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I. CAPACITATE 
INSTITUȚIONALĂ



1. STRUCTURILE 
INSTITUȚIONALE 

ȘI MANAGERIALE ALE ȘCOLII





• DIRECTOR - Prof. Mona-Maria Nicolae

• COORDONATOR PROGRAME SI PROIECTE - Prof. Dinu Nicoleta Claudia

• CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

• Prof. Nicolae Mona Maria – președinte

• Prof. Stilu Silvia - reprezentant ciclul preșcolar

• Prof. Radu Mihaela - reprezentant ciclul primar

• Prof. Constantin Alexandra Mihaela - reprezentant ciclul gimnazial



• Administrator financiar Corvin Constantinescu

• Secretar Popa Flavia Ionela

• Reprezentanți părinți : Sorescu Steliana; Marin Emilia

• Consilier Primaria Voluntari : Calentaru Victoria, Iordache Viorel

• Reprezentant Primar : Simion Eugen

• Reprezentant Sindicat FSLI – Coroiu Nicu

• Profesor Consilier : Rotbosean Lospa Ioana Lazarina

• Logoped: Popescu Luminita

• Profesor de sprijin : Buciu Lorenta



Coordonator Nicolae Mona Maria

Responsabil Andrei Cristina Simona

Membri

Stoian Claudia

Olariu Roxana

Nastu Hristu
Petcu Ana Iulia

Reprezentant parinți Stoica Daniela

Reprezentant Consiliul Local Calentaru Victoria

Reprezentant FSLI Coroiu Nicu

Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității



1.1 Realizarea 
documentelor de 
proiectare 
managerială

Atât la nivelul şcolii cât şi al compartimentelor, documentele de proiectare a 
activităţii au fost întocmite la începutul fiecărei etape pe baza unei analize de 
diagnoză a activităţii anterioare, prin raportare la indicatorii de performanţă şi la 
criteriile de evaluare. Documentele de proiectare a activităţii pentru toate sectoarele
de activitate s-au bazat pe:

• - Legea 1/2011, legea educaţiei naţionale cu modificările şi completările
ulterioare;

• O.M.E.C.T.S. nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul
naţional de învăţământ;

• - Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.N.;

• - Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul
preuniversitar;

• - Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar;

• - Regulamentul de ordine interioară al Şcolii Gimnaziale Nr.3 Voluntari

Documentele de proiectare managerială au fost elaborate în concordanţă cu 
cerinţele curriculumului naţional, ţinând cont de corelarea obiectivelor stabilite la 
nivelul sistemului naţional de învăţământ şi pe baza documentelor curriculare oficiale.



• Obiectivele generale (pentru toate nivelurile de învăţământ) specifice Şcolii Gimnaziale Nr. 3

Voluntari , au vizat optimizarea întregii activităţi din şcoală în toate domeniile funcţionale:

optimizarea actului managerial; crearea condiţiilor pentru realizarea standardelor educaţionale şi a finalită
ţilor pe niveluri de învăţământ; promovarea tehnicilor şi metodelor de predare-
învăţare evaluare conform exigenţelor reformei; creşterea funcţionalităţii bazei materiale; aplicarea legisl
aţiei; operaţionalizarea activităţii; eficientizarea activităţii; identificarea punctelor slabe, a punctelor tari,a
oportunităţilor şi ameninţărilor; stimularea şi motivarea morală şi materială a personalului şi a elevilor; cr
eşterea gradului de implicare; optimizarea competenţelor şi dezvoltarea acestora; cultivarea şi dezvoltarea
spiritului de echipă; utilizarea negocierii ca mijloc de optimizare a activităţii; asigurarea fluxului informaţio
nal şi eficientizarea comunicării; atragerea opiniei publice, a comunităţii în vederea sprijinirii unităţii; popu
larizarea şcolii; extinderea şi eficientizarea parteneriatului educaţional.



Acţiunile prioritare propuse pentru anul şcolar 2021-2022 au fost:

• Consolidarea coeziunii colectivului și stimularea lucrului în echipă;

• Creşterea calităţii proceselor instructiv-educative pentru realizarea unei educaţii legate de 
nevoile societăţii, dorinţele elevilor şi ale părinţilor;

• Acordarea unei atenţii deosebite elevilor cu cerinţe educative speciale, fie prin educaţie
pentru performanţă, fie prin educaţie remedială;

• Implicarea comisiei pentru asigurarea calităţii în educaţie în realizarea unei evaluări
obiective şi eficiente adecvate cerintelor societății;

• Creșterea performanțelor la examene naționale ;

• Măsuri de protecție în cotextul epidemiologic al infecției cu SARS-CoV 2

• Monitorizarea activității didactice online



1.2 ANALIZA  ACTIVITĂȚII 
REALIZATE 

DE CONDUCEREA UNITĂȚII



1.2.1. Organizarea
compartimentelor,
consiliilor,comisiilor

Comisii permanente:
• Comisia pentru curriculum Responsabill: Postelnicu Andreea

Gabriela

• Comisia CEAC : Coordonator: Andrei Cristina Simona

• Comisia pentru controlul managerial intern : Responsabil Mişu
Popescu Mona Ştefania

• Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor
decorupție și discriminării în mediul școlar și promovarea
interculturalității: Responsabil Kristou Mihaela

• Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de 
urgenţă: Responsabil Ionică Bogdan 



1.2.3. Monitorizarea întregii activități
Monitorizarea activităţii angajaţilor/elevilor s-a realizat prin:

 procesele verbale ale activităţilor din cadrul comisiilor permanente şi ocazionale;

 rapoarte periodice ale comisiilor de verificare a cataloagelor, de monitorizare a absenteismului şi fenomenului de violenţă;

 condica cadrelor didactice de serviciu;

 condica de prezenţă, condica de prezenţă a personalului didactic auxiliar şi nedidactic;

 portofolii ale elevilor şi cadrelor didactice;

 colaborarea cu membrii CEAC;

 prezenţa directorului/directorului adjunct pe perioada desfăşurării de activităţi în şcoală,respectiv online, cu sprijinul cadrelor
didactice din Consiliul de administraţie;

 note informative şi circulare;

Eficienţă

• Numărul cadrelor didactice implicate în activităţi educative şcolare şi extraşcolare este semnificativ;

• A crescut numărul cadrelor didactice înscrise la susţinerea unor grade didactice şi cursuri de formare continuă.

Disfuncţii

• Insuficienta responsabilizare a elevilor privind starea de curăţenie şi păstrarea bunurilor în spaţiile de curs;

• Absenteismul s-a diminuat considerabil în acest an școlar, absențe mai multe acumulând elevii proveniţi prin repetenţie din 
rândul etniei rrome;

• Există încă cadre didactice care înregistrează greșit în catalog note, absențe sau centralizează eronat situația absențelor.



1.3 AUTOEVALUAREA 
ACTIVITĂȚII MANAGERIALE



Directorul şi coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare şi-au delimitat atribuţiile din Planul
managerial al unităţii şi şi-au întocmit planuri de dezvoltare personale, în detaliu, pe domenii de activitate, cu obiective şi termene
precise. S-a pus un accent deosebit pe informarea permanentă cu privire la legislaţia şcolară şi financiar-contabilă, pe participarea
efectivă la cercurile pedagogice ale directorilor.

Puncte tari

• realizarea încadrării cu personal didactic calificat

• realizarea schemelor orare echilibrate, în concordanţă cu curba de efort intelectual

• asigurarea condiţiilor de mediu şi materiale necesare desfăşurării procesului de învăţământ

• realizarea si menţinerea unui climat de colaborare la toate nivelurile, propice realizării unui învăţământ de calitate

• informarea permanentă şi corectă a personalului

• asigurarea transparenţei şi a participării cadrelor didactice la actul decizional

Puncte slabe

• - popularizarea insuficientă în mass-media si catre Comitetele de parinti a activităţilor desfăşurate în şcoală şi a activităţilor
extracurriculare.



1.4 ACTIVITATE 
DE (AUTO) 
FORMARE 
MANAGERIALĂ

• Urmărirea permanentă a legislaţiei în domeniul învăţământului;

• Directorul unităţii şcolare a participat la cercurile pedagogice, 
sedintele de lucru manageriale și a participat la cursuri de formare
privind managementul educațional;

• Director prin concurs , sesiunea septembrie-decembrie 2021 / 
decizia 1652 emisă de Inspectoratul Școlar Județean Ilfov începând 
cu 17.01.2022, pe o perioadă de 4 ani 

• Directorul a absolvit cursurile de formare CRED-MANAGER 
(sesiunea mai-iulie 2022)  și CRED- Limba și literatura română 
(februarie-aprilie 2022)

• Adeverință curs formare Aproape totul despre Proiectele 
ERASMUS+ Nr. 65869 din 20.06.2022 (3 ore) 

• Diplomă de participare la Webinarul Management modern în 
Educație cu tema Soluții digitale pentru managementul școlar 31 
martie 2022 (1h 30 min)

• Membru în Consiliul Consultativ al profesorilor de limba și 
literatura română

• Membru în Consiliul Consultativ al activităților educative 

• Directorul a obţinut, în urma evaluării activităţii manageriale
desfăşurate în anul şcolar 2021-2022 calificativul Foarte Bine



Plan de 
dezvoltare 
personală
ca manager

• 1.1. Realizarea documentelor de proiectare managerială :

La nivelul unităţii noastre, am conceput şi realizat
documente de proiectare managerială: Planul de dezvoltare
şcolară şi planurile manageriale (semestriale şi anuale) pornind
de la motivarea activităţii prin identificarea punctelor tari şi a 
punctelor slabe ale organizaţiei în cadrul activităţii
anterioare. Elaborarea acestor documente s-a bazat pe analiza
riguroasă a activităţii desfăşurate de conducerea unităţii, în
vederea stabilirii unor acţiuni prioritare.



• 1.2. Analiza activităţii desfăşurate de conducerea unităţii

Analiza anuală a fost bine realizată reflectând activitatea desfăşurată de conducerea unității. La nivelul
unităţii şcolare s-au procurat toate materialele care contribuie ladesfăşurarea optimă a activităţilor, 
precum si documente curriculare oficiale, manuale, auxiliare curriculare, cărţi pentru bibliotecă şi
aparatură auxiliară.

1.2.1 Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor s-a făcut la începutul anului şcolar în
cadrul şedinţei Consiliului profesoral şi Consiliului de administraţie, constatându-se o permanentă
preocupare a conducerii unității pentru acest lucru, fiecare cadru didactic având în cadrul Consiliului
profesoral a anumită responsabilitate bine definită. De asemenea Consiliul de administraţie a fost
alcătuit conform normativelor în vigoare cu responsabilităţi precise a fiecărui membru.

• Consiliul clasei a fost constituit din totalitatea personalului didactic care predă la clasa
respectivă şi un părinte delegat al Comitetului de părinţi al clasei.

• Consiliul reprezentativ al părinţilor a fost format din preşedinţii Comitetelor de părinţi ai fiecărei
clase.În cadrul unității noastre s-au constituit catedre/comisii metodice şi comisii de lucru cu caracter
permanent sau temporar.

În cadrul catedrelor/comisiilor metodice, şefii acestora au delegat membrilor respectivi, sarcini exacte
care au fost îndeplinite în timpul prevăzut.Am monitorizat şi controlat activitatea în cursul acestui
semestru, urmărind eficientizarea tuturor componentelor, comisiilor şi compartimentelor unității, astfel
încât aceasta să reuşească, printr-un efort comun şi permanent, realizarea obiectivelor şi competenţelor
propuse. Toate activităţile s-au desfăşurat conform programelor de activitate pe semestre ale consiliilor, 
comisiilor.



1.2.2. Repartizarea responsabilităţilor - s-a făcut în urma discutării fişei postului a 
fiecărui cadru didactic în cadrul şedinţei Consiliului profesoral, la începutul anului şcolar.

1.2.3. Organizarea timpului

Schemele orare s-au stabilit pentru fiecare clasă în funcţie de planul cadru de 
învăţământ şi de particularităţile clasei. În întocmirea orarului s-a ţinut seama de curba
oboselii elevilor în decursul unei zile, dar şi în decursul unei săptămâni, de gradul de 
solicitare al disciplinelor, urmărindu-se repartizarea judicioasă a acestora pe zile şi pe ore. 
Cursurile s-au desfăşurat într-un singur schimb. Eficienţa personalului şi a elevilor s-a 
realizat prin utilizarea adecvată a resurselor de timp în cadrul unui program, orar bine 
stabilit. S-au respectat cu stricteţe orele prevăzute în orar, precum şi recreaţiile elevilor.



1.2.4. Monitorizarea întregii activităţi. Am monitorizat, controlat şi evaluat activităţile privind:

o - calitatea întocmirii documentelor de planificare şi depunerea lor la termen ;

o - completarea la termen stabilit a documentelor şcolare oficiale;

o - structurarea schemei orare şi respectarea acesteia;

o - completarea condicii de prezenţă;

o - arhivarea şi securizarea documentelor şcolare oficiale;

o - respectarea parcurgerii planificărilor/programelor;

o - conducerea lecţiilor conform proiectului deja elaborat astfel încât să se obţină maximum de eficienţă a lecţiilor;

o - calitatea şi eficienţa folosirii resurselor umane ale clasei şi cele materiale ale unității;

o - notarea ritmică a elevilor ;

o - respectarea criteriilor pentru temele pentru acasă;-
respectarea programului de pregătire suplimentară a elevilor cu dificultăţi în învăţare, performanţi şi de sfârşit de ciclu;

o - analiza şi eficienţa consiliilor şi comisiilor metodice;

o - îndeplinirea responsabilităţilor la nivel de unitate;

o - colaborarea cu familia şi implicarea acesteia în viaţa unității;

o - activitatea extraşcolară;

o - formarea continuă a cadrului didactic

o ;- transmiterea la timp şi corect a informaţiilor şi situaţiilor solicitate şi respectarea reglementărilor în vigoare;

o - întocmirea situaţiilor statistice ale elevilor la sfârşitul semestrului, a statelor de funcţii şi fişelor de încadrare

o – vacantare, a statelor de plată;

o - îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu stabilite prin fişa postului a personalului didactic auxiliar şi nedidactic.



1.3. Autoevaluarea activităţii manageriale

• Puncte tari- întocmirea la termen a documentelor de proiectare managerială;- stabilirea obiectivelor pe 
compartimente şi a priorităţilor;- activităţi privind asigurarea calităţii procesului de învăţare;- proiectarea
programului de asistenţe şi interasistenţe anuale şi semestriale în funcţie de nevoi şi în colaborare cu CEAC;-

asigurarea unui climat optim de muncă;- monitorizarea,controlul şi evaluarea activităţilor şcolare şi extraşcolare;-
acordarea de audienţă şi consultanţă părinţilor;- implicarea părinţilor în viaţa unității;- colaborare foarte bună cu 

personalul unităţii şi cu Inspectoratul Scolar ............;- colaborare bună cu reprezentanţii primăriei, cabinetului
medical, bisericii, poliţiei, precum şi cu alte unităţi de învăţământ; parteneriate educaţionale;- organizarea de 
activităţi cultural-educative şi cultural artistice;

• Puncte slabe- elaborarea şi publicarea unor studii şi articole în reviste acreditate; lipsa unor metode de 
popularizare a experienţei pozitive; neacoperirea cu personal calificat, bine pregătit a unor specializări;-

dificultăţi/rezultate slabe înregistrate în pregătirea elevilor proveniţi din familii dezorganizate; pondere
mică a elevilor performanţi; tratarea diferenţiată a elevilor.

1.4. Activitate de (auto)formare managerială

Particip la şedinţele cu directorii organizate de Inspectoratul Scolar Județean Ilfov şi studiez lucrări şi publicaţii de 
management şi dezvoltare instituţională.În vederea autoperfecţionării, în acest an am participat la programele de 
perfecţionare: Conducerea, îndrumarea şi controlul în procesul instructiv-educativ, Formarea profesorilor de limba
română în societatea cunoaşterii. 1.5. Plan de dezvoltare personală ca manager Planurile manageriale, Planurile
manageriale semestriale şi anuale, întocmite au vizat creşterea calităţii actului didactic, folosirea eficientă a resurselor
umane si materiale ceea ce constituie o premisă favorabilă pentru realizarea unei educaţii moderne adecvate priorităţi-
lor strategice ale proiectelor de dezvoltare instituţională si ale planurilor de acţiune ale unității.



2. STRUCTURI 
ADMINISTRATIVE ȘI 

PERSONAL DIDACTIC 
AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC



3.1.1.Încadrarea personalului didactic.Statistic, pe niveluri de 
învățământ, niveluri de pregătire, grade didactice, comparativ cu 

anul precedent. Dificultăți, cauze, modalități de rezolvare.
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3.1.2. Activitatea consiliilor, comisiilor .
Proiectare, analiză, eficiență

• La începutul anului şcolar am elaborat tematica Consiliului profesoral, care a fost 
discutată şi aprobată în Consiliul de administraţie, precum şi tematica Consiliului de 
administraţie discutată şi aprobată şi aceasta. Procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului 
profesoral şi Consiliului de administraţie le-am consemnat în Registrele de procese-
verbale.În şedinţele Consiliului clasei, de sfârşit de semestru, fiecare învăţător/diriginte a 
prezentat raportul situaţiei şcolare a elevilor clasei. Am convocat Consiliul 
reprezentativ al părinţilor pentru a discuta raportul anual de activitate şi raportul execuţiei 
bugetare şi extrabugetare. Responsabilii catedrelor/comisiilor metodice au elaborat 
Programele de activităţi şi Raportul de activitate, care au fost prezente, dezbătute şi 
aprobate în Consiliul profesoral. În cadrul catedrelor/comisiilor metodice s-au susţinut 
toate activităţile planificate.



3.1.3. Activitatea de (auto) perfecționare a 
cadrelor didactice
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Activitatea de perfecţionare s-a realizat şi prin alte forme:

Învăţământ PREŞCOLAR
CURSURI DE FORMARE 2021/2022/NR. DE ORE

Tache Georgiana Metode interactive de predare-învățare-evaluare – 2 ore

Evaluarea rezultatelor școlare – 4 ore

Voicu Ionela Learning throught gamification. Inovative Solution in Education

Învățarea prin joc – 14 ore

Suport pentru dezv. serviciilor comunitare de sănătate mintală pentru copii și 
adolescenți – 40 ore 

Andrei Cristina              Educația timpurie incluzivă și de calitate-25 credite

Suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sănătate mintală- 40 ore
Conferința Națională în Domeniul Educației, ediția a VII-a septembrie 2021
„Abilitare curriculară pentru educație timpurie
"Domeniile de dezvoltare si domeniile experientiale in noul curriculum
Conferința Națională „Profesor, o meserie pentru viitor" Curs CCD București
Conferința Educație pentru Starea de BineNoiembrie 2021
NTERNATIONAL CONFERENCE on MENTORING in TEACHER EDUCATION and 
PROFESSIONAL TRAINING - ICM 2021 – (November 25 - 27, 2021 Sibiu,
Educația la timpul prezent - Webinar XIX – Școala de Bani aprilie 2021
Leadership pentru EducațieMai 2022



Activitatea de perfecţionare s-a realizat şi prin alte forme:

Învăţământ PRIMAR
CURSURI DE FORMARE 2021/2022/NR. DE ORE

Stoian Claudia Educația la timpul prezent – 4 ore

Povești din sala de clasă – 1 oră

Evaluarea rezultatelor școlare – 4 ore 

Andone Monica Abilitare curriculară a cadrelor didactice din înv. primar pentru clasa pregătitoare –
16 ore 

Conferința Cultivarea limbii române în ciclul primar – 1 oră 

Learning throught gamification. Inovative Solution in Education

Dinu Nicoleta Claudia Simpozionul Municipal Mediul de învățare și autonomia profesorului 2 ore 
Conferința Cultivarea limbii române în ciclul primar – 1 oră 
Repere metodice pentru matematică la ciclul primar – 1 oră
Conferința Națională Bune practici în școala pro-activă – 8 ore 
Conferința Națională Profesor-o meserie pentru viitor – 3 ore 
EDUMI-Serie de webinarii educaționale – 12 ore 
Conferința Republicană a cadrelor didactice Chișinău- 1 credit



Învăţământ PRIMAR
CURSURI DE FORMARE 2020/2021/NR. DE ORE

Ioniță Magdalena Webinar EDUMI-Jocuri interactive

Webinar Teoria autodeterminării metodice

Webinar Educație financiară 

Metode prin care profesorii pot motiva elevii 

Popescu Simona Master Tehnologii didactice asistate de calculator UTCB 2022 -

Motivation in the language teaching, 2022

Lecturi spirituale, Asociatia Invatatorilor din Romania, 2022
Povesti desenate, Asociatia Europeana a Profesionistilor in Educatie EDUMI, 2022
Platforma GAMILAB, PROFESOR MOLDOVA, 2022
STEAM BY STEALTH, Collins, 2022
Starea de bine/profesori fericiți, CCD ILFOV, 2022
Copilul tau, campion la viata, Shakespeare School, 2022
Conferinta internationala INTED 2022
Conferinta Comunicari Stiinfitice UTCB, 2022
Simpozionul National "EDU-DIG, EDUCAȚIA DIGITALIZATĂ ÎN ȘCOALA ROMÂNEASCĂ, 
martie 2022



Învăţământ PRIMAR
CURSURI DE FORMARE 2020/2021/NR. DE ORE

Crosman Elisabeta Curs Mentalitate deschisă – Asociația SUPER TEACH 

Conferința SUPER TEACH Brașov , Tema : Comunicarea– 7 ore 

Atelier MINDLAB – 8 ore

Curs de arta povestirii – CCD Arad

Conferința John Maxwel Cluj Napoca 



Învăţământ GIMNAZIAL
CURSURI DE FORMARE 2021/2022/NR. DE ORE

Nicolae Mona-Maria Adeverință curs formare Aproape totul despre Proiectele ERASMUS+ Nr. 65869 
din 20.06.2022 (3 ore) 

Diplomă de participare la Webinarul Management modern în Educație cu tema 
Soluții digitale pentru managementul școlar 31 martie 2022 (1h 30 min)



TABEL NOMINAL CU CADRELE DIDACTICE CARE AU PARTICIPAT LA CURSUL CRED

Nr. Crt. NUME ŞI PRENUME CADRU DIDACTIC PERIOADA FORMARII SPECIALIZAREA

1NICOLAE MONA-MARIA feb-aprilie 2022 LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

2NICOLAE MONA-MARIA mai-iulie 2022 CRED-MANAGER

3NASTU HRISTU septembrie - decembrie 2021 RELIGIE ORTODOXĂ

4SECEANU DANIEL februarie-mai 2020 MATEMATICĂ

5POPESCU SIMONA noiembrie 2019 - februarie 2020 INVATAMANT PRIMAR

6STOIAN CLAUDIA iunie-iulie 2020 INVATAMANT PRIMAR

7PETCU ANA IULIA ianuarie - aprilie 2022 INVATAMANT PRIMAR

8BEJENARU DANIELA mai-iulie 2022 BIOLOGIE

9VASILE IONELA ianuarie - aprilie 2022 INVATAMANT PRIMAR

10POSTELNICU ANDREEA GABRIELA feb-aprilie 2022 LIMBA FRANCEZA

11CROSMAN ELISABETA septembrie - decembrie 2021 INVATAMANT PRIMAR

12 IONIȚĂ MAGDALENA AGRIPINA noiembrie 2019-februarie 2020 INVATAMANT PRIMAR

13NICOLAE ELENA GEORGIANA ianuarie - aprilie 2022 INVATAMANT PRIMAR

14OLARIU ROXANA noiembrie 2019-februarie 2020 INVATAMANT PRIMAR

15DINU NICOLETA CLAUDIA ianuarie-aprilie 2022 INVATAMANT PRIMAR

16DOROȘENCU ANA MAGDALENA ianuarie-aprilie 2022 INVATAMANT PRIMAR

17CONSTANTIN ALEXANDRA MIHAELA feb-aprilie 2022 LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

18IORDACHE DANIELA feb-aprilie 2022 LIMBA ENGLEZĂ 

19KRISTOU MIHAELA ELENA ianuarie-aprilie 2022 ISTORIE 

20 IONICĂ VASILE BOGDAN aprilie-iunie 2022 EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

21RADU MIHAELA iunie-iulie 2020 INVATAMANT PRIMAR



3.2. ELEVI-
PREŞCOLARI



3.2.1. Identificarea și analiza tendințelor demografice din circumscripția școlară/zonă
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2019-
2020

2020-
2021

3 ani 50 68 44 88 88 118 132

4 ani 70 78 50 75 77 188 118

5 ani 45 88 51 46 70 177 188



3.2.2. Școlarizarea și frecvența. Statistic ,pe niveluri/clase,comparativ cu anul 

precedent
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2021-2022
Ciclul preșcolar 9 grupe PP 260 preșcolari
Ciclul primar 14 clase 387 elevi
Ciclul gimnazial  7 clase 201 elevi



3.2.3. Cauze ale absenteismului . Statistic ,pe niveluri/clase,comparativ cu anul 

precedent
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MOTIVATE

NEMOTIVATE

•dezorganizarea unor familii;
•stãrile conflictuale dintre pãrinti, care genereazã
o atmosferã nefavorabilã pentru copii;
•indiferenta unor pãrinti fatã de situatia scolarã a 
copiilor ;
•lipsa de supraveghere din partea pãrintilor;
•starea materialã precară;
•lipsa influentelor educative pozitive (în familie
sau în anturajul copiilor)
•Absente nejustificate la cursurile online

 TOTAL MOTIVATE NEMOTIVATE

2014-2015 2039 643 797

2015-2016 2829 1018 1811

2016-2017 7878 3028 4850

 2017-2018 4608 2563 2045

2018-2019 9575 5983 3592

2019-2020 3103 1771 1332

2020-2021 12346 9299 3047

2021-2022 2790 1904 886



3.2.4. Abandonul școlar. Statistic, pe niveluri/clase,comparativ cu anul precedent
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2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020
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2021-2022

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

ciclul primar 0 3 3 1 1 0

ciclul gimnazial 1 1 4 1 0 1



3.2.5. Rezultate la învățătură. Statistic ,pe niveluri/clase
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Ciclul primar



3.2.5. Rezultate la învățătură. Statistic ,pe niveluri/clase
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Nr.total 

elevi
30 31 36 36 26 31 33

Nr.elevi 
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27 30 36 34 22 28 31

Procent 

promovabi

litate

90% 97% 100% 94% 85% 90% 94%
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2019
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ciclul primar 99.21% 99.54% 99.41% 99.14%

ciclul 

gimnazial 95.58% 97.61% 97.71% 93.00%

total unitate 97.39% 98.57% 98.56% 96.07%



3.3. ÎNCADRAREA CU PERSONAL 
DIDACTIC AUXILIAR. STATISTIC 
COMPARATIV CU ANUL 
PRECEDENT



NORME DIDACTIC-AUXILIARE

Personal didactic –auxiliar 3 norme 

Secretar-șef Administrator financiar 

Administrator de 

patrimoniu Informatician

1 0,5 1 0,5 

Popa Flavia Constantinescu Corvin - 0,25 Stanciu Mihaela Briceag Maria 

Popa Flavia - 0,25 



3.4. ÎNCADRAREA CU 
PERSONAL NEDIDACTIC. 
STATISTIC COMPARATIV 
CU ANUL PRECEDENT



Personal nedidactic = 9,5 

(6 plătite de Consiliul Local Voluntari) 

Personalul de îngrijire a îndeplinit corespunzător sarcinile de 
serviciu stabilite prin fişa postului şi pe tot parcursul anului şcolar, a 
păstrat şi folosit în condiţii normale bunurile din clase, holuri şi spaţii
sanitare, materialele pentru curăţenie; a întreţinut igiena în instituţie, 
atât în interior cât şi în exterior: spălat, măturat, ştergerea prafului, 
păstrarea instalaţiilor sanitare în condiţii igienice, executarea unor
lucrări de zugrăvire şi vopsire. A indeplinit masurile igienico-sanitare
impuse de pandemia Covid 19.

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

3 6 5.5 12.5 12.5 12.5 12.5 9.5

PERSONAL NEDIDACTIC



4. RESURSE MATERIALE-
STATISTICĂ,PROGRAME 
DE OPTIMIZARE/DOTARE 
A SPAȚIILOR



4.1. Spații pentru 
învățământ



Corp A Corp B Corp C

9 săli de clasă 7 săli de grupă 2 săli de clasă

Corp A Corp B Corp C

Bibliotecă
Cabinet consiliere/logoped
Arhiva
Cabinet director
Secretariat /contabilitate 
Depozit manuale
Cabinet materiale didactice 
Cancelarie 
Sala de sport 

Cabinet medical
Cancelarie 
Cabinet SCIM/CEAC



4.2. Bibliotecă



Softuri educaționale 30 buc. 

Discipline : geografie, chimie, biologie, matematică, fizică, engleză, română.

Echipamente achiziționate în ultimii trei ani Calculator, imprimantă , boxe.

Nr. cărți bibliotecă pe niveluri de învățământ 52 – învățământ preșcolar

234 – învățământ primar

6250 – învățământ gimnazial

Manuale școlare Da 

Program de funcționare Joi 12.00 – 13.00

Regulament de funcționare Nr. 1986/24.09.2018

Activități organizate de bibliotecă Campania ”Donează o carte”

Activități legate de centenar – 27 martie 1918 , Unirea Basarabiei cu România

Activități organizate de catedra de Limbă și comunicare – Ziua limbilor moderne – 26 

septembrie, 15 ianuarie – ziua poetului național Mihai Eminescu.

Achiziții de carte în ultimii trei ani și donații Donații : 

2015 – 18 buc.

2016 – 50 buc

2017 – 116 buc.

2020-2021- 113 buc
Dotare bibliotecă Calculator – 1 buc

Imprimantă – 1 buc

Copiator – 1 buc.

Internet – da.

Număr  de cititori în ultimii trei ani

(elevi, profesori) 

2015/2016 – 40

2016/2017 – 52

2017/2018 – 64

2018/2019 – 102

2019/2020 - 152

2020/2021 – 163

2021/2022 - 180



Cantină-
programul masa 
caldă 
• Spațiu pentru bucătărie și sala 
de mese (210 locuri) pentru 
servirea 

• -7.30-8.00 mic dejun

• -12.00-12.30 prânz

• -15.00-15.30  gustare 



4.6. Bază sportivă



Cabinet medical 

Asistent medical Marin Cristina
Asistent medical Buican Maria

Serviciile medicale sunt asigurate de Societatea Medicală Sf. Cuvioasă Parascheva Voluntari 

Activitatea cadrelor medicale consta in:
Triajul epidemiologic al copiilor;
Triajul si bilantul clinic al claselor terminale
Triajul epidemiologic saptamanal la scoala si zilnic in gradinita;
Acordarea primului ajutor copiilor in caz de urgenta;
Urmarirea tratamentelor la copiii cronici, daca este cazul;
Informarea prin sedinte cu parintii, in cazul vaccinarilor obligatorii sau informarea parintilor in situatii de 
natura medicala aparute noi;
Testarea rapidă teste noninvazise SARV CoV 2 



Cabinet logopedie si consiliere psihologica

Prof. consilier școlar Rotboșean Lospă Ioana Lăzărina
Prof. logoped Popescu Luminița
Prof. de sprijin Drăgan Lorența



• In contextul pandemic, orele
desfășurate online s-au sustinut
pe platforma Microsoft Teams, 
fiecare elev si cadru didactic
beneficiind si de licenta gratuita
la întregul pachet Microsoft 
Office.

• In continuare s-a folosit si
platforma 24edu.ro, catalog 
electronic si modalitate de 
comunicare asincron cu elevii și 
părinții acestora. 



Burse școlare 2021-2022

Burse de merit 62 elevi

Burse orfan 3 elevi

Burse venit mic 12 elevi

Burse medicale 5 elevi



Proiect POIM
“Consolidarea capacității Școlii nr. 3 -Voluntari, de a reacționa la criza de sănătate publică cauzată de 

răspândirea virusului SARS-CoV-2”, cod SMIS 143133

• Școala Gimnazială nr. 3, în calitate de beneficiar al 
proiectului „Consolidarea capacității Școlii nr. 3 – Voluntari, 
de a reacționa la criza de sănătate publică cauzată de 
răspândirea virusului SARS-CoV-2”, COD SMIS 143133, 
conform contract de finanțare 884 din 28.01.2022

• Autoritatea de management pentru P.O.I.M. 2014-2020 
este Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. REACT-
EU prin Programul Operațional Infrastructură Mare 

Obiectivele specifice ale proiectului

• Dotarea în nouă luni a Școlii Gimnazială nr. 3 – Voluntari, Ilfov, 
cu echipamente de protecție medicală necesară pentru a 
preveni răspândirea coronavirusului SARS-COV-2.

Rezultate așteptate:

• Achiziționarea de echipamente și consumabile medicale, 
dintre care amintim: Măști de protecție, Dispenser automat 
pentru săpun lichid, Dispenser cu senzor pentru dezinfectat, 
Dispenser prosoape de hârtie, Coșuri de gunoi cu capac și
pedală, Ștergătoare/lavete de culori diferite, Mănuși de unică
folosință, Viziere de protecție, Covor dezinfectant cu tăviță, 
Echipament de măsurare a temperaturii, Poarta dezinfecție
prin pulverizare, Lampa UV, Soluție dezinfectanta

• Valoarea totală a proiectului este de 1.142.761,76 lei, din 
care valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR REACT-EU 
1.142.761,76 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul
național 0,00 lei, cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 0,00 
lei, valoarea neeligibilă: 0,00 lei

• Perioada de implementare a proiectului este de 22 luni
(01.10.2020 – 31.07.2022)

Proiect cofinanțat

din Fondul

European pentru

Dezvoltare

Regională –2014-
2020.



Proiect POCU
Creșterea numărului de elevi și profesori care utilizează serviciile și aplicațiile digitale în vederea

derulării cursurilor on-line

• ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 VOLUNTARI, în calitate de 
beneficiar al proiectului „Creșterea numărului de elevi și
profesori care utilizează serviciile și aplicațiile digitale în
vederea derulării cursurilor on-line”, COD SMIS 144034, 
conform contract de finanțare 9/233t/26.04.2021, anunță
lansarea acestui proiect finanțat prin PROGRAMUL 
OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020, Axa prioritară
2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o 
economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. –
Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, 
e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 –
Creșterea gradului de utilizare a Internetului, Acțiunea 2.3.3 
– Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC 
sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și
e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE.

• Autoritatea de management pentru P.O.C. 2014-2020 
este Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, 
Organismul Intermediar pentru Programul Operațional
Competitivitate fiind Autoritatea pentru Digitalizarea
României.

• Proiectul își propune ca obiectiv general, creşterea numărului
de elevi şi profesori care utilizează serviciile şi aplicaţiile
digitale în vederea derulării cursurilor on-line.

• Obiectivele specifice ale proiectului O.S.1. Dotarea în opt luni
a Şcolii Gimnazială nr. 3 – Voluntari, Ilfov, cu echipamente IT 
şi dispozitive necesare desfăşurării activităţilor didactice în
mediul on-line.

• Rezultate așteptate:

• Achiziționarea de echipamente IT și dispozitive necesare
desfășurării activităților didactice în mediul on-line:

• Tablete: 46 buc

• Laptopuri: 52 buc

• Sistem all-in-one: 12 buc

• Cameră web videocoferinţă: 12 buc

• Tablă interactivă: 12 buc

• Router wireless: 12 buc



Valoarea totală a proiectului este de 463,502.02 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă din 

FEDR 366,041.62 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 91,510.40 lei, 

cofinanțarea eligibilă a beneficiarului: 0,00 lei, valoarea neeligibilă: 5,950.00 lei

Perioada de implementare a proiectului este de 8 luni (01.05.2021 – 31.12.2021)

Proiect cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programul Operațional

Competitivitate 2014-2020.



5. RESURSE 
FINANCIARE

• Identificarea necesarului, pe capitole, conform 
proiectării bugetului anual

• Am elaborat proiectul de buget

Bugetul de stat 

Cheltuieli de personal                 5498105 lei 

Bugetul local

Bunuri și servicii                                          1566500 lei

Ajutoare sociale                                              43000 lei 

Burse                                                              370000 lei 



II. EFICACITATE 
EDUCAȚIONALĂ



1. MANAGEMENTUL 
PROCESULUI DE PREDARE –

ÎNVĂȚARE - EVALUARE



• LISTA DISCIPLINELOR OPȚIONALE

• CICLUL GIMNAZIAL 

• 2021-2022

Nr. 

crt. 

Clasa  Denumirea opționalului Profesor 

1 V A Lectura și abilitățile de viață Nicolae Mona-

Maria 

2 V B Lectura și abilitățile de viață Nicolae Mona-

Maria 

3 VI A Lectura și abilitățile de viață Nicolae Mona-

Maria  

4 VI B Lectura și abilitățile de viață Nicolae Mona-

Maria 

5 VII A Istorie orală: istorie trăită-

istorie povestită 

Kristou Mihaela 

6 VII B Lectura și abilitățile de viață Popescu Elena 

Florina  

7 VIII B  Lectura și abilitățile de viață Constantin 

Alexandra Mihaela  
 



1.11. Integrarea copiilor cu CES. Statistică,rezultate. 
ROTBOSEAN-LOSPA IOANA LAZARINA, profesor consilier scolar titular Scoala Gim. Nr 3 Voluntari
Pentru anul scolar 2021 – 2022 mi-am propus ca la nivelul tuturor unitatilor scolare in care imi desfasor
activitatea sa-mi indeplinesc cat mai bine rolul, acela de a menţine o legătură permanentă între profesori,
elevi şi părinţi, cu scopul de a descoperi problemele de comunicare dintre aceştia şi de a propune soluţii, de a
ajuta copiii să treacă peste probleme dificile de competenţă şcolară, de adaptare, de comunicare, de 
socializare. În acest sens, în toate unitatile școlare, la începutul anului școlar am realizat un studiu de identificare 
a nevoilor de consiliere pentru a-mi stabili prioritatile.
Am elaborat documente manageriale, astfel ca, in fiecare unitate scolara exista plan managerial, orar (vizibil
pt elevi, parinti, profesori), planuri operationale pentru programele orientare scolara si profesionala, metode si
tehnici de invatare eficienta, prevenirea comportamentelor de risc, pregatirea pentru scoala, planul de
actiune in abordarea copiilor cu cerinte educationale speciale , planuri pentru lectoratele cu parintii :
“Comunicare si respect!”, “ Cum imi pregatesc copilul pentru scoala?”, Integrarea copiilor cu Ces in sistemul de
masa!”, ,,Importanta disciplinarii pozitive!”, “Meseria de parinte”. Am elaborat si documentele specifice
pentru orele de predare: planificarea anuala, cea pe unitati de invatare si planuri de lectie la disciplina 
psihologie.
Am scris si implementat doua proiecte intitulate ,,Voluntar pentru viitorul meu!” înscris in CAEJ și “De la inima la
inima!” înscris în CAERI, am implementat proiectul "Caracterul" la nivelul unei unitati școlare, am desfășurat 
activități în cadrul proiectului ,,Învățăm împreună! ,am implementat proiectul Inițiativa globală pentru tineri” (The 
John Maxwell Team) la nivelul tuturor unitatilor scolare si am participat la proiectul ROSE.



Deasemenea in fiecare unitate scolara am proiectat si desfasurat activitati de OSP atat cu elevii cat si cu
parintii si profesorii (~10 activitati/an/unitate scolara).
Am aplicat si interpretat studii psiho-sociologice privind optiunile elevilor din clasele terminale:
”Educatia o premisa a dezvoltarii profesionale, privind problematica absenteismului, am elaborat,
aplicat si interpretat studii privind violenta in mediul scolar si privind relatia parinte-copil .
Am asigurat informarea, consilierea prescolarilor, elevilor, parintilor, cadrelor didactice pe teme de 
cunoastere, adaptarea la mediul scolar, optimizarea relatiilor scoala-familie, pe teme privind programele 
de la nivelul cabinetului. Am participat la sedinte cu parintii, am desfasurat lectorate, am desfasurat 
activitati de consiliere la clasa dar si activitati in spatii neconventionale, sau activitati ce au presupus 
deplasarea in afara scolii, cuprinzand teme vaste si de interes: Punctele mele tari; Valorile mele; Harta 
inimii; Cele mai cautate deprinderi in munca, Realizarea dosarului personal (CV, scrisoare de intentie); 
Hexagonul intereselor; Promovarea ofertelor educationale; prezentarea filierelor/profilelor; 
managementul timpului si al invatarii, Obiectivele mele de viitor; Presiunea grupului; „Hate speech”-azi si 
din perspectiva istorica, ,,Ce tie nu-ti place altuia nu-i face!’’ Stilurile de invatare; Invatarea eficienta;In 
cautarea comorii de pe varful muntelui;Ce asteptari am?; Ce este violenta si cum se manifesta ea? 
;Managemenul conflitelor; comunicarea asertiva; acceptarea diferentelor dintre elevi; Cum sunt si cum 
vreau sa devin?; Disciplinarea pozitiva; ,,Alege sa fii bun! Spune nu bullying-ului din clasa ta!", Ora de net-
Da block agresivitatii!, Alcoolul nu-i de tine!”,Cum imi exprim emotiile/trairile?, Stima de sine.



La clasele “vulnerabile” am desfasurat programe de prevenire a comportamentelor de risc, a tulburarilor
comportamentale, unele din teme fiind mentionate anterior- Campania 19 zile de activism impotriva
violentei asupra copiilor si tinerilor..
Am asigurat activitati de consiliere pentru elevii cu CES. Totodata am orientat parintii catre alti specialisti
(logoped, medic de familie, psihiatru, psiholog clinician) atunci cand problema nu a fost de competenta 
mea (8 recomandari). Am continuat si anul acesta parteneriatul intre Scoala Gimnaziala nr. 3 si CSS Ilfov in 
cadrul caruia am desfasurat activitati cu si pentru elevii cu CES si familiile acestora, Diferiti dar egali!, 
Povesti terapeutice, Pot si eu!
Am organizat 2 lectorate in cadrul unitatilor scolare in care imi desfasor activitatea: Consilierului scolar-
metode si tehnici aplicate, importanta relatiei dintre factorii implicati in consiliere, Rolul familiei in
orientarea scolara si profesioanala a elevului.
In ceea ce priveste consilierea metodologica a cadrelor didactice, am realizat activitati de consiliere
individuala, deasemenea am sustinut activitati sau am oferit materiale/informatii in cadrul

comisiilormetodice.
Relatia cu parintii este unul dintre punctele tari al acestui an scolar, deoarece numarul de parinti care
au solicitat consilierea pentru ei sau elevi a crescut.



Am promovat activitatea de consiliere printr-un interviu despre bullying pt Agerpress și prin
exemplele de programe și/sau activități de consiliere pe care le-am furnizat Centrului Național de
Politici și Evaluare în Educație, în calitate de coordonator al realizării Ghidului pentru profesorii
consilieri școlari - Programe și activități de consiliere pentru dezvoltarea competențelor socio-
emoționale ale elevilor.

Am redactat şi desfăşurat proiectele educaţionale „Voluntar pentru viitorul meu!” înscris în CAEJ 
și  „ De la inima la inima!” înscris în CAERI..

Am desfășurat activitati in parteneriat cu IPJ Ilfov, ANA- Agenția Națională Antidrog, The 
John Maxwell Team.

Am colaborat foarte bine cu profesorul de sprijin de la Sc. Gimnaziala nr 3 Voluntari și cu 
specialiștii din SEOSP. 

Am diseminat modele de activități pe care le-am dasfășurat în consilierea on-line.

Prof. consilier școlar

Rotbosean Lospa Ioana Lazarina



Școala Gimnazială Nr.3 Voluntari în anul școlar 2021-2022 a avut un număr de 14 elevi
cu C.E.S.:

Proiectarea activității în cadrul învățământului integrat s-a realizat prin:
•Adaptarea procesului instructiv- educativ la posibilitățile intelectuale, la interesele
cognitive, la ritmul și stilul de învățare al elevului și s-a realizat în parteneriat cu cadrele
didactice de la clasa unde sunt elevii cu C.E.S.;
•Adaptarea conținuturilor de învățare având în vedere atât aspectul cantitativ( volumul
de cunoștințe) cât și aspectul calitativ( procesele cognitive implicate dar și viteza, stilul și
ritmul de învățare al fiecărui elev);

Drăgan Lorența-Daniela, Profesor itinerant



S-a realizat o colaborare eficientă între profesorul de sprijin și întregul corp profesoral al Școlii
Gimnaziale Nr.3 Voluntari în vederea integrării reușite a acestor elevi cu C.E.S. în întregul colectiv al școlii;

La început de an s-au identificat dificultățile pe care elevii le au, precum și nivelul cunoștințelor
școlare(evaluarea curriculară inițială), al deprinderilor, aplicând o serie de teste de evaluare inițială, apoi
teste de evaluare formativă, continuă pe parcursul anului, în vederea verificării modului de însușire a
acestora.

În urma evaluărilor inițiale, s-a stabilit un plan de intervenție personalizat sau adaptarea curriculară (
după caz) pentru fiecare copil în parte, lucru realizat de fiecare cadru didactic în parteneriat cu profesorul de
sprijin și după potențialul fiecărui copil;

S-a realizat colaborarea profesor de sprijin- cadru didactic- consilier școlar-părinte în vederea stabilirii
unor modalități eficiente de lucru cu elevii cu C.E.S.
Proiectarea activităților s-a realizat ținând cont de PIP –ul stabilit precum și de Planul de servicii individualizat
(P.S.I)

Realizarea activităților didactice s-a bazat pe încurajarea creativității copiilor cu C.E.S. prin folosirea
metodelor active, prin adaptarea limbajului la nivelul de înțelegere al copiilor, utilizarea diferitelor fișe de
lucru în vederea realizării obiectivelor propuse.



În ceea ce privește evaluarea rezultatelor învățării, criteriile de evaluare au fost în
concordanță cu nivelul psiho-individual al copiilor cu C.E.S. și fixate în parteneriat
profesor de sprijin-cadre didactice. Prezentând rezultatele obținute părinților, aceștia au
avut ocazia de a observa nivelul de cunoștințe pe care îl dețin copii lor, dar și progresul
acestora. Evident că au fost și situații în care , datorită desfășurării orelor în sistem on-
line, câțiva din acești elevi au avut dificultăți în a ține pasul cu tehnologia. Constatările
prezentate în centralizatoarele de evaluare finală arată un progres realizat de copii în
ceea ce privește nivelul de cunoștințe, priceperi, deprinderi și abilități însușite pe
parcursul anului școlar și deci o evoluție în ceea ce privește dezvoltarea intelectuală,
psiho-fizică și socio-afectivă a acestora. Rezultate deosebite au obținut și elevii de clasa
a-VIII-a la Evaluarea Națională, aceștia reușind să ocupe locurile rezervate la liceu pentru
elevii cu C.E.S.

Profesor itinerant ,
Drăgan Lorența-Daniela



Ciclul preșcolar - 2 preșcolari cu facilitator 

Ciclul primar - 2 elevi cu facilitator
4 elevi fără facilitator

Ciclul gimnazial – 4 elevi fără facilitator 
2 elevi cu facilitator 



1.12. Program de pregătire suplimentară pentru examenele naționale. Calitate, 

desfășurare, eficiență. 

Graficul pregătirii suplimentare a elevilor de clasa a VIII a  

2021-2022

Pregătirea suplimentară pentru examenele naţionale s-a susţinut inclusiv în sistem online.

DISCIPLINA ZIUA ORA PROFESOR 

Limba şi literatura 

română

vineri 17.00-18.00 Constantin Alexandra

Matematica vineri 11.00-12.00 Seceanu Daniel   



2. MANAGEMENTUL 
PERFORMANȚEI, EXAMENE 

NAȚIONALE



Evaluarea Nationala la 
finalul clasei

a VIII-a
2021-2022

SITUAŢIA STATISTICĂ – ȘCOALA 3 VOLUNTARI 

Procent total promovare 100%

• Procent Limba și literatura română 100 %

• Procent Matematică 100 %

Disciplina Înscrişi Prezen

ţi

Eliminaţi Absenţi Cerinţe 

special

e

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

31 31 0 0 1 0 0 0 0 6 1 7 8 9 0

Matematică 31 31 0 0 1 0 0 0 0 4 12 3 7 5 0



CAZURI SPECIALE ŞI REZOLVAREA ACESTORA

MOȚOC ADRIAN VIOREL - aprobarea Comisiei Județene pentru susținerea

examenului în condiții speciale conform adresei nr. 3014/30.03.2022

a)transmiterea subiectelor prin dictare de către unul dintre profesorii asistenți

conform art. 16 , alin 2 , litera a) din Procedura ME nr. 25464/11.02.2022

b) redactarea lucrării scrise prin dictare de către candidat către unul dintre

profesorii asistenți conform art. 16 , alin 2 , litera b) din Procedura ME nr. 

25464/11.02.2022

c) utilizarea calculatorului de buzunar/birou, tabla pitagorică , tabele cu

formule matematice art. 16 , alin 2 , litera c) din Procedura ME nr. 

25464/11.02.2022



MODUL DE ORGANIZARE A EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ELEVII CLASEI a VIII-a, ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-
2022

1. Au fost luate toate măsurile pentru asigurarea dotării unității de învățământ cu copiatoare pentru printarea broșurilor față-

verso, calculatoare, telefon, fax, conexiune la internet, consumabile; A fost asigurat internet din două surse RCS/RDS și 

ORANGE. S-au întocmit adrese către furnizorii de energie și de telefonie mobilă/ internet (Adresă Enel nr. 1388/10.06.2022  

și Adresă RCS/RDS nr. 1389/10.06.2022).

2. Existența soluțiilor/ măsurilor în centrul de comunicare, în situația în care apar defecțiuni tehnice sau de alt tip, s-a ținut 

cont de adresa ISJ Ilfov nr. 4704/28.05.2020, privind Planul pentru situații speciale.;

3. Supravegherea audio – video din Școala Gimnazială Nr. 3 Voluntari  s-a realizat conform procedurii nr. 27980/02.05.2022. 

A fost emisă decizia de numire a responsabilului cu monitorizarea audio-video (Decizie nr. 12/14.06.2022). Am asigurat 

dotarea și funcționarea cu echipamentele necesare punerii în funcțiune și exploatării sistemului de supraveghere audio-video, 

conform Procedurii de supraveghere audio-video nr. 27980/02.05.2022. S-au încheiat procese verbale după verificarea 

realizată de responsabilul cu supravegherea audio-video, cu 72 ore (10.06.2022  și 12 ore (13.06.2022) înainte de desfășurarea 

probelor scrise.

4. Informarea părinților și a elevilor cu privire la cadrul metodologic și procedural de organizare și desfășurare a examenelor 

din cadrul Evaluării Naționale s-a realizat prin:  afișarea la loc vizibil a calendarului privind desfășurarea probelor scrise ale 

evaluării naționale, afișarea la loc vizibil a prevederilor  art. 7 din OMEC nr. 5149 /30.08.2021 privind organizarea şi 

desfăşurarea evaluării naționale în anul școlar 2021 – 2022, afișarea la loc vizibil a avertizării că centrul/sala este 

monitorizată audio-video, anexele 1,2,3 la Procedura de supraveghere audio-video nr. 27980/02.05.2022, sedințe de 

informare cu elevii și părinții privind organizare și desfășurare a simulării EN.



• .
6. Asigurarea asistenței medicale s-a realizat prin doamnele asistente din cadrul cabinetului medical școlar iar paza și ordinea pe durata probelor

scrise s-a realizat în colaborare firma de pază SECURITY VOL SA.

7. Constituirii Comisiei pentru organizarea Evaluării Naționale din cadrul unității de învățământ cu respectarea art. 4 din procedura nr.

26572/17.03.2022 (Decizie nr. 660/11.06.2022 ).

8. S-a realizat instruirea membrilor comisiei și instruirea/tragerea la sorți a profesorilor asistenți în fiecare dimineață, prin încheierea de procese

verbale.

9. S-a realizat repartizarea elevilor în sălile de clasă, conform instrucțiunilor ME și afișarea listelor la loc vizibil (în ordine alfabetică pe centru de

examen).

10. Multiplicarea broșurilor și capsarea s-a realizat conform precizărilor ME din procedura nr. 26572/17.03.2022 (înainte de distribuirea acestora în

săli, în 3 locuri-lateral stânga sus, jos și la mijloc), în timp util fără a întâmpina probleme, probele au început la ora stabilită, ora: 09.00.

11. Înregistrarea situațiilor statistice zilnice și introducerea în SIIIR/raportarea către ISJ Ilfov;

12. Centrul de examen Școala Gimnazială Nr. 3 Voluntari a avut arondată Școala Gimnazială Maarif Voluntari conform adresei nr. 8991/06.06.2022

emisă de ISJ Ilfov – centre de examen

13. S-au inregistrat următoarele contestații

Scoala 3 Voluntari – 1 elev Limba și literatura română

Liceul Maarif International School of Bucharest - 1 elev Limba și literatura română

- 1 elev matematică



Admitere 202231 elevi înscriși

31 elevi admiși în înv. liceal

Nr. fișe opțiuni IF - 1 

Nr. fișe opțiuni B – 27 

Nr. elevi recomandări etnia rromă – 2 

Nr. elevi certificate de orientare școlară și profesională - 1 

Elevi admiși – vocațional 

Oatu Marian – Seminarul Teologic Ortodox București
Cojoc Timotei – Liceul Teologic Penticostal Emanuel
Antoce Roberto – L. Tehno. Nicolae Bălcescu Voluntari – profil sportiv fotbal 

Real /mate-info Real /științe ale 
naturii

Umanist 
/filologie

Umanist/științe
sociale

Servicii/comerț Servicii/turism
și alimentație

Servicii 
/economic

Tehnic

4 3 4 3 2 3 7 2



Evaluarea naţională la finalul clasei a II-a
An școlar 2022-2023

1. TABEL SINTETIC

înscriși

prezenţi la 

"CITIT- LIMBA 

ROMÂNĂ”

prezenţi la 

"SCRIS - LIMBA 

ROMÂNĂ”

prezenți la ”SCRIS-

CITIT-LIMBA 

ROMÂNĂ -secții și 

școli cu predre în 

limbile minorităților 

naționale

prezenţi la 

"MATEMATICĂ" 

prezenţi la 

"CITIT- LIMBA 

MATERNĂ”

prezenţi la 

"SCRIS- LIMBA 

MATERNĂ”
înscriși teste adaptate

84 80 78 0 80 0 0 2 0
6

cu c.e.s. integrați

Număr de elevi

absenți



Evaluarea naţională la finalul clasei a II-a

cu răspuns corect cu răspuns parțial corect cu răspuns incorect cu răspuns lipsă

I. 1. 66 0 11 3 80

I. 2. 72 0 8 0 80

I. 3. 72 0 8 0 80

I. 4. 62 0 17 1 80

I. 5. 72 0 8 0 80

I. 6. 70 0 10 0 80

I. 7. 73 0 7 0 80

I. 8. 55 0 21 4 80

I. 9. 50 20 5 5 80

I. 10. 72 0 8 0 80

I. 11. 61 14 3 2 80

I. 12. 36 26 12 6 80

numărul itemului din 

test

Numărul elevilor
total

TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ”CITIT - LIMBA ROMÂNĂ”



Evaluarea naţională la finalul clasei a II-a

cu răspuns corect cu răspuns parțial corect cu răspuns incorect cu răspuns lipsă total

I. 1. 

Continut 62 9 5 2 78

Scrierea corecta a  cuvintelor 51 19 6 2 78

semnele de punctuație 48 23 5 2 78

complexitate 59 3 14 2 78

I. 2.

alcătuirea corectă a propozițiilor 64 2 9 3 78

scrierea corectă a cuvintelor 26 30 19 3 78

semnele de punctuație 55 11 9 3 78

complexitate/originalitate/titlu 47 17 11 3 78

numărul itemului din test
Numărul elevilor

TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ”SCRIS - LIMBA ROMÂNĂ”



Evaluarea naţională la finalul clasei a II-a

cu răspuns corect cu răspuns parțial corect cu răspuns incorect cu răspuns lipsă total

I. 1. 77 0 3 0 80

I. 2. 54 3 20 3 80

I. 3. 57 4 19 0 80

I. 4. 59 0 20 1 80

I. 5 . 27 29 21 3 80

I. 6. 78 0 1 1 80

I. 7. 68 0 11 1 80

I. 8. 56 0 24 0 80

I. 9. 68 0 10 2 80

I. 10. 71 0 7 2 80

I. 11. 73 0 6 1 80

I. 12. 36 11 29 4 80

Numărul itemului 

din test

Numărul elevilor

TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ”MATEMATICĂ”



Evaluarea naţională la finalul clasei a IV-a
An școlar 2022-2023

1. TABEL SINTETIC

înscriși

prezenţi la 

„ LIMBA ROMÂNĂ”
prezenţi la 

"MATEMATICĂ" 
înscriși teste adaptate

62 57 58 1 0

absenți

5

Număr de elevi

cu c.e.s. integrați



Evaluarea naţională la finalul clasei a IV-a

cu răspuns corect cu răspuns parțial corect cu răspuns incorect cu răspuns lipsă

I.1. 57 0 0 0

I.2. 54 0 3 0

I.3. 55 0 2 0

I.4. 48 0 9 0

I.5. 52 0 5 0

I.6. 52 2 2 1

I.7. 47 4 6 0

I.8. 39 4 14 0

I.9. 38 0 19 0

I.10. 48 0 9 0

I.11.a Conținutul de idei 19 27 7 4

I.11.b Ortografia 34 13 6 4

I.12. 56 1 0 0

I.13. 55 2 0 0

I.14. a Conținutul de idei 23 26 8 0

I.14. b Ortografia 20 30 7 0

I.14. Punctuația 34 16 7 0

I.15. a Conținutul de idei 17 29 8 3

I.15. b Ortografia 22 22 10 3

I.15. c Punctuația 26 20 8 3

I.15. d Organizarea textului 20 24 10 3

numărul itemului din 

test

Numărul elevilor

TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ”CITIT - LIMBA ROMÂNĂ”



Evaluarea naţională la finalul clasei a IV-a

cu răspuns corect cu răspuns parțial corect cu răspuns incorect cu răspuns lipsă

I.1. 45 0 13 0

I.2. 44 0 14 0

I.3. 52 0 6 0

I.4. 26 0 32 0

I.5. 40 0 18 0

I.6. 44 4 10 0

I.7. 11 45 1 1

I.8. 30 18 9 1

I.9. 28 11 13 6

I.10. 12 16 27 3

I.11. 50 0 8 0

I.12. 48 0 10 0

I.13. 33 0 25 0

I.14. 48 0 10 0

I.15. 24 11 15 8

I.16. 36 7 9 6

I.17. 19 13 16 10

I.18. 36 5 12 5

I.19. 51 0 7 0

I.20. 38 13 5 2

Numărul itemului 

din test

Numărul elevilor

TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ”MATEMATICĂ”



Evaluarea naţională la finalul clasei a VI-a

CENTRALIZATOR PENTRU REZULTATELE FIȘELOR DE EVALUARE

înscriși
teste 

adaptate

72 1 71 71 0 0

Director, Prof. LRO Constantin Alexandra

NICOLAE MONA MARIA prof. LEN Iordache Daniela 

Prof. MATE Dumitrescu Alexandra

Prof.FIZ Vlad Floarea

Prof.BIO Kelemen Alexandru

cu C.E.S. Integrați

Număr de elevi

Prezenți la 

”MATEMATICĂ ȘI 

ȘTIINȚE”

Prezenți la 

”LIMBA ȘI 

COMUNICARE”

AbsențiÎnscriși



Evaluarea naţională la finalul 
clasei a VI-a

cu punctaj total cu punctaj parțial cu punctaj zero

I. 31 39 1

II.A 62 9 0

II.B 47 24 0

III. 34 36 1

IV.1 23 48 0

IV.2 3 68 0

IV.3 45 23 3

IV.4 34 34 3

V. 37 34 0

VI. 36 30 5

VII. 47 21 3

VIII. 47 20 4

IX. 61 10 0

X. 60 8 3

Numărul elevilor /71Numărul itemului 

din test

TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ”LIMBĂ ȘI COMUNICARE”



Evaluarea naţională la finalul 
clasei a VI-a

cu punctaj total cu punctaj parțial cu punctaj zero

I.1. 68 0 3

I.2. 66 0 5

I.3. 63 0 8

I.4. 12 19 40

I.5. 42 0 29

I.6. 40 4 27

I.7. 1 5 65

I.8. 58 0 13

I.9. 58 12 1

I.10. 16 28 27

I.11. 11 15 45

I.12. 40 16 15

I.13. 30 16 25

I.14. 5 28 38

I.15. 39 22 10

TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ”MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE”

Numărul itemului 

din test

Numărul elevilor /71



Competențe de citit Competențe de scris Competențe matematice

- citesc conștient
- identifică în text date concrete
și corecte despre
personaje,însușiri,acțiuni
- formulează răspunsuri 

clare,elaborate
- argumentează logic 

răspunsurile
- Se exprimă corect în propoziții 

clare,cu înțeles logice,complete

-scriu corect cuvintele
-ordonează corect și logic 
propozițiile în textul redactat
-respectă așezarea în pagină și 
semnele de punctuație potrivite
-redactează scurte texte cu 
conținut original și complex

-scriu răspunsuri corecte și le 
argumentează/demonstrează prin 
calcule
-efectuează corect operații 
matematice(adunări și scăderi)cu 
numere cuprinse între 0 și 1000
-efectuează corect înmulțiri
-compară corect numere
-găsesc soluții corecte la probleme 
cu plan și rezolvare



Limba română Matematică

În general,elevii :
-extrag informații relevante din text ;
-decodează  sensul unui mesaj scris ;
-identifică secvențele narative și descriptive din 
textul dat ;
-sesizeză cu ușurință sensul unor cuvinte noi în 
funcție de contextul în care au fost utilizate ;
-redactează corect texte de mici 
dimensiuni,respectând cerințele ;
-operează cu idei,propoziții din text ;
-formulează clar idei/concluzii.

În general,elevii :
-compară,estimează,ordonează numere naturale ;
-utilizează corect numere fracționare pentru a 
exprima subdiviziuni ale întregului ;
-compun probleme după un algoritm dat ;
-rezolvă probleme din viata reală ;
-operează cu numere natural ;
-utilizează unitățile de măsură potrivite pentru 
efectuarea unor măsurători ;
-organizează datele în tabele.



Limbă și comunicare (LRO/LEN) Matematică și științe

În general,elevii :
- înțeleg parțial ambele texte(limba română și limba 
engleză) ;
- caută cu ușurință informații într-un text ;
- formulează răspunsuri concise,coerente și 
corecte,valorificând informațiile din ambele texte ;
- au capacitatea de a procesa informații ;
- asociază termeni ;
- stabilesc asemănări între cele două texte ;

În general elevii :
- identifică și compară date dintr-un tabel ;
- calculează corect lungimea unui segment dintr-o 

figură ;
- află fracții și procente dintr-un număr ;
- operează corect cu noțiuni din domeniul biologiei ;



CONCLUZII Evaluarea naţională la 
finalul clasei a II-a, a-IV-a, a VI-a
• Ca nivel al performanței comparate între rezultatele obținute la cele
două cicluri de învățământ: se înregistrează valori asemănătoare între
cele două cicluri de învățământ, înregistrându-se rezultate care reflectă
răspunsuri corecte sau parțial corecte la majoritatea itemilor și pentru
majoritatea elevilor.

• AprÎn cadrul evaluării la clasa a II-a, testul a presupus
evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite şi testul de 
evaluare a competenţelor de producere a mesajelor scrise. Evaluarea
competenţelor fundamentale la finalul clasei a IV-a a însemnat un 
test pentru evaluarea competenţelor de înţelegere a textului scris în
limba română şi un test pentru evaluarea competenţelor de 
matematică. Iar evaluarea competenţelor fundamentale la finalul
clasei a VI-a a constat în susţinerea unui test pentru evaluarea unor
competenţe specifice ariei curriculare „Limbă şi comunicare”, 
respectiv a unui test pentru evaluarea unor competenţe specifice ariei
curriculare „Matematică şi Ştiinţe ale naturii“. Fiecare test a fost
elaborat pentru a putea fi rezolvat în 25 de minute la clasa a II-a şi în
60 de minute la clasele a IV-a şi a VI a.



Concluzii 

AprÎn cadrul evaluării la clasa a II-a, testul a presupus evaluarea competenţelor de receptare a mesajelor citite şi testul de evaluare a 

competenţelor de producere a mesajelor scrise. Evaluarea competenţelor fundamentale la finalul clasei a IV-a a însemnat un test pentru evaluarea

competenţelor de înţelegere a textului scris în limba română şi un test pentru evaluarea competenţelor de matematică. Iar evaluarea competenţelor

fundamentale la finalul clasei a VI-a a constat în susţinerea unui test pentru evaluarea unor competenţe specifice ariei curriculare „Limbă şi

comunicare”, respectiv a unui test pentru evaluarea unor competenţe specifice ariei curriculare „Matematică şi Ştiinţe ale naturii“. Fiecare test a fost

elaborat pentru a putea fi rezolvat în 25 de minute la clasa a II-a şi în 60 de minute la clasele a IV-a şi a VI a. erale as

În urma analizei rezultatelor se impun următoarele măsuri:

abordarea evaluării din perspectiva centrării pe competențe;

elaborarea testelor de evaluare la clasă după modelul celor standardizate pentru a-i familiariza pe elevi cu structura acestor subiecte;

proiectarea secvențelor de învățare cu accent pe standardele de performanță; realizarea și respectarea planurilor remediale individualizate;

identificarea de strategii pentru încurajarea lecturii în rândul elevilor;

păstrarea unei legături permanente între cadre didactice și familiile elevilor pentru informarea acestora în legătură cu progresul școlar;

efectuarea de exerciții de exprimare liberă, de argumentare a unei opinii, atât în cadrul orelor de limba română, cât și la dirigenție, limbi străine, 

cultură civică, istorie etc., discipline care permit astfel de activități;

construirea de instrumente de evaluare asemănătoare celor de la EN 2, 4, 6 în cadrul comisiilor metodice/ catedrelor.



Elevi audienți aflați în situații deosebite care 
provin din zona conflictului armat din Ucraina 

și intrați pe teritoriul României 

Școala Gimnazială Nr. 3 
Voluntari s-a implicat în
activitățile organizate de 
Crucea Roșie Ilfov prin 
colectarea de fonduri din 
partea părinților , elevilor și a 
cadrelor didactice transferând 
în contul acesteia suma de 
5170 lei 

28 februarie 2022 

Ciclul preșcolar – 5 preșcolari 
Ciclul primar – 1 elev
Ciclul gimnazial – 2 elevi



Concursuri și 
olimpiade 

școlare

2021-
2022



Nr.

Crt.

Nume Prenume Vârsta Disciplina Clasa Premiul/

faza

Individual/

grup

1 OATU MARIAN 14 ani ISTORIE aVIII a A Premiul I / faza județeană individual

2

SORESCU ADRIAN 14 ani MATEMATICĂ aVIII a A Mențiune/faza județeană individual

3 SEVER VEDAT EMRE 11 ani GEOGRAFIE a V a B Mențiune/faza județeană Individual 

Prof. coordonator Kristou Mihaela , specialitatea istorie, participare faza națională
Prof. coordonator Seceanu Romeo Daniel, specialitatea matematică
Prof. coordonator Birică Andra, specialitatea geografie  Elevii au fost premiați de 

DECSIC Voluntari din 
fondurile Consiliului Local 

Voluntari 







Concursuri școlare 2021-2022

• Concursul Județean de muzică 
EUTERPE ,concurs aflat în 
Calendarul Activităților 
Educatuve Județene 2022, 
poziția 16 ,  28 mai 2022

• Elevul Grasu Călin a obținut Premiul special 
al juriului pentru prestația artistică 

• Premiul I Grasu Călin , clasa a VI a B , 
secțiunea muzică ușoară-solist 

• Premiul I, Mureșsan Tiana Maria , clasa a V a 
B, secțiunea muzică ușoară – voce solist 

• Premiul al II lea David Valentin – clasa a VI a 
A, secțiunea muzică instrumentală solist-pian

• Mențiune Oatu Marian , clasa a VIII a , 
secțiunea muzică religioasă solist 

• Mențiune Corul Școlii Gimnaziale Nr. 3 
Voluntari – secțiunea muzică ușoară-grup 

Prof.coordonator Dragomir George 



Rezultatele obținute de preșcolarii Grădiniței ”Dumbrava Minunată”, Piperala Concursul Național ”Olimpiadele Preșcolarilor” -

ediția 2022, înscris în CAEM 2022

Premiul I Premiul al II lea Premiul al III lea

Păuleț Maria
Mijlocie ”Fluturașii”
Ionică Luca
Mare ”Ciupercuțe” 
Kocoglu Ezel
Mare ”Pisicuțe” 

Păun Vlad Andrei
Mare ”Steluțe” 
Puia Alexandra 
Mare ”Ciupercuțe” 

Nicolae Annaise
Mică ”Ursuleți”
Dragomir Eva 
Mijlocie ”Fluturașii” 
Cîrstea Dominic
Mijlocie ”Fluturașii” 
Indrieș Eva Irina 
Mijlocie ”Gărgărițe” 
Bunescu Griffith Theo  
Mare ”Broscuțe” 



Parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Ilfov și Editura Copilăria 

În cardul acestui parteneriat grupele mari de preșcolari au participat la concursul Primii pași spre 
școală , unde au obținut rezultate remarcabile .

Kokoglu Ezel – Grupa mare Pisicuțe- LOCUL I
Negură Antonia – Grupa mare Ciupercuțe – LOCUL II
Porojnicu Mara - Grupa mare Steluțe – LOCUL III



Parteneriat cu Centrul de Prevenire, 

Evaluare si Consiliere Antidrog Ilfov –

Proiectul Cum să creștem sănătoși

În cadrul parteneriatului au 

participat grupele mari de preșcolari.



3. MANAGEMENTUL 
CARIEREI



3.3. Managementul activităților educative. Activitățile extrașcolare.
Calendarul activităţilor extraşcolare şi extracurriculare

An școlar 2020-2021 





3.4. SĂPTĂMÂNA “ȘCOALA ALTFEL”.

• Programul activităţilor educative din 
sǎptǎmâna

• Programului național Să știi mai multe, să fii 
mai bun!

Suspendat în anul școlar 2021-2022 



.

Campania antibullying Fii asertiv, 
nu agresiv !
23.05.2022

Parteneri 

Biroul Siguranța Școlară din cadrul IPJ Ilfov

Centrul Județean de Resurse și de Asistență 
Educașională

Gabriela Szabo –invitat special 

Elevi participanti – clasele a V a și a VI a , clasele a IV a 



Campanie prevenirea implicării 
preșcolarilor și școlarilor în accidente 

rutiere
23.05.2022

Parteneri 

Biroul Siguranța Școlară din cadrul IPJ Ilfov

Serviciul Rutier 

Elevi participanti – clasele  P-IV 



Tabără Bucovina 
august 2022
Profesori:
Constantin Alexandra Mihaela
Postelnicu Andreea
Nastu Hristu
Seceanu Daniel 





Tabără Poiana Mărului – Brașov 
21.08-26.08.2022

Prof. înv. primar Vasile Ionela Alina
Prof. înv. primar Stoian Claudia 
Prof. înv. primar Olariu Roxana



Tabăra mușchetarilor
Campulung Muscel
• 14-19 August 2022

Profesori:

• Dinu Nicoleta Claudia

• Petcu Ana Iulia

• Nicolae Elena Georgiana





Parteneriate/Proiecte
2021-2022

“Stop ştirilor false” program 
organizat de asociatia Ora de net. 
Activitatile au fost desfasurate la 

toate clasele de gimnaziu

Protocol de colaborare Parohia 
Pipera (rechizite, manual religie 

CP)

Programul “Always” in 
parteneriat cu Care Givers SRL, 

pentru elevele de clasa aV-a

Campania “Zambeste pentru
viitor” desfasurata la nivel

national de Crucea Rosie romana, 
cu suportul Colgate-Palmolive 

Romania, Programul Școlar 
Global Bright Smiles , Bright 

Futures pentru elevii claselor I-IV.

Acord de parteneriat cu DECSIC 
Voluntari – Zâmbim sănătos 

Particicaprea la a 7-a editie a 
programului “Tedi-scoala

sigurantei”

Acord de parteneriat educațional 
Proiectul educațional de științe 

HAPPY-EDU inclus în CAEN 2022 , 
poziția 134 



Parteneriate/Proiecte
2021-2022

Protocol de colaborare privind 
desfășurarea programului Educație 

pentru Viața de familie (EVF) 
Fundația Tineri pentru Tineri 

Acord de parteneriat Asociația 
eLiberare-traficul de persoane

Protocol de colaborare Asociația 
Măgurele Science Park 

Campania “Zambeste pentru viitor” 
desfasurata la nivel national de 

Crucea Rosie romana, cu suportul 
Colgate-Palmolive Romania: lectie 

de educatie privind igiena orala 
pentru elevii claselor I-IV.

Acord de parteneriat pentru 
derularea activităților de service-

learning – Uni. Politehnică din 
București – Departamentul de 

Formare pentru Cariera Didactică ți 
Științe Socio-Umane 

Proiect de educație juridică non-
formală Fii avocat în școala ta! –

Proiect de responsabilitate socială 
implementat de Uniunea Națională 

a Barourilor din România 

Avocat Grigoraș Luminița

Clasele VII-VIII 

Protocol de colaborare Scoala
Gimnazială Nicolae Groza Timiș-

Rețeaua Prieteniei 

Prof. Crosman Elisabeta



Caravana Eroii Internetului 
25 mai 2022

Caravana Eroii Internetului le-a explicat elevilor câteva dintre noțiunile fundamentale despre

cetățenia digitală și securitatea online, astfel încât ei să poată explora lumea online cu 

încredere.

Încearcă și tu @ beinternetawesome.withgoogle.com/ro_ro să:

Fii inteligent pe internet

Fii alert pe internet

Fii puternic pe internet

Fii amabil pe internet

Fii curajos pe internet

https://beinternetawesome.withgoogle.com/ro_ro?fbclid=IwAR1G3I7nESmG5tP4SYYEuBM7KyU5v8BIW8rEfKXeAf-_yswIMAqy_Cg1cLA


Campania Vreau si eu! 
Clasele participante: III A, III B, VA, VB

Invitat: Cristian Geaman
20 mai 2022

Motivația pentru 
performanță 



Elevii claselor V-VIII din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 3 Pipera-Voluntari din județul Ilfov au participat la 
discuții interactive privind efectele și riscurile consumului produselor din tutun și dispozitivelor

electronice.

Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere 

Antidrog Ilfov

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068877503587&__tn__=-UC*F


Curățăm România!
Acțiunea se înscrie în cadrul campaniei naționale de ecologizare
«Curăţăm România» inițiată Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. 
Parteneri: Prefectura Județului Ilfov
Primăria Orașului Voluntari
DECSIC Voluntari 
SC ECOVOL SA 
2 mai 2022 



3.5.1. Colaborarea cu
părinții.

Existența/Inexistența
Asociației de părinți.

• - Implicarea în viața școlii. Modalități, eficiență.

• - Programe pentru părinți desfășurate la nivelul școlii.

• În semestrul I a fost achitat Serviciul de Hosting internet 
al domeniului www.scoala3pipera.ro

• Pentru anul scolar 2021-2022. Asociatia si-a propus:

• - Continuarea programului de implementare a procedurii
de redirectionare a 2% din impozitul pe venit.

• - Sustinerea financiara pentru premierea elevilor Scolii
Gimnaziale Nr. 3.

• - Sustinerea financiara pentru saptamana “Sa stii mai
multe, sa fii mai bun!”



3.5.5. 
Colaborarea
cu sindicatele

• Între instituțiile, Scoala Gimnazială Nr. 3 Voluntari și
FSLI, există o relatie prielnică rezolvarii diverselor probleme, 
neconcordanțe care apar la nivelul personalului didactic si
nedidactic din scoala.

• În luna decembrie 2022, FSLI a oferit cadouri de Crăciun
sub forma unor tichete cadou. Sindicatul FSLI ne reprezintă în
procesul de a câștiga dobânzile cuvenite anterior.

• Reprezentantul sindical a participat la şedinţele
organizate de sindicat, comunicând personalului didactic din 
unitate informaţiile primite la aceste şedinţe. De asemenea, a luat
legătura cu sindicatele de câte ori a fost necesar.

• Personalul din cadrul unității noastre școlare care a fost infectat 
cu virusul SARS CoV 2  a primit fiecare suma de 500 lei. 

Lider de sindicat

Prof. Nicu Coroiu



III. MANAGEMENTUL 
CALITĂȚII





1.1.  Realizarea 
documentelor de 
proiectare.

Documentele proiective ale 
comisiei au fost revizuite şi
actualizate in conformitate
cu metodologiile în vigoare

şi anume:



1.2.  Analiza activității desfășurate de comisie (puncte 
tari,zone de îmbunătățire).

• Dintre activitățile desfășurate de comisia CEAC în anul școlar 2020-2021 – sem I, amintim:

• 1. Au fost desemnați membrii și a fost constituită Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității.

• 2. A fost prezentat în C.A. Raportul Anual de Evaluare Internă generat pe platforma A.R.A.C.I.P. pentru anul școlar 2019-2020, 

precum și Planul de îmbunătățire a calității educației oferite pentru anul școlar 2020-2021, pe platforma A.R.A.C.I.P.

• 3. A fost revizuit Regulamentul comisiei și aprobat în ședința C.A.

• 4. Au fost stabilite și aprobate atribuțiile fiecărui membru C.E.A.C.

• 5. A fost întocmit Planul Operațional al C.E.A.C. și aprobat în ședinața C.A.

• 6. Au fost formate subcomisiile C.E.A.C – stabilindu-se pentru fiecare atribuțiile și responsabilii .

• 7. A fost actualizată și completată baza de date a școlii pe platforma A.R.A.C.I.P. în proporție de aproximativ 70%

• 8. S-a stabilit repartizarea cadrelor didactice pe observatori și s-a realizat lunar observarea lecțiilor și completarea fișelor de 
observație, fără a se semnaliza abateri de la principiile de predare-învățare-evaluare, cadrele didactice respectând metodologia
de desfășurare specifică disciplinei de predare;

• 9. S-a realizat lunar monitorizarea orarului, prin completarea fișelor de monitorizare, neînregistrându-se abateri de la 
desfășurarea programului stabilit prin orarul de funcționare a unității noastre școlare.



• 10. L-a începutul lunii decembrie s-
au aplicat chestionare cadrelor didactice pentru stabilirea nevoilor acestora, în vederea achiziționării de
materiale necesare procesului de predare-
învățare, ceea ce a dus la realizarea activității de îmbunătățire - „Achiziționarea de mijloace didactice -
prevăzută în Planul de îmbunătățire a calității educației oferite pentru anul școlar 2020-2021

• 11. S-au aplicat chestionare pentru stabilirea satisfacției autorilor și beneficiarilor procesului educativ
și în peste 80% din cei intervievați s-au arătat mulțumiți de colaborarea cu școala, nemulțumirea
înregistrându-se în ceea ce privește implicarea părinților în relația cu școala.

• 12. S-a realizat monitorizarea frecvenței participării la cursuri a elevilor. În vederea realizării activității
de îmbunătățire – Prevenirea și combaterea abandonului școlar - prevăzută în Planul de îmbunătățire a 
calității educației oferite pentru anul școlar 2020-2021

• 13. A fost monitorizată completarea cataloagelor în luna noiembrie și la sfârșitul semestrului I, toate
cataloagele fiind completate integral, realizate modificările / corectările necesare și conforme normelor
legislative în vigoare, acolo unde situația s-a impus.

• 14. A fost monitorizată ritmicitatea notării fără a se constata nereguli.



Puncte tari

• -realizarea graficului de monitorizare a activităţilor, la 
nivelul echipei manageriale, comisiilor şi CEAC; 

• -realizarea monitorizării activităţii de către echipa 
managerială, responsabilii comisiilor şi coordonatorul 
CEAC; 

• -realizarea bazei de date la nivelul comisiilor prin 
existenţa rapoartelor fiecărui cadru didactic conform 
fişei de evaluare pentru acordarea calificativului anual, a 
graficului de activităţi pe domenii şi a raportului 
comisiei pe sem I; 

• -realizarea bazei de date la nivelul CEAC prin existenţa 
rapoartelor comisiilor metodice şi a comisiei diriginţilor 
şi raportul de activitate al CEAC pe sem I şi anual. 



Zone de 
îmbunătățire

• - elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a 
monitorizării activităţilor desfășurate pentru a se putea 
realiza o evaluare internă cât mai corectă; 

• - o mai bună colaborare a membrilor comisiei cu toate 
cadrele didactice, cu consiliul elevilor și al părinţilor pentru 
a ușura și eficientiza munca acestei comisii; 

• - aplicarea și valorificarea în continuare a chestionarelor 
de identificare a gradului de satisfacţie a beneficiarilor în 
legătură cu serviciile oferite de școală; 

• - centralizarea exemplelor de bună practică oferite de 
reprezentanţii catedrelor și popularizarea acestora ;

• - prezența diseminării în cadrul consiliilor profesorale a 
diverselor activități, cursuri și concursuri la care cadrele 
didactice iau parte.



Cerc pedagogic ciclul primar , semestrul I , an școlar 2021-2022 
Tema: Cum să predai strategii didactice interactive ?

14.12.2021- online



Cerc pedagogic ciclul preșcolar 
Diversitatea culturală în activitățile cu preșcolarii 

semestrul I, 25.11.2021



• Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate prin organizarea unor
activităţi extraşcolare educative în parteneriat cu poliţia locală, biserica, primăria, cabinetul medical şi părinţii;

• Diseminarea informaţiilor cu privire la activităţile extraşcolare, proiectele, concursurile desfăşurate
în cadrul unității în şedinţele Consiliului profesoral, Şedinţele cu părinţii şi pe postul de televiziune locală;

• Realizarea şi popularizarea pliantului unității care cuprinde oferta educaţională şi exemple de bune
practici.

• Site-ul Școlii Gimnaziale Nr. 3 Voluntari www.scoala3pipera.ro

• Pagina de facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100063582520917

Promovarea imaginii unității

http://www.scoala3pipera.ro/


Promovarea imaginii unității



Colaborarea cu părinţii.
Implicarea în viaţa școlii

• Între unitate şi familie există o bună colaborare prin
participarea părinţilor la activităţile şcolare şi extraşcolare organi
zate. Dorind o implicare a familiei în activităţile formativ-
educative, prin diferite modalităţi de comunicare, 
se organizează cu părinţii şedinţe, 
lectorate, vizite la domiciliu în cadrul cărora am oferit părinţilor c
ât mai multe informaţii despre situaţia copiilor la învăţătură,
comportament şi greutăţile întâmpinate în procesul de
învăţământ. Legat de activităţile extraşcolare organizate de unita
te, părinţii au participat la serbările şcolare cu ocazia diferitelor
evenimente.Părinţii au răspuns cu promptitudine în vederea rez
olvării unor probleme administrativ gospodăreşti apărute în curs
ul anului școlar.



Colaborarea cu Consiliul Local

• Există o colaborare bună cu Consiliul Local 
Voluntari , Primăria Voluntari asigurându-se de 
aplicarea şi respectarea legislaţiei şi luarea de măsuri
privind cuprinderea tuturor elevilor/preșcolarilor în
unitate, precum şi dezvoltarea bazei materiale
pentru desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a 
educaţiei tuturor elevilor din comunitate.



IV. CONCLUZII



V. PROPUNERI CĂTRE 
INSPECTORATUL ȘCOLAR 

JUDEȚEAN ILFOV


