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În anul şcolar 2019-2020, la Şcoala Gimnazială “Iuliu Maniu” Vințu de Jos activitatea

managerială s-a desfăşurat sub semnul continuării aplicării principiilor reformei în învăţământul

preuniversitar de stat, pornind de la priorităţile politicii educaţionale ale M.E.

▪ Calitate

▪ Descentralizare

▪ Performanţă

▪ Eficienţă

▪ Standarde europene

▪ Accesibilitatea la educaţie

▪ Oferte educaţionale

▪ Resurse umane

▪ Responsabilitate

▪ Accesul la tehnologia modernă



VIZIUNEA şcolii ,,ÎNVĂŢĂM ÎMPREUNĂ SĂ NE PREGĂTIM PENTRU VIAŢĂ”

•Valorificarea rolului definitoriu al educaţiei în pregătirea copiilor şi contribuţia în devenirea lor ca cetăţeni activi

într-o societate dinamică, în continuă transformare, contribuind totodată la procesul permanent de îmbunătăţire a

calităţii vieţii.

•Aplicarea modelului diversităţii prin abordarea educaţională diferenţiată complementară formală şi non-formală

(elevul devine resursă, producător, lider de opinie, deci participant activ).

•Stimularea dezvoltării cognitive, spirituale, interpersonale şi sociale prin extinderea spaţiului de intervenţie în

procesul educaţional curricular, în scopul valorificării tuturor valenţelor educative ale conţinutului învăţării în

interesul superior al copilului.

•Noi suntem o familie care nu piere şi nu îmbătrâneşte, ci transmite viitoarelor generaţii sentimentul lucrului

bine făcut, cu răbdare şi temeinicie.

MISIUNEA pe care şi-a asumat-o Şcoala Gimnazială ”Iuliu Maniu” Vințu de Jos este aceea de a oferi

condiţii pentru o bună, completă şi utilă dezvoltare, având alături în parteneriat şi cooperare- actorii

sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea între copii, indiferent de mediul social, etnie, religie.

Considerarea investiţiei în capital uman ca investiţia cea mai profitabilă pe termen lung, cu o calitate ridicată a

educaţiei şi o pregătire bazată pe cunoaştere. Dezvoltarea capacităţii de adaptare şi de orientare a fiecărui

absolvent într-o societate aflată într-un proces continuu şi rapid de schimbare.



• CAPITOLUL I-ACTIVITATEA MANAGERIALĂ
• CAPITOLUL II-RESURSE UMANE
• CAPITOLUL III-DESFĂȘURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV
• CAPITOLUL IV- ȘCOALA ONLINE
• CAPITOLUL V-PROIECTE ȘI PARTENERIATE EDUCATIVE
• CAPITOLUL VI-RESURSE FINANCIARE ȘI MATERIALE
• CAPITOLUL VI-ACTIVITATEA PERSONALUI DIDACTIC AUXILIAR
• CAPITOLUL VII-ACTIVITATEA PERSONALULUI NEDIDACTIC
• CAPITOLUL VIII- RELAȚIA CU PĂRINȚII
• CAPITOLUL IX- RELAȚIA CU COMUNITATEA LOCALĂ
• CAPITOLUL X RELAȚIA CU SINDICATELE
• CONCLUZII

CUPRINS



I. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ
Conducerea şcolii a desfăşurat activităţi în următoarele direcţii:

-Pregătirea spaţiilor de şcolarizare ale elevilor;

-Întocmirea corectă a situaţiilor şcolare;

-Întocmirea corectă şi eliberarea actelor de studii;

-Evidenţa şi arhivarea documentelor şcolare şi a actelor de studii;

-Încadrarea cu personal didactic calificat şi corespunzător, conform metodologiilor în vigoare;

-Acţiuni curente de întreţinere şi reparaţii;

-Popularizarea în mass-media locală a rezultatelor obţinute de elevii şcolii la olimpiadele şcolare precum şi la

celelalte concursuri organizate la nivel regional si la nivel naţional;

-Urmărirea procesului de instrucţie şi educaţie prin convorbiri cu profesorii,învăţătorii, verificarea

documentelor şcolare, asistenţe la ore etc. ;

-Comunicarea noutăţilor în susţinerea examenelor și concursurilor școlare;

-Urmărirea felului în care sunt completate documentele şcolare, îndeosebi cataloagele, matricolele, condicile

de prezenţă şi a modului în care sunt raportate rezultatele şi situaţiile elevilor pe clase;

-Întocmirea documentelor de înscriere la examenele de grad, întocmirea şi desfăşurarea Programului de

perfecţionare / formare continuă în colaborare cu C.C.D. Alba sau Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia

ș.a.

- Asigurarea accesului la educație în perioada pandemiei de COVID 19 prin implementarea la nivelul școlii a

platformei G Suite for Education, încă din luna martie a anului 2020

De asemenea echipa managerială şi-a asumat răspunderea creării, menţinerii şi dezvoltării climatului pozitiv,

favorabil, eficient şi creativ urmărind să formeze din membrii personalului didactic o adevărată echipă.



Au fost elaborate următoarele documente de bază:

a) Documente de evidenţă

• Organigrama unităţii şcolare;

• Regulamentul de ordine interioară;

• Dosare cu ordine, instrucţiuni, regulamente etc.

• Caietul cu grafice de asistenţe la ore, numărul de asistenţe, distribuirea acestora pe

discipline / cadre didactice;

• Registrul de decizii, dispoziţii şi note de serviciu;

• Schema orară pe nivel de studiu;

• Criteriile de evaluare a activităţii personalului didactic în vederea acordării

calificativelor anuale – existenţa fişelor;

• Planul de şcolarizare aprobat pentru anul şcolar 2019-2020

• Tematica şi planurile activităţii educative şcolare şi extraşcolare;

• Rapoarte semestriale ale comisiilor constituite la nivel de şcoală;

• Programe de parteneriat europene, naționale, județene și locale.

• Raport de analiză privind activitatea instructiv-educativă desfăşurată în anul şcolar

2018-2019;



b) Documente ale Consiliului Profesoral

•Tematica şi graficul şedinţelor Consiliului Profesoral, referate diverse, cereri, registre de

procese verbale de la şedinţe etc.

•Rapoarte de analiză semestriale şi anuale;

•Sesizări, referate, solicitări etc.

c) Documente ale Consiliului de Administraţie

• Tematica şi graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie pentru fiecare semestru,

•Convocatoare, tabele cu prezenţa, cereri diverse, referate de necesitate etc.

•Componenţa Consiliului de Administraţie şi repartizarea pe sarcini;

•Registrul de procese verbale;

•Raportul directorului prezentat în Consiliul de Administraţie;

•Existenţa şi discutarea fişelor de evaluare/autoevaluare a cadrelor didactice şi a

personalului auxiliar, evidenţierea calificativelor anuale (prin punctaj şi calificativ acordat).

d) Documente ale Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC)

•Componenţă, decizie de constituire;

•Raport anual de evaluare internă a calităţii, planuri operaționale, plan de îmbunătăţire.



Priorităţile strategice, pentru 2019-2020, au orientat întreaga

activitate, demersul didactic şi educaţional pe următoarele direcţii:

T1. Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ ;

T.2. Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare

desfăşurării unui învăţământ de calitate; (concretizată în acest an școlar prin

implemetarea platformei educaționale G Suite for Education și asigurarea de

dezinfectanți și măști pentru o bună desfășurare a activităților educative).

T.3. Creşterea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru realizarea de

activităţi educative școlare și extrașcolare;

T.4. Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul

eficientizării activităţilor desfășurate;

T.5. Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi

parteneriate locale, naţionale şi europene;



Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor

Activitatea şcolii s-a desfăşurat pe baza principiului muncii şi responsabilităţii colective, în

condiţiile respectării legislaţiei şcolare şi a regulamentelor. De la începutul anului şcolar s-au

organizat comisiile şi consiliile, s-au distribuit responsabilităţile, au fost numiţi responsabilii de

comisii, dându-se deciziile corespunzătoare. ( CONFORM ANEXELOR).

În şcoală există comisii cu caracter permanent, după cum urmează:

• Comisia metodică Învăţământ Primar, Comisia Comisia pentru proiecte şi programe

educative şcolare şi extraşcolare, - responsabil Iuliana Câmpean

Comisia  Învățătorilor responsabil: Hațegan Luminița

• Comisia metodică Limbă si comunicare, responsabil Mariana Dumitrean

• Comisia metodică Om si societate, responsabil Negrea Iuliana

• Comisia metodică Matematica si Ştiinţe, responsabil: Josan Rodica

• Comisia Educatoarelor, responsabil Mihaela Rotaru

• Comisia Formare-Dezvoltare profesionala, responsabil: Panait Antonina

• Comisia CEAC, responsabil: prof. Irina Boc

• Comisia pentru Curriculum, responsabil: prof. Lucia Herman

• Comisia metodica Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență,

responsabil Dan Mărginean

• Comisia control managerial intern- responsabil: prof. Alina Ioana Crișan



NIVEL DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT

NR. 

CLASE

Preșcolar 6

Primar 9

Gimnazial 8

I.REȚEAUA ȘCOLARĂ



I . RESURSE UMANE

I.1 . POPULAȚIA ȘCOLARĂ LA NIVELUL COMUNEI VINȚU DE JOS  PERIOADA 2014-2020

În ultimii 2 ani se observă o ușoară scădere a numărului de elevi.



I.2. Populație școlară  învățământ primar în perioada 2014-2020



I.3 Populație școlară învățământ gimnazial în perioada 2014-2020



I.4 Populație școlară învățământ preșcolar în perioada 2014-2020

Nivel

învățământ

Preșcolar

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019-2020

GPN Vințu de

Jos

3 grupe/79 preșcolari 3 grupe/85

preșcolari

4 grupe/79

preșcolari

4 grupe/87

preșcolari

4 grupe/93

preșcolari

4grupe/104

prescolari

GPN Vurpăr 1 grupă/14 preșcolari 1 grupă/17

preșcolari

1 grupă/20 

preșcolari

1 grupă/26 

preșcolari

1 grupă/29 

preșcolari

1 grupă24 

preșcolari

GPN Valea

Vințului

1 grupă/11 preșcolari 1 grupă/13 

preșcolari

1 grupă/10 

preșcolari

1 grupă/12 

preșcolari

1 grupă/14 

preșcolari

1 grupă/14 

preșcolari

GPN Sibișeni 1 grupă/5 preșcolari

Total 109 115 109 125 136 142



Populație școlară învățământ preșcolar în perioada 2014-2020



 

 

 

Categoria 

 

din care : 
 

Nr. 

persoane 

din care: 

 

Titulare 

Suplinitori 

calificați 

Pensionari Detașați 

 

 

Didactic 

Educatoare  1 1 - - - 

Profesori pentru învăţământul 

preșcolar 

5 5 - - - 

Învățători  1 1 - - - 

Profesori pentru învăţământul primar 8 7 1 - - 

Profesori 18 16 1 1 - 

 

Didactic 

auxiliar 

Secretar  1 1 - - - 

Analist programator 1 1 - - - 

Adm. financiar 1 1 - - - 

Adm. de patrimoniu 1 1    

 

Nedidactic 

Îngrijitori 6 6 - - - 

Şofer 1  1 - - - 

Muncitor  1 1 - - - 

Număr de cadre didactice : 33

Educatoare: 6 (2 grad I , 3 grad II, 1 def)

Învăţători: 9 (6 grad I, 1 grad II, 2 def)

Profesori: 18 (13 grad I, 2 grad II, 3 def.)

Personal didactic auxiliar: 4

Secretar:1, Analist programator: 1, Administrator finaciar 1, Administrator de patrimoniu 1

Personal nedidactic : 8 Şofer :1, Muncitor: 1, Îngrijitor: 6 (4 norma 1/1, 2 normă ½)

I.5 PERSONALUL ȘCOLII



I.5 1 Cadre didactice





Posturi ocupate personal didactic:

Dintr-un total de 33 cadre didactice care  funcţionează în şcoala noastră, 30 sunt 

titulare, 2 suplinitori calificati, 1 pensionar. 

Cadre didactice cu gradul I - 67 % 



II. DESFĂŞURAREA PROCESULUI  INSTRUCTIV – EDUCATIV

PROMOVABILITAT E   ÎNVĂȚĂMÂNT  GIMNAZIAL AN ȘCOLAR 2019-2020





II.2 PROMOVABILITATE  EXAMENE NAȚIONALE  2015-2020

Anul școlar Număr elevi 

clasa a VIII-

a 

participanți 

la EN

Medii la examenul de evaluare națională

5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 Procent 

promovabilitate

2014 - 2015 30 6 6 7 5 5 0 96,55%

2015 - 2016 37 8 6 7 6 2 0 78,37%

2016 - 2017 28 6 4 3 10 2 0 89,28%

2017 - 2018 33 7 6 5 8 2 1 87,87%

2018 2019 28 11 6 2 5 1 0 89,28%

2019-2020 46 5 8 12 6 0 0 67,39%



Date statistice medii/disciplină

Media lb. română 7,15

Media lb. maternă 0

Media matematică 4,78

Media generală 5,96

SITUAŢIE STATISTICĂ PRIVIND REZULTATELE OBŢINUTE LA EXAMENUL DE

EVALUARE NAŢIONALĂ 2019-2020



SITUAŢIE STATISTICĂ PRIVIND REZULTATELE OBŢINUTE LA EXAMENUL DE EVALUARE 

NAŢIONALĂ 2019-2020

Disciplina Inscri

şi

Preze

nti

Elimin

ati

Abse

nti

Ceri

nte 

speci

ale

Situaţia pe tranşe de note

1-

1,9

9

2-

2,9

9

3-

3,9

9

4-

4,9

9

5-

5,9

9

6-

6,9

9

7-

7,9

9

8-

8,9

9

9-

9,9

9

10

Limba și 

literatura 

română

46 46 0 0 0

0 0 0 6 5 6 11 12 6 0

Limba și 

literatura 

maternă

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Matematic

ă
46 46 0 0 0

6 4 7 2 11 10 5 1 0 0

Media 

generală
46 46 0 0 0

0 3 5 7 5 8 12 6 0 0



SITUAŢIE STATISTICĂ PRIVIND REZULTATELE OBŢINUTE LA EXAMENUL DE

EVALUARE NAŢIONALĂ 2019-2020



ADMITERE LICEU / ȘCOALĂ PROFESIONALĂ 2020

TOTAL LICEU PROFESIONALĂ PLECAŢI ÎN 

STRĂINĂTATE

46 24 22



II.3 ABSENȚE  2014-2020

AN CICLUL
ABSENȚE

TOTAL MOTIVATE ABSENȚE/ELEV

2014-2015

P-IV Vințu de Jos 1442 1019 8,19

V-VIII Vințu de Jos 4434 3292 26,24

Valea Vințului 20 20 1,81

Vurpăr 46 33 1,28

Total 5942 4364 15,12

2015 - 2016

P-IV Vințu de Jos 1046 805 6,05

V-VIII Vințu de Jos 5109 3774 30,77

Valea Vințului 370 119 21,76

Vurpăr 24 0 0,77

Total 6549 4698 16,92

2016 - 2017

P-IV Vințu de Jos 993 603 6,24

V-VIII Vințu de Jos 4987 3708 29,86

Valea Vințului 92 72 5,75

Vurpăr 6 6 0,24

Total 6078 4389 16,56

2017 - 2018

P-IV Vințu de Jos 1015 416 5.94

V-VIII Vințu de Jos 2854 2071 16.59

Valea Vințului 34 31 2.62

Vurpăr 168 168 7.3

Total 4071 2686 10.74

2018 - 2019

P-IV Vințu de Jos 561 362 3.69

V-VIII Vințu de Jos 1401 860 8.15

Valea Vințului 0 0 0

Vurpăr 54 36 3.85

Total 2016 1258 5.76

2019 – 2020

P-IV Vințu de Jos 746 672 4.94

V-VIII Vințu de Jos 757 501 4,53

Valea Vințului 0 0 0

Vurpăr 71 71 5.46

Total 1574 1244 4.61





ABSENȚE/ELEV 2019-2020



Total absențe 2019-2020

Semestrul Total Motivate Nemotivate

I 474 277 197

II 1100 967 133

TOTAL 1574 1244 330



Note scăzute la purtare

Starea disciplinară 2019-2020

Clasa Nr. Elevi Note scăzute la purtare

<7 7-9.99

P-IV 175 0 1

V-VIII 166 0 3

TOTAL 341 0 4



AN ȘCOLAR

2019-2020

NR. ELEVI NOTE SCĂZUTE LA PURTARE

P-IV 151 1

V-VIII 166 3

VURPĂR 13 0

VALEA VINȚULUI 11 0



• Conducerea școlii a asigurat accesul cadrelor didactice si al elevilor la platforme educationale,

prin înregistrarea unității de învățământ pe platforma ADMA- Casa Viitorului- G Suite for

Education

• Toate cadrele didactice și toți elevii școlii au conturi activate pe platforma ADMA- Clasa

Viitorului- G Suite for Education, astfel că toate activitățile s-au desfășurat pe această platformă

utilizând aplicațiile Google Classroom, Google Meet.

Am optat pentru această platformă deoarece prezintă mai multe avantaje.:

− este creată special pentru activități didactice;

− este recomandată de MEC;

− oferă spațiu de stocare nelimitat;

− asigură siguranța datelor;

− permite utilizarea Google Classroom

− permite utilizarea unor aplicații precum Google Meet pentru întâlniri audio-video cu elevii;

− este o soluție gratuită și utilizabilă pe termen lung de către personalul și elevii școlii.

IV. ȘCOALA ONLINE

MARTIE-IUNIE 2020



Conducerea Școlii Gimnaziale ”Iuliu Maniu” Vințu de Jos a desfășurat următoarele activități:

• Informarea tuturor cadrelor didactice, în cadrul Consiliilor Profesorale, privind modalitatea de organizare a

activității suport pentru învățarea on-line pe perioada suspendarii cursurilor în unitatea de învățământ.

• Elaborarea și aprobarea în Consiliul de Adminitrație al Școlii a Planului de măsuri / intervenție educațională la

nivelul școlii pentru perioada suspendării cursurilor (nr.413./23.04.2020 ). Plan care a fost adus la cunoștința tututror

cadrelor didactice în cadrul Consiliului Profesoral din data de 27 aprilie 2020.

• S-a realizat, împreună cu profesorii diriginți și cadrele didactice, un program săptămânal care a inclus activitățile

de învățare on-line pentru fiecare clasă (orar nr.414/23.04.2020), disciplină de studiu, având în vedere o durata echilibrată

a acestora. Prin intermediul orarului pus la dispoziție fiecare cadru didactic a putut planifica pentru elevi activitățile

propuse pentru săptămâna în curs. Programul a fost unul echilibrat și adecvat nivelului fiecărei clase.

• Cadrele didactice și-au desfășurat activitățile în concordanță cu încadrarea și cu orarul cursuri online, stabilind un

echilibru între activitățile sincron (întâlniri directe audio-video) și cele asincron ( fișe de lucru, prezentări PPT, secvențe

video, quizz-uri etc.).

• Fiecare cadru didactic a decis, în funcție de specificul clasei/disciplinei și de conținuturile abordate, care este

preponderența fiecărui tip de activitate (sincron/asincron). Activitățile sincron au fost programate conform orarului și au

fost anunțate din timp (cu cel puțin o zi înainte).

• Fiecare cadru didactic a stabilit termene de realizare a sarcinilor de lucru transmise elevilor.

• Activitățile Comisiilor metodice s-au derulat online, conform planificărilor.

• Ședințele Consiliului Profesoral, a Consiliului de Administrație, a comisiilor metodice s-au desfășurat utilizând

aplicațiile GOOGLE MEET și ZOOM.



• Diriginții, învățătorii, educatoarele au asigurat comunicarea cu părinții

pentru participarea elevilor/ preșcolarilor la activitățile suport pentru

învățarea on-line. Diriginții, învățătorii, educatoarele au coordonat

activitatea clasei, s-au asigurat că programul este respectat de către toți

elevii. Au contactat părinții elevilor pentru remedierea unor situații.

ȘCOALA ONLINE

MARTIE-IUNIE 2020



Acces internet 

DA

Acces internet 

NU
281 29

12 0

7 7

85 8

22 0

11 6

418 50

Acces dispozitiv 

completat
310

12

14

93

22

17

468

ȘCOALA ONLINE

MARTIE-IUNIE 2020



Acces dispozitiv Desktop Acces dispozitiv Laptop
Acces dispozitiv 

Tableta
Acces dispozitiv Smartphone Acces dispozitiv Nu are

11 67 21 160 51

0 0 0 12 0

1 1 0 5 7

1 23 2 58 9

3 6 1 12 0

4 1 0 6 6

20 98 24 253 73

ȘCOALA ONLINE

MARTIE-IUNIE 2020

Numărul cadrelor didactice care au accesat platforma educațională a fost în

număr de 34, în procent de 100%.

Numărul elevilor care au accesat platforma educațională a fost de 458, în

procent de 94%. Menționăm că există familii cu mai mulți copii la școală, aceștia

fiind în imposibilitatea de a intra regulat pe platformă.

Aacces internet



V. PARTENERIATE ȘI PROIECTE  EDUCAŢIONALE 2019-2020

Festivalul Toamnei - parteneri ISJ 

Alba, CCD Alba, Liceul Teoretic 

Teiuș, Primăria Vințu de Jos, 

Primăria Teiuș și 35 de școli din țară

Proiect - Prietenii naturii

Darul bucuriei - proiect voluntariat

Comorile satului - proiect de 

parteneriat cu primăria

Pădurea sursa vieții - proiect de 

voluntariar

Simfonia toamnei

Copilărtie fără violență

Mărțișor din suflet de copil

Sănătatea nu este totul, însă fără 

sănătate totul e nimic

Amprenta pe sufletul copilăriei

Bucuriile iernii

Eco grădiniţa

"Tradiții și obiceiuri de iarnă la români"

"Unire-n cuget și-n simțuri”

"Mihai Eminescu , Poetul sufletului meu”

“Primăvara, în suflet de copil”

1 Iunie - “Culoarea copilăriei”

Uite, vine Moș Craciun!

Magia Sărbătorilor de Iarnă

Oamenii de lângă noi

Ziua Europeană a Limbilor

Săptămâna Francofoniei



Parteneriate 2019-2020

- parteneriat cu primăria comunei Vinţu de Jos -

primar Josan Iosif

- parteneriat cu Poliţia 

- parteneriat ISJ Alba

- parteneriat CCD Alba

- parteneriat cu Liceul Teoretic Teiuş

- parteneriat cu Dispensarul - dr. Petruţa Livia, dr. 

Indreica Simona

- parteneriat cu medical stomatolog - dr. Mureşan 

Gheorghe

- parteneriat cu Căminul de bătrâni Vinţu de Jos

- partenerial cu Şcoala Specială Alba Iulia

- parteneriat Şcola cu cls. I-VIII ”David Prodan” 

Sălişte

- parteneriat cu Şcoala ”Ioan Bobu” Cluj Napoca

- parteneriat cu Ocolul Silvic Vinţu de Jos

- parteneriat Şcoală-părinţi-comunitate

-parteneriat cu Biserica - pr. Dionisie Negrea şi 

Boca Valeriu

- parteneriat cu Clubul Copiilor Mediaș și 

Grădinița ”Bucuria Copiilor” Mediaș

- parteneriat cu Asociația ”Sunetul Muzicii” 

Petrești

- Liceul cu Program Sportiv Sebeș

- Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Alba 

Iulia

- Colegiul Național ”Lucian Blaga” Sebeș

- Liceul cu program sportiv Alba Iulia

- Școla Gimnazială ”Ioan Bob” Cluj Napoca

- Școla Gimnazială Petrești

- Școla Gimnazială Pianu de Sus

- Liga Scriitorilor Români

SĂPTĂMÂNA   ”ȘCOALA ALTFEL ”

Nu s-a desfășurat în anulșcolar 2019-2020 din cauza epidemiei de Coronavirus



Proiect POCU : CCI SIBIȘENI - CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ȘI A 

INCLUZIUNII SOCIALE ÎN VINȚU DE JOS - SMIS 103385

SUMA TOTALĂ ALOCATĂ ȘCOLII CONFORM BUGETULUI DIN CONTRACTUL DE 

FINANȚARE- 4.027.451, 56 lei

DE UNDE PROVIN ACEȘTI  BANI?

•3.423.333,83 lei- FONDURI EUROPENE (FONDUL SOCIAL EUROPEAN) - valoare

eligibilă.

• 523.568,73 lei – BUGETUL NAȚIONAL (GUVERNUL ROMÂNIEI)- valoare eligibilă.

• 80.459,00 lei - contribuția proprie 2% ( BUGETUL COMUNEI VINȚU DE JOS)-

valoare eligibilă asumată prin Contractul de finanțare semnat de către Primăria Vințu de Jos și

prin aprobarea în ședință de CL a contribuției proprii – Hotărârea nr. 89 a CL Vințu de Jos din

31 august 2016.

BANII TREBUIE CHELTUIȚI ÎN PERIOADA 9 AUGUST 2017- 9 AUGUST 2020 

CONFORM BUGETULUI DIN CEREREA DE FINANȚARE



PE CE AM CHELTUIT BANII?

•AM REALIZAT în al doilea an de implementare (9 august 2019-august 2020), activități care vor

continua până în 2021.

1.PROGRAM DE EDUCAȚIE PREȘCOLARĂ -pentru 20 de preșcolari:

activități educative, consiliere psihologică, logopedie, engleză,consiliere parentală,

masă caldă, materiale didactice - ZILNIC ÎN INTERVALUL 12-16

2.PROGRAM ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ Pentru 40 de elevi de gimnaziu:

activități educative ( română, matematică, geografie, engleză, sport, desen,

informatică,), masă caldă, materiale didactice - ZILNIC ÎN INTERVALUL 14-18

3. PROGRAM CONSILIERE ADS -41 beneficiari înscriși la programul A doua

Șansă de la Liceul Regina Maria din Alba Iulia și 60 persoane consiliate.
a)SUBVENȚII COPII- TRANȘA 4

b)MATERIALE EDUCATIVE GIMNAZIU, MATERIALE EDUCATIVE PREȘCOLARI, MOBILIER- , 20 DE 

CALCULATOARE, 60 DE TABLETE, 7 LAPTOPURI, LICENȚE SOFTER, PAPETĂRIE, CATERING, 2 tabere de 

7 zile , 4 excursii de 3 zile 



VI. RESURSE FINACIARE ȘI MATERIALE 

Buget aprobat an calendaristic 2019

Buget total: 4.401.275 lei

Buget de stat : 2.822.685 lei

Buget venituri proprii: 6.000 lei

Buget local: 1.572.590 lei

Din care secțiunea de dezvoltare -Programe din Fondul Social European: 1.155.000

lei

Buget aprobat an calendaristic 2020

Buget total: 5.309.221 lei

Buget de stat : 2.944.451 lei

Buget venituri proprii: 19.000 lei

Buget local: 2.345.770 lei

Din care secțiunea de dezvoltare -Programe din Fondul Social European: 1.711.270

lei



Reparații curente în perioada IANUARIE-SEPTEMBRIE 2020

- Zugrăvit Școala Gimnazială- holuri și soclu săli de

clasă

-Reparații bănci

-Reparații uși



VI.ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR

VI.1 SERVICIUL SECRETARIAT

In anul școlar 2019 – 2020, serviciul secretariat s-a preocupat de activitatea sarcinilor de

serviciu pe care le-a îndeplinit la timp,corect, eficient și calitativ:

▪Asigurarea functionalității sistemului informațional al unitatii;

▪Intocmirea, gestionarea bazelor de date ale unitătii;

▪Intocmirea, transmiterea situațiilor statistice;

▪Inscrierea pe baza dosarelor personale și ținerea evidenței elevilor;

▪Intocmirea si verificarea dosarelor de burse;

▪Rezolvarea problemelor specifice pregătirii și desfasurării evaluărilor;

▪Completarea, verificarea, pastrarea în condiții de securitate a documentelor;

▪Procurarea, completarea, eliberarea actelor de studii;

▪Intocmirea doosarelor de personal;

▪Calcularea drepturilor salariale sau de alta natura;

▪Gestionarea, intocmirea procedurilor la nivelul compartimentului.



VI.2 SERVICIUL CONTABILITATE

Activitatea serviciului de contabilitate în anul școlar 2019 – 2020 a fost organizata si desfasurată respectând

si aplicând Legea Educatiei Nationale, Statutul personalului didactic, Regulamentele școlare, Decizii ISJ

Alba , Legea contabilității, Bugetul de venituri si cheltuieli locale si extrabugetare, precum si intreaga

legislatie a muncii si protectiei sociale.

Serviciul de contabilitatea a desfasurat activitățile ce i-au revenit prin fișa postului.

-Conform fișei postului,firma de consultanșă, prin contabil Rodica Costea a efectuat demersurile pentru

fondurile necesare plătii salariilor și pentru celelalte actiuni finanțate de bugetul local, a stabilit obligațiile

către bugetul statului și a asigurat realizarea titlurilor executorii în condițiile legale;

•VI 2 INFORMATICIANUL

•Informaticianul Neghiu Claudiu Ioan, are 0,50 normă, și a desfasurat activitățile ce i-au revenit prin fișa

postului.

•Răspunde de dotarea calculatoarelor cu programe necesare în procesul educativ;

•Acordă sprijin tehnic informatizării administraţiei şcolare prin realizarea unor baze de date;

•Se preocupă permanent de asigurarea securităţii reţelei de calculatoare;

•Se preocupă permanent de SIIIR.

•Întreţine, repară şi înlocuieşte dispozitivele calculatoarelor urmărind şi aplicând soluţii tehnice pentru mărirea capacităţii şi

calităţii lor;

• Răspunde de gestionarea laboratoarelor de informatică, ținând o evidenţă clară a materialului existent (părţi componente ale 

calculatoarelor, soft-uri, licenţe) în urma inventarelor făcute anual la nivelul unităţii şcolare; 



VII. ACTIVITATEA PERSONALULUI NEDIDACTIC

•Activitatea personalului nedidactic s-a desfăşurat conform programului și fișei

postului asigurând integritatea patrimoniului, identificarea nevoilor apărute de

reparare a mobilierului şcolar, în căutarea de oferte avantajoase în situaţii de achiziţii.

•S-a preocupat de procurarea de material de igienizare şi reparaţii curente.

•S-a asigurat efectuarea serviciului de întreţinere a curaţeniei în şcoală.

•Activitatea acestei categorii de personal a fost apreciată ca foarte bună..

În acest an școlar s-au organizat concursuri pentru ocuparea a 1 post

de îngrijitori și 1 post muncitor calificat.



VIII.RELATIILE CU PĂRINȚII

Colaborarea cu comitetul reprezentativ al parintilor s-a desfasurat in condiții

optime, uneori părinții fiind partenerii unitatii de învăţământ in actiuni

educative. În fiecare clasă a fost organizat Comitetul de părinţi din care s-au

desemnat cei care au facut parte din Consiliul Reprezentativ al Părinţilor pe

şcoală. Consiliul Părinţilor a contribuit la desfăşurarea activităţilor şcolare şi

extraşcolare prin participarea activă la şedinţele C.A., şedințe cu părinții,

lectorate pe teme care îi preocupă deopotrivă pe elevi, părinţi şi cadre didactice.

Ședințe cu părinții s-au desfășurat și online pe Whatsapps, Messenger;Meet,

Zoom;

IX. PARTENERIAT CU COMUNITATEA LOCALĂ

Efectele parteneriatului cu comunitatea locală sunt de natură să asigure performanţe şcolare

crescute, accesul deschis spre informaţie şi comunicare, dezvoltarea personală atât a copiilor

cât şi a adulţilor implicaţi in soluţionarea acestora. Informarea părinţilor, elevilor, membrilor

comunităţi s-a realizat prin folosirea unor metode care s-au dovedit a fi eficiente: afişarea

informaţiilor cu caracter public şi popularizarea acestora în rândul elevilor, cadrelor didactice,

membrilor comunităţii; informaţii de interes referitoare la testarea inițială, teze, proiecte şi

programe educaționale etc;



X. COLABORAREA CU SINDICATELE

În Şcoala GIMNAZIALĂ „ Iuliu Maniu” Vințu de Jos au existat relaţii de

colaborare cu reprezentantul sindical caruia i-a fost permisa participarea la sedintele

C.A conform legii, precum si exercitarea atributiilor sindicale la nivelul școlii cu

respectarea legislatiei in vigoare. In școală noastra activeaza FSLI Sebeș ca sindicat

reprezentativ la nivel de unitate, liderul acestuia militand pentru drepturile

membrilor sai, si pentru crearea unor condiții optime de munca.



CONCLUZII
În privinţa procesului de învăţământ, conducerea şcolii a urmărit aplicarea curriculum-ului naţional, cu accent pe

dezvoltarea şi diversificarea CDȘ. De asemenea, a fost elaborat şi proiectul activităţilor extracurriculare şi concursurilor

şcolare, anual şi semestrial, ţinând cont de calendarul ISJ Alba . Referitor la resursele umane, s-a avut în vedere încadrarea cu

personal calificat, posturile şi catedrele fiind ocupate conform metodologiei in vigoare. S-a realizat planul de şcolarizare

propus și aprobat.

Activitatea s-a desfaşurat în baza prevederilor Planului managerial şi a Planurilor de activitate elaborate pe

compartimente, urmărind în principal următoarele obiective:

CURRICULUM:

-Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională, a reglementărilor legale

şi a metodologiilor specifice;

-Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi

procedurilor de evaluare, precum şi valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de

lucru (planificari, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.)

-Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase;

-Revizuirea ofertei educaţionale a şcolii (inclusiv oferta CDS) in funcţie de nevoile

specifice ale elevilor şi comunităţii locale;

-Pregătirea elevilor în vederea susţinerii examenelor de absolvire şi a olimpiadelor

şcolare;

-Dezvoltarea predării asistate de calculator;

-Cresterea nivelului de performanţă a pregatirii curriculare a elevilor;

-Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi

practicilor societăţii democratice şi a economiei de piaţă.



RESURSE UMANE

-Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi

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

-Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (incheierea contractelor individuale de munca şi

întocmirea fişelor de post) si de salarizare;

-Realizarea evaluarii personalului

-Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celeiexistente şi atragerea de

cadre didactice cu performante profesionale recunoscute;

RESURSE MATERIALE

-Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;

-Multiplicarea veniturilor extrabugetare ale instituţiei;

-Dotarea şi modernizarea bazei materiale

PARTENERIATE ŞI PROGRAMME

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

unitatea de invatamant;

-Organizarea de activitati în colaborare cu comunitatea locală.

-Organizarea de activităţi extraşcolare.

RELATII PUBLICE, COMUNICARE SI IMAGINE

-Îmbunătăţirea comunicării organizaţionale;

-Promovarea imaginii şcolii (in interior si exterior) prin diverse activităţi de relaţii publice.




