, 

instituția școlară a finanțat cursul ”Dezvoltarea competențelor de prevenire și combatere a 

bullyingului în școală”, acreditat conform OMEN  nr. 4925/10.08.2020, 80 de ore, 20 CPT, 

furnizat de Asociația Profedu și cursul ”Profesor în clasa digitală”, 30 de ore. 

 

INSPECȚII 

DEFINITIVAT GRAD II GRAD I 

3 10 4 

TOTAL CADRE 

DIDACTICE 

17 

TOTAL INSPECȚII 

TEMATICE 

4 
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Starea de sănătate a elevilor Şcolii Gimnaziale „Liviu Rebreanu” 
 

AFECȚIUNI 
NUMAR COPII/ELEVI 

NIVEL PRIMAR NIVEL GIMNAZIAL 

Diabet zaharat  1 

Hematologice 1 1 

Neurologice 2 1 

Endocrinologice   

Sistem digestiv   

Sistem urogenital  1 

Boli autoimune  1 

Sistem cardio-vascular  1 

Sistem locomotor  1 

Sistem respirator (astm) 3  

Oftalmologice 14 5 

Reumatologic    

Total 20 (2.20%) 12 (1.32%) 
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Starea disciplinară 

FRECVENȚĂ ȘI ȘCOLARIZARE 

  Situația absențelor la final de an este următoarea: 

- la ciclul primar: 837 de absențe; nemotivate: 4 

- la ciclul gimnazial: 8303 de absențe; nemotivate: 1049 

TOTAL absențe: 9140  

TOTAL absențe nemotivate: 1053 

 

Program de pregătire suplimentară. 

În şcoală se desfăşoară un program de pregătire suplimentară doar la ciclul gimnazial, la 

matematică și la limba română, în vederea susținerii Evaluării naționale 2021. 

RESURSE MATERIALE  

Școala noastră dispune de toate condițiile pentru ca elevii noștri să poată să învețe temeinic și să-

și dezvolte competențe și atitudini care le vor permite să funcționeze cu succes, ca adulți, într-o societate 

democratică. Există un număr de 24 săli de clasă dotate corespunzător, disponibile pentru ciclurile primar 

și gimnazial, laborator informatic cu conectare la Internet (26), sala de sport, bibliotecă, cabinet consilier 

școlar, cabinet medical.  

 

Materiale si mijloace didactice: 

- toate sălile de clasă sunt dotate cu: videoproiectoare, table inteligente, camere web, imprimante; 

-fiecare profesor a primit un laptop pentru desfășurarea activității instructiv-educative; 

- sistem de supraveghere video permanent; 

- sistem de supraveghere audio-video conform cerințelor specifice evaluărilor naționale; 

- școala dispune de imprimante, copiatoare xerox; 

  

  RESURSE INFORMAŢIONALE  

✓ Fond carte 17.400 volume; 

✓ Internet  
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   RESURSE FINANCIARE  

Surse de finanţare: 

✓ bugetul local  

✓ bugetul de stat 

✓ venituri proprii 

✓ sponsorizări  

✓ donaţii 

 

Discipline / domenii deficitare în acoperirea cu personal didactic calificat şi discipline / domenii cu personal 

didactic neutilizat / utilizat în alte domenii   

Deficitul de cadre didactice a fost  acoperit prin angajarea, pe perioadă determinată, la plata cu 

ora a unor cadre didactice calificate . 

Management, relaţii de colaborare, relaţii cu publicul, imagine, comunicare 

Consiliul de administrație este compus din 9 membri. Conducerea şcolii noastre este asigurată de 

director care este preşedintele Consiliului de administraţie, din care mai fac parte trei cadre didactice, doi 

reprezentanţi ai părinţilor şi doi reprezentanţi ai Consiliului Local al Primăriei Sector 3, un reprezentat al 

institutiei Primarului.  

Liderul de sindicat participă cu statut de observator la întâlnirile de lucru ale Consiliului de 

administraţie. 
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BURSE ȘCOLARE 

2021-2022 

 

NR. CRT BURSĂ DE 
PERFORMANȚĂ 

BURSĂ DE 
MERIT 

BURSĂ SOCIALĂ BURSE DE 
STUDIU 

BURSE 
OCAZIONALE 

1. 6 485 119 20 0 

Total burse 630 

 

PROIECTE EDUCAȚIONALE INIȚIATE LA NIVELUL ȘCOLII 

 

Activităţile educative şi extraşcolare au fost în principal organizate de către învățători si diriginţi 

sub îndrumarea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare prof. 

Cocoșilă Adriana. 

 Din evaluarea activităţilor realizate pe parcursul anului școlar 2021-2022, se constată că, este 

necesar în continuare un nivel de implicare mai ridicat din partea părinţilor şi accentuarea mai pronunţată 

a activităţilor cu un caracter educativ-moral pentru a îmbunătăţi calitatea comportamentului elevilor în 

şcoală şi în afara acesteia. Categoriile de activităţi realizate pe parcursul anului şcolar au fost: 

 

1.Activităţi educative tematice realizate în cadrul orelor de consiliere şi orientare (dirigenţie) 

2.Activităţi de orientare şcolară şi profesională realizate în cadrul orelor de consiliere şi orientare 

(dirigenţie);  

3.Activități dedicate sărbătorilor de iarnă, unor scriitori; 

4.Activitatea dedicată zilelor cu însemnătate istorică; 

5.Activitățile derulate în cadrul parteneriatelor educationale desfășurate fizic/online. 

6. Activități desfășurate în cadrul Parteneriatelor educaționale; 

 

• 1 DECEMBRIE -România în straie de sărbătoare,Editia a V-a, Nr. 

1683/16.09.2021 

• „Proiecte și penițe în era digitală cu rădăcini din tradiția românească “, Ediția 

a II-a ( SC.LR - Nr. 1835 / 08.10.2021, înscris în CAEM 2022, secțiunea a II-
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a- Activități organizate de unitățile de învățământ, A11. Domeniul 

interdisciplinar, poziția 26) 

• ÎMPREUNĂ SPRE SUCCES ÎN MEDIUL VIRTUAL (ISMB nr. 

7867/16.04.2021, ISJ Vrancea Nr. 2140/11.03.2021 ) 

• Cursului practic de arhitectură, curs finanțat de Ordinul Arhitecților din 

România – parteneriat cu Asociația  eematico 

• Proiect bugetare participativă – Școala mea prinde culoare 

• Participare Diseminare rezultate proiect Erasmus+ - Prevention++ Non formal 

education and prevention work (Asociația Idei și Proiecte pentru Tineri Activi) 

• Voluntariat  - Asociația EM (Proiect național Împarte-Educă-Donează, Masă 

rotundă – Sistemul românesc de educație între clasic și schimbare, Schimburi 

de experiență online, Proiect național crăciunul cu Zâmbete, Proiect național 

Iepurașul cu surprize) 

• Voluntariat – Taxiul cu bomboane 

• Olimpiada deșeurilor 

• Programul Colgate 

• Meet and Code - activității de programare și tehnologie „Muzică și mișcare 

EIAT“  

• Ediția 2021 a Proiectului „Educație Inovativă cu Avantajul Tehnologiei“ 

(E.I.A.T.), 

• Săptămăna verde 

• Ziua Porților Deschise – 5 martie 2022 

• Ziua Națională a lecturii – 15 februarie 2022 

• Campaniei 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor 

• Fii avocat în școala ta! 

• Comper 

• Rolul și funcțiile băncii centrale- Banca Centrală și băncile comerciale, 

parteneriat cu BNR 

• European money quiz 

• Săptămâna egalității de șanșe 
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AVIZAT ISMB: Nr. 3721/24.02.2021 

Inclus in CAEM (Nr. 7291/28.03.2022) LA POZ. 26 DIN A11, DOMENIUL INTERDISCIPLINAR, SECȚIUNEA II- 

ACTIVITĂȚI ORGANIZATE DE UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT) sub denumirea „Proiecte și penițe în era 

digitală cu rădăcini din tradiția românească “ 
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PROIECT ”ȘCOALA MEA PRINDE CULOARE” 

 

Locul I la proiecte educaționale prin bugetare participativă 

12700 de euro 
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DIRECTOR, 

PROF. FLORENTINA CALOIAN 

 


