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Introducere
Prezentul Raport evidențiază atingerea obiectivelor stabilite prin Planul managerial și operațional pe 

semestrul I, al anului școlar 2016-2017, precum și asumarea țintelor propuse în Planul de dezvoltare 
instituțională al unității.

Întreaga activitate didactică desfășurată în semestrul I al anului școlar 2016-2017, la Școala Gimnazială ”Ion 
Minulescu” Pitești, poartă amprenta calității, performanței, responsabilității, promovării valorilor europene și a 
egalității șanselor la educație, pentru toți elevii noștri.

Analiza pe domenii funcționale :
1. Curriculum

MISIUNEA: “Școala trebuie să rămână un adevărat lăcaș care seamănă în continuare educația bunului-
simț și a dorinței de împlinire umană și profesională, care să aibă ușile deschise pentru toți cei care au nevoie de 
educație, indiferent de etnie și religie. Aceasta implica asigurarea unui climat în măsura sa asigure siguranța 
fizica si experiențe de invatare care sa permită elevilor sa devina tineri responsabili, informați si formați pentru 
o societate mereu in schimbare”.

VIZIUNEA SCOLII
Școala Gimnaziala “Ion Minulescu”, o etapa in formarea tinerei generații pentru provocările viitorului.

Atât misiunea, cît și viziunea unității noastre reunesc eforturile complexe ale întregului colectiv prin 
urmărirea îndeplinirii obiectivelor de creștere a PERFORMANTEI, a PROGRESULUI SCOLAR, diversificarea 
curriculum-ului si crearea de cursuri opționale care sa conducă la pregătirea individuală și stimularea valorilor.

În acest context, au fost  proiectate la începutul anului şcolar 2016 -2017, documentele  activității
manageriale :

a) au fost elaborate documentele manageriale: Planul de dezvoltare institutionala;  Planul managerial;  
Planul de prioritati - planul operational , Graficul de monitorizare si control pentru semestrul I, anul 
școlar 2016-2017, tematicile CP și CA, programul remedial pentru disciplinele la care se susține 
Evaluarea Națională; ROI-ul și ROF-ul unității, 

b) au fost elaborate și validate Planul de îmbunătățire a calității, Raportul CEAC, RAEI-ul
c) a fost reactualizată organigrama şcolii, care evidențiază modul de organizare si coordonare a tuturor 

compartimentelor si domeniilor de activitate;
d) în Consiliul profesoral au fost validate propunerile pentru membrii Consiliului de administrație și 

componenta tuturor comisiilor, ulterior fiind aprobate de către Consiliul de administraţie, directorul 
emiţând decizii interne de funcţionare;

e) majoritatea comisiilor și-au stabilit regulamente de organizare si funcţionare, obiective şi priorităţi 
de acţiune, tematici, activităţi si termene de realizare;

f) au fost completate fiselor posturilor și au fost readuse la cunoștința cadrelor didactice critesi de 
stabilirea sarcinilor concrete ale cadrelor didactice si de intocmiriile de evaluare a activității;

Procesul instructiv-educativ: 
În baza graficelor de monitorizare si control  s-au  desfaşurat asistenţele la orele de curs si la activităţile 

comisiilor metodice si in urma analizelor s-au desprins urmatoarele concluzii in ceea ce priveste procesul 
instructiv-educativ:
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- PROIECTAREA – in general se respecta ritmul planificarilor, iar planificarile anuale si semestriale 
sunt elaborate in conformitate cu cerintele actuale .Toate cadrele didactice evaluate au prezentat 
portofoliile personale.

- TEHNOLODIILE DIDACTICE-sunt adecvate si eficiente, utilizandu-se cu preponderenta 
metodele interactive.Tot mai multe cadre didactice utilizeaza calculatorul,laptopul, 
videoproiectorul in procesul de predare-invatare-evaluare.

- MODALITATILE DE EVALUARE sunt diverse: teste,fise de lucru, munca individuala, referate, 
portofolii etc.

- OPŢIONALELE stabilite la nivelul unitatii, in urma solicitarilor elevilor si parintilor, reprezinta un 
punct de atractie pentru elevi, le satisfac acestora curiozitatile in domeniul respectiv, le deschid 
perspectiva unei abordari individuale.

- PREGATIREA SUPLIMENTARA A ELEVILOR s-a desfasurat si se desfasoara la nivelul claselor 
a II-a, a IV-a, a VI-a și a VIII-a, in vederea sustinerii Evaluării naționale sau pentru participarea la 
concursuri si olimpiade. Pregatirea suplimentara a elevilor de clasa a VIII-a se desfasoara pe baza 
unor grafice aprobate de conducerea scolii. A fost lasata in urma, insa, pregatirea elevilor cu 
probleme in invatare.

- ACTIVITATEA EDUCATIVA ŞI EXTRAŞCOLARĂ-reprezinta un plus al scolii noastre.Ca 
urmare a numeroase parteneriate si proiecte initiate de cadrele didactice elevii au fost antrenati in 
activitati care au urmarit dezvoltarea creativitatii,fanteziei si imaginatiei, formarea si dezvoltarea 
gustului estetic.

A. Cicluri și niveluri curriculare
Școala Gimnaziala “Ion Minulescu” funcționează pe trei niveluri de învățământ, astfel:

NIVEL NR. GRUPE/CLASE NIVEL DE STUDIU
NR. 

ELEVI
PREȘCOLAR 3 GRUPE Mică/ mijlocie/ mare 55

PRIMAR 21 CLASE

Clasa pregătitoare 146
Clasa I 103
Clasa a II-a 103
Clasa a III-a 122
Clasa a IV-a 96

GIMNAZIAL 17 CLASE

Clasa a V-a 115
Clasa a VI-a 86
Clasa a VII-a 90
Clasa a VIII-a 95
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B. Oferta curriculară- Curriculum la decizia școlii( opționale )
În vederea asigurării diversității curriculare și pentru a permite elevilor să aibă experiențe de invatare 

care să- i facă ușor adptabili unei societăți aflate mereu in schimbare,  pentru anul școlar 2016-2017  fost 
propuse și avizate/aprobate următoarele CDȘ-uri:

Nr. crt. Denumirea opționalului avizat/aprobat 
1. DEZVOLTAREA ABILITĂȚII PENTRU VIAȚĂ - Clasele a II-a
2. LUMEA CALCULATORULUI - Clasele a III-a și a IV-a
3. DEZVOLTARE PERSONALĂ ȘI ABILITĂȚI SOCIALE - Clasele a IV-a
4. LUMEA CALCULATORULUI – Clasele V-VIII
5. DEZVOLTARE PERSONALĂ ȘI ABILITĂȚI SOCIALE - Clasa a VI-a
6. MATEMATICĂ APLICATĂ - Clasele VII-VIII

C. Rezultate la învățătură:
Situația la învățătură și disciplină a elevilor, așa cum reiese din Situația centralizată la finalul semestrului 

I, anul școlar 2016-2017 și din Raportul Comisiei de disciplină şi prevenirea şi combaterea violenţei în mediul 
şcolar, este evidențiată astfel:
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Clasa

Nr. total 
elevi 
ramasi la 
sfarsitul 
semestrului

Nr. total 
elevi 

promovati

Elevi promovați cu 
media între: Elevi corigenți

5-
6.99

7-
8.99 9-10

1 
obiect

2   
obiecte

3 
obiecte

4 
obiecte >4 obiecte

I 103 103 0 3 100 0 0 0 0 0
a II-a 103 103 1 13 89 0 0 0 0 0
a III-a 122 122 8 40 74 0 0 0 0 0
aIV-a 96 96 5 22 69 0 0 0 0 0
aV-a 115 114 2 30 82 1 0 0 0 0
aVI-a 86 80 0 34 46 1 3 1 1 0
aVII-a 90 90 3 40 47 0 0 0 0 0
aVIII-

a 95 92 3 28 61 2 0 1 0 0
Total : 810 800 22 210 568 4 3 2 1 0

Distribuția procentuală a elevilor promovați, pe tranșe de note, comparativ cu elevii corigenți, arată 
astfel: 

Nu există cazuri de neîncheiere a situației școlare. 

Ca urmare a activității temeinice și serioase desfășurate de către cadrele didactice cu elevii, atât la ciclul 
primar, cât și la ciclul gimnazial, au fost obținute rezultate la olimpiadele și concursurile școlare în șpecialitate 
și calificări la etapele următoare. Oglinda activităților se regăsește mai jos: 
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Nr. 
crt.

Denumirea 
concursului /etapa

Locul/Premiul
obținut

Numele și prenumele 
elevului

Clasa Cadrul didactic 
îndrumător

1.

Concursul National 
de Matematica -
“LuminaMath”

Mențiune Karina Luca a II-aC Achimoiu Joița
2. III Gheție Rareș a III-a A Petre Ramona
3. I Mecu Ştefan Matei

a III-a B Dinescu Rodica

4. I Manu Antonio Florin
5. II Georgescu Răzvan Mihai
6. II Pîrvu Călin Ştefan
7. II Măcăneaţă Theodor
8. II Bogos Iunia Ioana
9. III Duţulescu Andra 

Gabriela
10. III Brăileanu Andrei  Mihai
11. III Dârsteanu Maria Rebeca
12. III Şerban Dragoş Andrei
13. I (+tabără) Drăghici Eduard

a IV-a A

Vlad Silvia

14. Mențiune Nedelea Bianca
15. Concursul 

Caleidoscop 
matematic

I Nedelea Bianca
16. II Drăghici Eduard

17. Concursul județean 
”Dan Barbilian”

Mențiune Nedelea Bianca a IV-a A

18. Concursul județean 
ARGEȘGIM:

Mențiune Nedelea Bianca a IV-a A

19.
Concursul Județean 

Interdisciplinar 
MATE.ROM.STII?

II Florea Denisa Mihaela
a V-a Dincă Anca / 

Dinculescu Daniela
20. Mențiune Grătianu Dalia Elena
21. Mențiune Sfîrea Ştefan Claudiu
22. Mențiune Radu Ștefania a V-a Iordănescu Manuela
23. Concurs județean 

”Caleidoscop 
matematic”

III Albu Răzvan a VI-a Apostol Vasile
24. Mențiune Tudor Ștefania a VII-a Apostol Vasile

25. Concurs ”Școala 
Matematică în 
context european”

I Dobrescu Raluca a V-a

Borocan Dumitru
26. II Radu Ștefania a V-a
27. III Maria Mihai a VII-a
28. Mențiune Giban Diana a VII-a
29. Mențiune Giban Elena a VII-a
30. II Vasilescu Vanesa a V-a

Dinculescu Daniela31. Mențiune Florea Denisa a V-a
32. Mențiune Ion Ștefania a V-a
33. Olimpiada 

Județeană  Lectura 
ca abilitate de 
viață

III Petrică Lorena a VI-a A Iordănescu Manuela
34. Mențiune Grătianu Dalia Elena a V-a

Dincă Anca35. Mențiune Dobre Irinel a VIII-a

36. Concursul județean 
”Dan Barbilian”

II Albu Răzvan a VI-a
Apostol Vasile
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37. Concurs Judetean 
de Geografie  
"Ionel Tuta"

Mențiune Chira Cristian a VI-a
Stemate Daniel38. Mențiune Untaru Andrei a VII-a

39. Mențiune Paun Marco a VII-a

D. Frecvența elevilor:
Situația centralizată a absențelor din primul semestru al anului școlar 2016-2017, arată o scădere relativă 

a numărului de absențe, față de semestrul I al anului școlar precedent (cu aproximativ 400 de absențe mai puțin, 
la un număr de 1011 elevi); cele mai multe absențe nemotivate se rregăsesc la clasele a VI-a, conform tabelului 
de mai jos: 

Clase/ grupe 

SEMESTRUL I 

TOTAL 
SEM. I

din care 
nemotivate

AN ȘCOLAR 2016-2017
SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE

Total
din care 
nemotivate Total

din care 
nemotivate Total

din care 
nemotivate Total

din care 
nemotivate Total

din care 
nemotivate

Grădiniță 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Clasa pregătitoare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasa I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasa a II-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasa a III-a 0 0 16 0 0 0 0 0 1 0 17 0
Clasa a IV-a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total ciclul primar 0 0 16 0 0 0 0 0 1 0 17 0
Clasa a V-a 47 1 162 12 139 3 128 31 104 30 580 77
Clasa a VI-a 126 5 222 62 155 59 158 26 206 24 867 176
Clasa a VII-a 43 9 106 36 187 19 155 16 99 13 590 93
Clasa a VIII-a 126 9 235 30 237 22 279 17 135 6 1012 84
Total ciclul 
gimnazial 342 24 725 140 718 103 720 90 544 73 3049 430
Total semestrial 342 24 741 140 718 103 720 90 545 73 3066 430

Referitor la disciplina elevilor, în comparație semestrul I al anului precedent, notele scăzute la purtare 
fiind, în mare parte datorate numărului de absențe. Astfel, au fost scăzute mediile la purtare unui număr de 13 
elevi, dintre care: clasa a IV-a:1elev; clasa a V-a: 5 elevi; clasa a VI-a: 4 elevi;  clasa a VIII-a: 3 elevi.

2. Resurse umane
Încadrarea în semestrul al anului școlar 2016-2017 s-a facut cu cadre didactice calificate, din totalul de 68 

de cadre didactice, 62 fiind titulare si doar 6 suplinitori (calificați).
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Distribuția pe grade didactice a personalului didactic angajat precum și studiile absolvite, așa cum se 
regăsesc în diagramele următoare, demonstrează preocuparea pentru perfecționarea proprie și profesionalismul 
corpului didactic . 
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Așa cum reiese din Raportul Comisiei pentru perfercționarea și formarea continuă, pe parcursul 
semestrului I al acestui an şcolar cadrele didactice au participat, după caz,  la: 

- Concursul de selecţie în Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional.
- Concursul de selecţie pentru alegerea metodiştilor ISJ Argeş, pentru îmbunătăţirea calităţii 

inspecţiilor şcolare.

În sem. I următoarele cadre didctice au susținut inspecții, astfel:
Gradul I Ionescu Andreea Anamaria – Inspecție specială pentru 

acordarea gr.I –sesiunea 2017 –ed. fizică 
data susținerii: 

18.01.2017

Gradul I Grosu Cătălin Bogdan – Inspecție curentă 2 pentru 
acordarea gr.I –sesiunea 2018 –ed. fizică 

data susținerii: 
18.01.2017

Gradul II Fina Loredana Maria - Inspecție specială pentru 
acordarea gr.II – profesor pentru învățământul primar 

data susținerii: 
09.12.2016

Definitivat Vlad Iuliana Andreea– Inspecție de specialitate 
definitivat – specială 1 - geografie

data susținerii: 
30.01.2017

Definitivat Ilie Liliana Georgiana– Inspecție pentru acordarea 
gradului definitiv – sesiunea 2017 - profesor pentru 
învățământul primar  

data susținerii: 
15.12.2016

În privința încadrării personalului didactic auxiliar și nedidactic, unitatea  noastră are asigurate 
următoarele posturi: administrator financiar (1), secretar sef (1), secretar (1),  bibliotecară(1), administrator 
patrimoniu (1), fochist VI(1),muncitor II (1), muncitor I (1), femeie de serviciu (7), paznic (2).

Pentru a evidenția activitățile Comisiilor metodice din unitate, s-a realizat situația centralizată 
următoare:
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ACTIVITATEA COMISIILOR METODICE
Comisia 

metodica/ 
Responsabil

Septembrie Octombrie Noiembie Decembrie

Grădiniță /
Clase 

pregătitoare

Instruire                            
Participare formare 

Abilitarea curriculară a 
cadrelor didactice din 
învățământul primar 

pentru clasa pregătitoare

5 octombrie-Ziua 
Educației

Cerc pedagogic la 
Şcoala Gimnazială 

„Tudor Muşatescu”-
Piteşti

Lectie demonstrativă 
matematică  :„Numerele 
naturale în concentrul 0-

10”;  Referat:„Jocul 
didactic și stimularea 
creativității ”, prof. 
învăţământ primar, 

Cîrstea Mihaela

Clasa I

Activități 
organizatorice; 

Intocmirea 
documentelor 
manageriale;

6 octombrie-Ziua 
Educației; Lecție 

,,Diftongii oa,ia,ea,ie”-
prof.Dumitru Suzana; 

Referat ,,Tratarea 
diferențiată în ciclul 
primar”-prof.Coman 

Cătălina;

Cerc pedagogic la 
Şcoala Gimnazială 

„Tudor Muşatescu”-
Piteşti

”1Decembrie-ziua 
națională a României”-
activități individuale; 
”Datini și obiceiuri de 
iarna”-serbări școlare, 
prezentarea piesei de 

teatru ,,Povestea 
Crăciunului

Clasa a II-a

Activități 
organizatorice; 

Intocmirea 
documentelor 
manageriale;

Analiza rezultatelor 
obtinute de elevi la 

testele initiale; · 
Elaborarea planului de 
masuri de optimizare a 

invatarii si de remediere 
stabilite in urma aplicarii 

testelor initiale;

Cerc pedagogic la 
Şcoala Gimnazială 

„Tudor Muşatescu”-
Piteşti;  Efectuarea 
recensamantului

Programe artistice/serbari 
dedicate sărbătorilor de 
iarnă; • prezentarea unor 

teste-model pentru 
evaluarea de la sfarsitul 

semestrului I

Clasa a III-a

Activități 
organizatorice; 

Intocmirea 
documentelor 
manageriale;

Referat metodic –
„Modalităţi de integrare 
a jocului matematic în 

lecţie”, susţinut de d-na 
prof. învăţământ primar, 
Ilie Liliana; Activităţi 

dedicate zilei de 5 

Cerc pedagogic la 
Şcoala Gimnazială 

„Tudor Muşatescu”-
Piteşti;

Lecţie demonstrativă: 
„Felicitarea”; Referat 
metodic „ Dezvoltarea 

gustului pentru frumos în 
învăţământul primar”,  

prof. inv. primar Rodica 
Dinescu
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octombrie

Clasa a IV-a

Activități 
organizatorice; 

Intocmirea 
documentelor 
manageriale;

Lecție demonstrativă 
matematică: „Scăderea 
numerelor naturale în 
concentrul 0 – 1 000 

000” , d-na Vlad Silvia; 
referat metodic:  

„Metode interactive  
utilizate în cadrul orelor 

de matematică”; prof.inv. 
primar Fina Loredana

Cerc pedagogic la 
Şcoala Gimnazială 

„Tudor Muşatescu”-
Piteşti;

Programe artistice/serbari 
dedicate sărbătorilor de 

iarnă; • Organizare 
olimpiade școlare-

română, matematică, 
educație civică (faza pe 

școala)

Diriginți V-VI

Constituire comisie, 
alegere auxiliare 

didactice, administrare 
teste inițiale, analiză

Referat: ”Cunoaștem 
efectul instruirii/ 

activității noastre asupra 
elevilor”– prof. Manuela 

Iordănescu, diriginte 
clasa a V-a C

Lecție deschisă: ”Cauze 
generatoare de conflict. 

Studiu de caz: 
Conflictul dintre 
generații”, prof. 

Dumitrașcu Cătălina , 
clasa a VI-a A; 

Referat: ”Diriginții și 
părinții: sprijin pentru 
copii pentru a deveni 
oameni intregi”,Anca 

Dincă

Tradiții și obiceiuri 
românești, serbare școlară

Diriginți VII-
VIII

Constituire comisie, 
alegere auxiliare 

didactice, administrare 
teste inițiale, analiză

•  Referat: ,,Calculatorul 
– prieten sau duşman al 

elevului ?” - prof. 
Sprîncenea Marius; 

Lecție deschisă : 
,,Gestionarea conflictelor 
şi prevenirea violenţei” –
prof. Sprîncenea Marius;

Referat: ,,  
Managementul clasei de 

elevi ” - prof. 
Mestecăneanu Ana
• Lecție deschisă : ,, 
Metode moderne şi 

tradiţionale în cadrul 
lecţiilor ” – prof. 

Mestecăneanu Ana

•  Referat: ,,  Metode şi 
tehnici de depistare a 

particularităţilor psiho-
individuale ale elevilor” -
prof. Gheorghe Mariana

• Lecție deschisă : ,, 
Educaţia elevilor cu nevoi 

speciale” – prof. 
Gheorghe Mariana
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Limba și 
literatura 
română

Constituire comisie, 
alegere auxiliare 

didactice, administrare 
teste inițiale, analiză

Ziua Internaţională a 
Educaţiei: prezentări în 
power-point, referate–

prof. Anca Dincă şi 
membrii comisiei; 

Analiza rezultatelor de la 
testele de evaluare 

iniţială şi măsurile de 
remediere a deficiențelor 
semnalate; Informări cu 

noutăți editoriale în 
domeniu.

Participare Cercul 
Pedagogic - Şcoala 

Gim.George Marinescu-
Drăganu

Organizarea etapei pe 
şcoală a Olimpiadei de 

limba şi literatura 
română;  Participarea la 

Concursurile de 
specialitate:

Concursul Naţional 
Lectura ca abilitate de 

viaţă, Concursul Naţional 
de lingvistică; Mate. 

Rom. Ştii?                         
Obiceiuri şi tradiţii 
româneşti, activități 
cultural-educative

Limbi moderne

”Ziua Europeană a 
Limbilor Moderne”;  
profesori implicați 

:Soare Luminița, Blaga 
Mihai, Cioc Elena, 

Dumitrașcu Cătălina; 
Fulgeanu Ancuța; 

Neagoe Mihaela (prof. 
doc.); Participare 

Concurs Ziua 
Limbilor”- Sc. Gimn. 

Mircea cel Bătrân- elevi 
pregătiți de Dumitrașcu 

Cătălina și Soare 
Luminița

5 octombrie-Ziua 
Educației-moment 

artistic in limbile engleză 
și franceză (Soare 

Luminița, Blaga Mihai, 
Cioc Elena, Zvirid 
CeciliaDumitrașcu 
Cătălina; Fulgeanu 

Ancuța);  ”Halloween, 
Halloween!”- profesorii 

de imbă englezăși 
franceză;  ”Trick or treat 

!” - Zvirid Cecilia

”Thanksgiving Day” -
Soare Luminița, 

Fulgeanu Ancuța, 
Zvirid Cecilia și Cioc 

Elena

”Colinde, colinde”-
moment artistic- cls a VI-
a C,prof. SoareLuminita



Str. Exerciţiu Nr. 206, Piteşti, jud. Argeş,
Tel/fax: 0248 251 452,  e-mail: scoala_2pitesti@yahoo.com

www.i-minulescu-pitesti.ro

Matematică

Constituire comisie, 
alegere auxiliare 

didactice, administrare 
teste inițiale, analiză

Participare in cadrul 
Proiectului județean 

”Matematica în context 
european”, prof Borocan 

Dumitru și prof. 
Dinculescu Daniela

Participare cerc 
pedagogic; Participare 
ArgesGim- propunător 

subiecte/evaluator ( 
prof. Borocan Dumitru, 

prof. Apostol Vasile, 
prof. Coculescu 

Cornelia);activitate 
proiect ”Matematica în 
context european” de la 
C.N. ”Al. Odobescu” 

Pitești ;

Concurs județean ”Dan 
Barbilian”: prof. 

propunător subiecte/ 
evaluator (prof. Borocan 
Dumitru, prof. Apostol 

Vasile) ;

Fizică 
/Chimie/Biologie

Activități 
organizatorice; 

Intocmirea 
documentelor 
manageriale;

Masă rotundă : analiza 
rezultatele  testelor 
initiale; masuri de 

remediere în vederea 
îmbunătățirii rezultatelor 

școlare

Zilei Internaționale de 
Monitorizare a Apei -

măsurători privind 
caracteristici ale apei 

izvorului din zona 
Craiovei, khituri primite 

de la Apă Canal 2000 
SA, prof. Sprîncenea 

Marius; Proiectul 
”Sănătatea prin 

alimentația rațională”-
activități in cadrul CDI , 

prof. responsabil, 
Ionescu Alina

Olimpiada de fizică –faza 
pe școală și selecția 
elevilor pentru etapa 

județeană.
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Om și societate

Activități 
organizatorice; 

Intocmirea 
documentelor 
manageriale;

Lectie demonstrativa, 
istorie: ”Societatea 

medievala’’ , clasa a VI-a 
A,  prof. Toma Mihaela; 

Referat- ,,Metode de 
evaluare la geografie’’, 

prof  Vlad Iuliana .

Cerc Pedagogic Scoala 
Gimnaziala Ion 

Minulescu: Prezentarea  
Istoricului Scolii 
Gimnaziale ,,Ion 

Minulescu’’si ,, Castele 
medievale’’- prezentare 
portofolii si machete: 
prof. Toma Mihaela si 
elevii clasei a VI-a A.

,,Aspecte privind orasul 
Pitesti in Primul Razboi 

Mondial’’ si ,, 
Prezentarea unor 

documente din arhive 
despre jud.Arges in 

Primul Razboi 
Mondial’’- prof. 

Drugau Tiuta si elevii 
clasei a VII-a C.

- prezentarea de catre 
doamnele prof.de 

istorie a referatului ,, 1 
Decembrie –

Sarbatoarea Marii 
Uniri’

Targul de Craciun in 
cadrul proiectului ,, 

Copilul invata iubirea lui 
Hristos’’: prof.Zamfir 

Corina, Zafiu Ana-Maria, 
Neagoe Mihaela; 

Organizarea etapei pe 
scoala a olimpiadei de 

geografie si istorie la cls.a 
VIII-a.

- informari de specialitate 
prezentate de 

dna.inspectoare de 
geografie Zibileanu 

Cornelia

Arte și 
tehnologii

Constituire comisie, 
alegere auxiliare 

didactice, administrare 
teste inițiale, analiză

Referat cu tema 
„Elemente de limbaj 
plastic” , prof. Bratu 

Rozalia;
Lecţie deschisă , cls. a V-
a B „Tipuri de memorii”, 

prof. Oneci Iulia;

Participare la cercurile 
pedagogice;

„Colindele la români” -
referat prof. Pistol 

Filofteia;
- lecţie deschisă –cls. a 

VII-a A „Confecționarea 
unei cutii metalice”- prof. 

Truță Doina;
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Ed. fizică

Activități 
organizatorice; 

Intocmirea 
documentelor 
manageriale;

Lecție: „Alergarea de 
viteză cu startul de jos, 

clasa a VII-a”; prof. 
Mestecăneanu Ana 

Maria; - Referat cu tema 
: „Educaţia nonformală ”, 

susţinut de d-na prof. 
Mestecăneanu Ana Maria

Participare Cerc 
Pedagogic Şcoala 

Gimnaziala ,, Tudor 
Vladimirescu’’ Piteşti

Lecție: „ Stând pe cap -
învăţare, clasa a V-a”; 
Referat:„ Mod de viaţă 
sănătos ”, prof. Ionescu 

Andreea
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3. Resurse materiale

Pe parcursul semestrului I, unitatea a funcționat în cele 4 corpuri de clădire, astfel: 

Clădirea în 
care își 

desfășoară 
activitatea

Destinația clădirii
Autorizație de 
securitate la 

incendiu

Autorizație 
sanitară

C1 Sali curs si laboratoare, grup sanitar, bibliotecă; Nu necesită Da
C2 Sali curs și laboratoare, grup sanitar, after-school; Nu necesită; Da

C3
Sali curs, Centrul de Documentare și Informare, Sală 
festivități, Cabinet psihopedagogic, Grup sanitar; DA Da

C4 Sală sport, grup sanitar. Nu necesită. Da

Toate sălile de clasă și laboratoarele au fost funcționale. 

Burse acordate elevilor: 
Conform adresei Consiliului Local nr.64/25.02.2016 și a propunerilor Comisiei pentru acordarea burselor 

de merit, au fost acordate un număr de 34 de burse de merit elevilor cu media peste 9,89 la sfârșitul anului 
școlar 2015-2016.

De asemenea, conform HCL, au fost acordate burse sociale pentru un număr de …

4. Dezvoltare organizațională, relații sistemice și relații comunitare.
În cadrul activităţilor educative şi/sau extraşcolare au fost încheiate diverse parteneriate cu comunitatea 

locală şi diverse asociaţii.

- Protocol de parteneriat cu Teatrul de varietati “Suca”Pitesti;
- Protocol de parteneriat cu Asociatia Lindenfeld pentru realizarea de “Training voluntari”;
- Proiectul de educatie  social-filantropica“Targul de Craciun”;
- Protocol de parteneriat cu trupa de teatru”Le Mau” din Rm. Valcea;
- Proiectul educational”Mihai Eminescu mai aproape de toti”
- Protocol de parteneriat cu Centrul de resurse si asistenta educational Arad si Scoala Gimnaziala “Stefan Cicio  
Pop Arad”;
- Protocol de parteneriat educational cu Colegiul National”Dimitrie Dima” si Casa Corpului Didactic-proiectul 
“Competitia istetilor”
- Protocol de parteneriat cu Asociatia”Daruind vei dobandi XX1”campanile de Craciun;
- Protocol de parteneriat cu Asociatia Ocupationala pentru copii si adulti Arges”
-Proiectul educativ ”Colindam Doamne,colind-concurs de colinde;
-Parteneriat Gradinita-Familie-Bobeica Eugenia;
-Parteneriat intre Grupa Mare-Parintii copiilor-Albu Elena;
-Parteneriat Gradinita-Familie”Impreuna pentru copii”-Manea Laura Mihaela;
-Proiectul “Te cânt toamna, în arpegiul culorilor;
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Consiliul local a sprijinit scoala pe parcursul întregului semestru, atât din punct de vedere financiar cât 
si uman. Recent,domnul viceprimar Zidaru, a vizitat unitatea si s-a stabilit realizarea unui grup sanitar
suplimentar, in cladirea A, la etajul 1, pe vechiul amplasament al acestuia.

Consiliul reprezentativ al părinţilor a acordat tot sprijinul la toate solicitările noastre, implicându-
se activ în problemele scolii prin reprezentanţii acestora in C.A si in asociatia “Elevii Nostri”. Cu ocazia 
diferitelor evenimente organizate de scoală s-au obţinut sponsorizări din partea diverselor societăţi comerciale 
sau chiar de la  persoane fizice.

La nivelul unității școlare sunt funcționale următoarele Comisii cu caracter permanent sau temporar, 
care asigură coerența și continuitatea activității:

o Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
o Comisia de monitorizare a controlului intern managerial 
o Comisia de curriculum
o Comisia pentru perfecționare și formare continuă
o Comisia pentru disciplină, prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar
o Comisia de sănătate şi securitate în muncă
o Comisia pentru proiecte și programe educative
o Comisia pentru orientare școlară și profesională
o Comisia pentru proiecte, programe internaționale
o Comisia pentru promovarea imaginii unității de învățământ
o Comisia pentru situații de urgență
o Comisia pentru întocmirea orarului
o Comisia de organizare a serviciului pe școală
o Comisia de gestionare SIIIR
o Comisia de burse

De asemenea, compartimentele: administrativ, secretariat, contabilitate, au  asigurat intocmirea corectă și 
coerentă a documentelor școlare, gestionarea materialelor si a obiectelor de inventar, intocmirea necesarului de 
materiale de curatenie si necesare bunei desfasurari a activitatilor scolare. 

Școala Gimnazială Ion Minulescu adispune, de asemenea, de bibliotecă, CDI funcțional, cabinet medical, 
cabinet psiho-pedagogic și consilier școlar. 

CONCLUZIE SINTETICA privind activitatea desfasurata pe semestrul I al anului  școlar 2016-2017
Activitatea desfasurata in semestrul I al anului  scolar 2016-2017 s-a pliat pe obiectivele strategice 

stabilite si a urmarit, in principal, eficientizarea activitatilor la nivelul tuturor compartimentelor, asigurarea unor 
conditii optime de studiu, asigurarea sigurantei si securitatii elevilor, egalizarea sanselor la educatie,dar si 
implicarea scolii in cat mai multe actiuni de cooperare si parteneriat.

Director,

Prof. Maria Cătălina DUMITRAȘCU Director adjunct,

Prof. Daniel STEMATE


