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 Demersul managerial pentru anul şcolar 2017-2018 a avut în vedere  realizarea idealului 

educaţional propus de  Legea Învăţământului şi de documentele de politică educaţională ale 

Ministerului Educaţiei Naționale. Din această perspectivă, unitatea noastră şcolară a avut ca scop 

sprijinirea elevilor  în vederea formării şi dezvoltării lor intelectuale. Pentru atingerea acestui 

deziderat, cadrele didactice din şcoala noastră au desfăşurat o activitate instructiv-educativă 

menită să conducă către realizarea următoarelor finalităţi: 

 formarea și dezvoltarea personalităţii elevilor în acord cu laturile educaţiei;  

 dobândirea unor solide cunoştinţe de cultură generală si de specialitate; 

 valorizarea experienţei personale;  

 dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială (comunicare, 

gândire critică) ; 

 formarea conştiinţei şi conduitei morale. 

 

       Analiza SWOT a activităţii desfăşurate în Şcoala Gimnazială  Belinţ în anul şcolar 2017-

2018 scoate în evidenţă următoarele aspecte: 

 

 

 

Puncte tari 
 

-activităţile extraşcolare şi extracurriculare 

organizate în şcoală şi în afara ei; 

-derularea unor acţiuni şi programe menite să 

stimuleze capacităţile creatoare ale elevilor; 

-nucleul de cadre didactice bine pregătite 

profesional, cu vocaţie didactică; 

-preocuparea cadrelor didactice pentru formarea 

continuă prin înscrierea la examenele de 

obţinere a gradelor didactice  şi prin 

participarea la cursuri de perfecţionare în 

specialitate şi pedagogie; 

-buna colaborare a echipei manageriale cu 

 

Puncte slabe 

 

-existenţa unor elevi cu rezultate slabe la 

învăţătură; 

-capacitatea de decizie limitată a şcolii, în ceea 

ce priveşte gestionarea fondurilor financiare; 

-manualele disponibile pentru unele discipline 

sunt nerevizuite sau conţin informaţii 

perimate; 

-manualele noi nu au fost primite la timp;  

-terenul de sport din curtea şcolii este 

neamenajat; 

-laboratorul de informatică nu corespunde 

cerințelor actuale; 
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colectivul de cadre didactice, didactice auxiliare 

şi nedidactice; 

-existenţa de cabinete şi laboratoare pe 

discipline; 

-existenţa bibliotecii; 

-existenţa unor spaţii de învăţământ 

corespunzătoare desfăşurării în condiţii optime 

a cursurilor; 

-colaborarea bună cu Primăria/Consiliul Local 

Comuna Belinţ; 

- transportul gratuit al elevilor navetişti; 

-confortul termic în școala și în grădinița din 

Belinț; 

-achiziționarea a șase videoproiectoare. 

 

-oferta educaţională la nivelul comunităţii nu 

este promovată eficient; 

-neimplicarea profesorilor în programe 

naţionale şi internaţionale; 

-două clase în regim simultan; 

-localul grădiniței din Belinț deteriorat. 

 

 

Oportunităţi 
  

- oferta bogată de cursuri de formare; 

-relaţiile bune de colaborare cu Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Timiş şi Consiliul Local al 

Primăriei Belinţ. 

 

Ameninţări 

 

 -lipsa de atractivitate a temelor abordate prin 

parcurgerea programelor şcolare la unele 

discipline; 

  -scăderea natalităţii în comună;  

-implicarea scăzută a părinţilor în educaţia 

propriilor copii şi în activităţile organizate de 

şcoală; 

 -curriculum prea aglomerat raportat la numarul 

de ore alocat fiecărei discipline; 

-conservatorismul didactic; 

- degradarea mediului social din care  provin 

elevii (scăderea  posibilităţii financiare, 

destrămarea unor familii, violenţa în familie, 

plecarea părinţilor în străinătate în căutarea unui 

loc de munca etc); 

-dezinteresul unor părinţi pentru viaţa şcolară a 

copilului lor ; 

-scăderea interesului pentru informare; 

-folosirea excesivă a computerului de către 

elevi, în alte scopuri decât cele pentru pregătirea 

zilnică pentru școală; 

-prejudiciile de imagine aduse de mass- media 

şcolii romanesti; 

-insuficienta conştientizare a părinţilor copiilor 

privind rolul lor de principal partener 

educaţional al şcolii; 

-slaba motivaţie financiară a personalului 

didactic debutant. 
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1. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 

 

 Proiectarea managerială s-a făcut prin întocmirea Planului managerial anual, în 

concordanţă cu direcţiile prioritare stabilite în Planul managerial al Inspectortatului 

Judeţean Timiş pentru anul școlar 2017-2018 şi cu Proiectului de Dezvoltare 

Instituţională al Școlii Gimnaziale Comuna Belinț, care a fost elaborat pe perioada 2015- 

2020 .  

 La începutul anului şcolar 2017-2018, prin decizii interne s-au numit secretarii 

consiliului profesoral şi consiliului de administraţie, diriginţii, responsabilii comisiilor 

metodice, s-a stabilit componenţa comisiilor de lucru din unitate, au fost operaţionalizate 

fişele posturilor şi atribuite responsabilităţi membrilor Consiliului de administraţie. Prin 

sistemul de delegare a sarcinilor s-a realizat monitorizarea activităţii tuturor 

compartimentelor. 

 Pentru gestionarea corespunzătoare a timpului s-a stabilit, prin Regulamentul 

Intern, programul de lucru din şcoală pentru toate sectoarele de activitate. Orarul a fost 

întocmit la timp. 

   

 

2. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE  

 

 În ceea ce priveşte resursele financiare, în trimestrele III și IV ale anului financiar 

2017, nu am avut fonduri salariale suficiente, asfel că în urma demersurilor făcute către 

Inspectoratul Școlar Județean Timiș, prin  Ministerul Educației Naționale, am obţinut  

suplimentarea fondului de salarii. 

 Plata facturilor pentru utilități a fost făcută din fonduri provenite din costul 

standard însă acesta nefiind suficient, am obținut suplimentări din bugetul local al 

comunei.  

 La școala și la grădinița din Belinț am introdus încălzirea pe gaz, cu fonduri 

repartizate unității din bugetul local.  

 Transportul școlar a fost asigurat de Consiliul Local Comuna Belinț și de Școala 

Gimnazială Comuna Belinț. Pentru microbuzul școlar primit în anul 2011, din fondurile 

proprii am plătit taxele obligatorii iar cheltuielile de intretinere si combustibi l au fost 

suportate în mare parte de unitatea noastră școlară dar și de Consiliul local. 

Costurile aferente navetei cadrelor didactice au fost decontate, legislația în vigoare 

nu permite însă acoperirea reală a cheltuielilor privind naveta personalului didactic și 

didactic auxiliar. 

  Nu s-a bituminat terenul de sport din curtea şcolii.  

 Am achiziționat șase videoproiectoare din economii făcute la lucrările de 

introducere a încălzirii pe gaz. A fost începută lucrarea de introducere a sistemului de 

supraveghere video la Școala Gimnazială Comuna Belinț.  

  

3. RESURSE UMANE 

 

Numărul de norme aprobat de Inspectoratul Școlar Județean Timiș pentru anul 

școlar 2017-2018 este: 

  

 Tipul de personal  Nr. de norme 

 Didactic  15,89 

 Didactic-auxiliar  1,25 

     Nedidactic  6 

 Total  23,14 
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          Activitatea de perfecţionare prin grade didactice 
În anul şcolar 2017-2018, au avut inspecții în vederea obținerii: 

Definitivatului: 

-Lazăr Mia, nota 9,50 (nouă 50%) 

Gradului didactic II: 

-prof. Nuțu Florica Miorița, calificativ foarte bine 

Gradului didactic I: 

-prof. Kiss Elena Mirela, nota 10 (zece) 

 

       Relațiile cadru didactic-elev s-au bazat pe respect reciproc, conduită civilizată, 

colaborare și înțelegere. Elevii au fost încurajați în dorința de autodepășire, atitudine pozitivă 

față de studiu, punctualitate, ținută decentă, conduită morală. Cadrele didactice au cultivat 

creativitatea elevilor, dorința lor de afirmare și autodepășire prin muncă. 

 

 Şcolarizarea şi frecvenţa 

 Cifrele de școlarizare au suferit următoarele modificări: 

  

Nivelul de școlarizare 
Nr. copii/elevi înscriși 

în 2016-2017 

Nr. copii/elevi înscriși în 

2017-2018 

Preșcolar  48  42 

Primar  82  82 

Gimnazial  66  68 

Total  196  192 

 

Mișcarea elevilor: 

  

Nivelul de școlarizare 
2016-2017 2017-2018 

înscriși veniți  plecați înscriși veniți  plecați 

Preșcolar  48        42  -  3 

Primar  82  -  2  82  -  3 

Gimnazial  66  1  2  68  -  2 

  

Situația absenţelor  

 

TOTAL ABSENŢE ABSENŢE MOTIVATE ABSENŢE NEMOTIVATE 

2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 

      

 

Absențele elevilor se datorează în mare parte motivelor medicale, există însă și 

cazuri în care părinții rețin copiii acasă pentru a îngriji frații mai mici. 

 

Rezultate generale la învăţătură 

  

Anul școlar 

 

Procent 

promov.  CP-IV 

Procent promov. 

V-VIII 

Numărul de elevi 

I S B FB 5 - 6,99 7 - 8,99 9 - 10 

2016-2017 100% 100% - 16 20 44 1 31 34 

2017-2018 98,73% 98.48% - 7 26 45 - 31 34 
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Corigenţe 

 

 2016-2017 2017-2018 

Număr Procent Număr Procent 

I-IV la 1 materie - 

0% 

- 

0% 
I-IV la 2 materii - - 

I-IV la 3 materii - - 

Total I-IV - - 

V-VIII la 1 materie - 

0% 

- 

1% 

V-VIII la 2 materii - 1 

V-VIII la 3 materii - - 

V-VIII la 4 materii - - 

Total V-VIII - 1 

 

 

4. DESFĂŞURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 

 

Calitatea proiectării didactice 

Planificările anuale şi semestriale au fost realizate la timp şi în concordanţă cu 

cerinţele programelor. Nu s-au constatat situaţii în care materia planificată să nu se fi 

predat în întregime şi la timp. 

 

 

Activitatea comisiilor metodice 

În anul şcolar 2017-2018,  activitățile metodice s-au desfăşurat în cinci comisii: 

învățători, educatoare, științe umane, științe reale, diriginți. Responsabilii acestor comisii 

au întocmit planuri de management, rapoarte de analiză, planuri de recuperare etc.  

 

Curriculum la Decizia Școlii  

 

În Curriculumul la Decizia Școlii, în anul şcolar 2017-2018, au fost incluse 

următoarele discipline opţionale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pentru anul școlar 2018-2019, părinții și elevii au fost consultați în legătură cu 

disciplinele la care ar dori să se să se propună opționale.  S-au parcurs etapele prevăzute 

în procedura CDŞ. 

 

Calitatea predării  

 

În urma inspecțiilor efectuate pentru obţinerea gradelor didactice, toate cadrele didactice 

înscrise au obţinut note respectiv calificative maxime. Rezultatele obţinute de elevii clasei a 

VIII-a la Evaluarea Națională au reflectat posibilitățile lor intelectuale reale, fiind în concordanță 

cu așteptările cadrelor didactice. La Evaluările Naționale de la sfârșitul claselor a II-a, a IV-a și a 

Clasa  Denumirea optionalului 

V Matematica distractivă 

VI TIC-Prietenul meu, calculatorul 

VII TIC-Prietenul meu, calculatorul 

VIII Matematică distractivă 
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VI-a, rezultatele au fost analizate de cadrele didactice împreună cu elevii și părinții acestora și au 

fost întocmite planuri de recuperare, acolo unde s-a constatat necesitatea. 

 

Program de pregătire suplimentară 

 

In anul 2017-2018, în şcoală s-au desfășurat ore de pregatire suplimentară la 

disciplinele de examen de la Evaluarea Națională a clasei a VIII-a, limba română și 

matematică, conform orarului stabilit.  

 

Participarea la concursuri 

 

În acest an școlar, elevii au participat la concursuri școlare organizate în alte 

unități de învățământ doar la disciplinele matematică și limba română. S-a remarcat un 

singur elev de clasa a VI-a, care a obținut mențiune la Olimpiada de matematică a satelor 

din România, etapa județeană. 

   

Nr. 

crt. 

Denumire concurs Nr. 

participanți 
Premii 

1 Festival – Concurs Regional 

„Cântec, joc și grai străbun” – 

ediția a X-a, Noiembrie 2017 

20 - Premiul I – Ansamblul „Hora Belințului” 

- Premiul Special – Ansamblul „Hora Belințului” 

2 Concurs Județean de Creație 

Religioasă „Iosif cel Nou de 

la Partoș” – Ediția VII-a, 

Etapa finală, 13.11.2017 

6 - Desen religios – Premiul II – Stoița Vlăduț (clasa V) 

- Desen religios – Mențiune III – Crâstea Loredana 

(clasa IV) 

- Poezie recitare – Mențiune II – Ene Maria Francesca 

(clasa IV) 

- Eseu – Mențiune II – Otescu Ioana (clasa V) 

- Muzică psaltică – Mențiune III - Ștruț Mario (clasa 

VI) 

3 Concurs de recitare „Parfum 

de poezie” - Școala 

Gimnazială Nr. 2 Lugoj, 

19.01.2018 

8 - Mențiune – Miclăoni Daria (clasa I) 

- Mențiune – Barboni Alessia (clasa I) 

- Mențiune – Ursu Ionuț (clasa III) 

- Mențiune – Pecura David (clasa VII) 

4 Concursul Comper – Limba 

și literatură română, Etapa I, 

19.01.2018 

64 - Premiul I – Dondoș Amalia-Narcisa (CP) 

- Premiul I – Dondoș Ligia-Maria (CP) 

- Premiul I – Ciosici Narcis Matei (III) 

- Premiul I – Ursu Ioan Cristian (III) 

- Premiul I – Benescu Alexandru (IV) 

- Premiul II – Barboni Maria Otilia (CP) 

- Premiul II – Groszos Paula Estefania (I) 

- Premiul II – Trion Roxana (I) 

- Premiul II – Jura-Stanciu Bianca-Ioana (I) 

- Premiul II – Balintfi Daiana (III) 

- Premiul II – Birou Iasmina Andreea (III) 

- Premiul II – Ene Maria Francesca (IV) 

- Premiul II – Purcaru Adela (IV) 

- Premiul II – Podean Sefora (IV) 

- Premiul II – Crastea Loredana (IV) 

- Premiul II – Pereș Ana Patricia (V) 

- Premiul II - Șoldan Daria Ana-Maria (V) 

- Premiul III – Luca Karina (CP) 
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- Premiul III – Pereș Petronela (CP) 

- Premiul III – Balint Alexandru (I) 

- Premiul III – Barboni Alessia (I) 

- Premiul III – Iacoboni Ana Maria (I) 

- Premiul III – Prejban Anca Lavinia (I) 

- Premiul III – Warth Augustin (I) 

- Premiul III – Crastea Anișoara (II) 

- Premiul III – Mihăescu Marius (III) 

- Premiul III – Onescu Marko (III) 

- Premiul III – Stanamirescu Cătălin (III) 

- Premiul III – Boandă Andreea (V) 

- Premiul III – Mitrache Natalia (V) 

- Premiul III – Otescu Ioana (V) 

- Premiul III – Trion Raul Petru (VI) 

- Mențiune – Negru Vladuț (I) 

- Mențiune – Pecura Samuel (I) 

- Mențiune – Mitrache Bogdan (II) 

- Mențiune – Popovici Cristina (IV) 

- Mențiune – Radu Ștefan (V) 

- Mențiune – Deiac Bogdan (V) 

- Mențiune – Fedor Anca (V) 

- Mențiune – Bumbar Dariana (VI) 

- Mențiune – Herci Darius (VI) 

- Mențiune – Radu Raluca (VI) 

5 Concursul Comper – 

Matematică, Etapa I, 

26.01.2018 

55 - Premiul II – Dondoș Ligia (CP) 

- Premiul II – Luca Karina (CP) 

- Premiul II – Barboni Alessia (I) 

- Premiul II – Negru Vlăduț (I) 

- Premiul II – Warth Augustin (I) 

- Premiul III – Barboni Maria (CP) 

- Premiul III – Pereș Petronela (CP) 

- Premiul III – Popa Andrei (CP) 

- Premiul III – Bizău Andrei (CP) 

- Premiul III – Groszos Paula (I) 

- Premiul III – Miclăoni Daria (I) 

- Premiul III – Mioc Alexandru (II) 

- Premiul III – Ciosici Narcis (III) 

- Premiul III – Ene Maria Francesca (IV) 

- Mențiune – Balintfi Patrick (CP) 

- Mențiune – Dondoș Amalia (CP) 

- Mențiune – Hotima Denis (CP) 

- Mențiune – Trion Roxana (I) 

- Mențiune – Pecura Samuel (I) 

- Mențiune – Prejban Anca (I) 

- Mențiune – Ursu Ioan (III) 

- Mențiune – Purcaru Adela (IV) 

- Mențiune – Crastea Loredana (IV) 

6 Olimpiada „Universul 

cunoașterii prin lectură” 

5  

7 Concursul Comper – Limba 

și literatură română, Etapa II, 

76 - Premiul I – Luca Karina (CP) 

- Premiul I – Groszos Paula (I) 



 

 8 

16.03.2018 - Premiul I – Nicoara Melisa (I) 

- Premiul I – Ciosici Narcis (III) 

- Premiul I – Ene Maria Francesca (IV) 

- Premiul II – Barboni Maria (CP) 

- Premiul II – Balintfi Patrick (CP) 

- Premiul II – Barboni Alessia (I) 

- Premiul II – Iacoboni Ana Maria (I) 

- Premiul II – Pecura Samuel (I) 

- Premiul II – Trion Roxana (I) 

- Premiul II – Balint Alexandru (I) 

- Premiul II – Miclaoni Daria (I) 

- Premiul II – Ursu Ioan (III) 

- Premiul II – Balint Martin (III) 

- Premiul II – Benescu Alexandru (IV) 

- Premiul II – Podean Sefora (IV) 

- Premiul III – Negru Vladut (I) 

- Premiul III – Warth Augustin (I) 

- Premiul III – Jura-Stanciu Bianca (I) 

- Premiul III – Mioc Alexandru (II) 

- Premiul III – Mihaescu Marius (III) 

- Premiul III – Toma Alina (III) 

- Premiul III – Onescu Marko (III) 

- Premiul III – Balintfi Daiana (III) 

- Premiul III – Birou Iasmina (III) 

- Premiul III – Stanamirescu Catalin (III) 

- Premiul III – Purcaru Adela (IV) 

- Mențiune – Dondoș Ligia (CP) 

- Mențiune – Hațeg Alessia (CP) 

- Mențiune – Bizau Cristina (CP) 

- Mențiune – Pereș Petronela (CP) 

- Mențiune – Prejban Anca (I) 

- Mențiune – Crastea Anisoara (II) 

- Mențiune – Draghici Luca (II) 

- Mențiune – Mitrache Bogdan (II) 

- Mențiune – Roman Cristina (III) 

- Mențiune – Crastea Loredana (IV) 

- Mențiune – Popovici Cristina (IV) 

- Mențiune – Boanda Andreea (V) 

- Mențiune – Deiac Bogdan (V) 

- Mențiune – Otescu Ioana (V) 

- Mențiune – Radu Raluca (VI) 

- Mențiune – Pecura David (VII) 

- Mențiune – Barboni Bianca (VIII) 

8 Olimpiada satelor bănățene, 

Matamtică, 17.03.2018 

5 - Mențiune – Pereș Ana Patricia (V) 

- Mențiune – Pecura David (VII)  

9 Concursul Comper – 

Matematică, Etapa II, 

23.03.2018 

65 - Premiul I – Bizau Andrei (CP) 

- Premiul I – Pereș Petronela (CP) 

- Premiul I – Barboni Alessia (I) 

- Premiul I – Groszos Paula (I) 

- Premiul I – Iacoboni Ana Maria (I) 

- Premiul I – Ciosici Narcis (III) 
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- Premiul II – Barboni Maria (CP) 

- Premiul II – Dondoș Ligia (CP) 

- Premiul II – Balint Alexandru (I) 

- Premiul II – Miclaoni Daria (I) 

- Premiul II – Ursu Ioan (III) 

- Premiul II – Toma Alina (III) 

- Premiul III – Dondoș Amalia (CP) 

- Premiul III – Luca Karina (CP) 

- Premiul III – Balintfi Patrick (CP) 

- Premiul III – Negru Vlăduț (I) 

- Mențiune – Hotima Denis (CP) 

- Mențiune – Crișovan Marius (I) 

- Mențiune – Jura-Stanciu Bianca (I) 

- Mențiune – Pecura Samuel (I) 

- Mențiune – Crețu Marius (I) 

- Mențiune – Nicoara Melisa (I) 

- Mențiune – Balintfi Daiana (III) 

- Mențiune – Ene Maria Francesca (IV) 

- Mențiune – Crastea Loredana (IV) 

10 Concursul Județean „Talente 

la superlativ”, mai 2018 

 - Premiul I – Radu Elena Florina 

- Mențiune – Stoița Vlăduț 

11 Festivalul „Cânt și joc ca prin 

Banat”, Ediția a VIII-a, mai 

2018, Școala Gimnazială 

Comuna Balinț 

 - Recitare în grai – Locul I – Alupei Adrian 

- Recitare în grai – Locul I – Mihăescu Marius 

- Recitare în grai – Locul III – Crâsta Tiberiu 

- Dans popular – Locul III – Ansamblul Folcloric „Hora 

Belințului” 

12 Concursul Județean 

„Matematica ... de nota 10” 

8  

13 Concursul Comper – Limba 

și literatură română, Etapa 

Națională, 11.05.2018 

1 - Premiul I - Ciosici Narcis (III) 

 

 

Activitatea educativă 

 

Activitatea din săptămâna Şcoala altfel a fost desfăşurată în conformitate cu programul 

aprobat de Consiliul de Administraţie al Școlii Gimnaziale Comuna Belinț.  

 

Nr. crt. Data Traseul Cadre ddiactice  

1 19.10.2017 Belinț - Timișoara Popovici Ioan 

Maxim Lidia Loredana 

2 21.10.2017 Belinț - Hunedoara - Deva Barboni Florin 

3 21.11.2017 Belinț - Timișoara  Vlaicu Claudela 

Kiss Mirela 

4 01.12.2017 Belinț - Alba Iulia Barboni Florin 

Căliman Leon 

5 21-22.04.2018 Belinț - Peștera Boli - Deva Barboni Florin 

Calangiu Dănuț Marian 

6 18-19.05.2018 Belinț - Peștera Meziad Popovici Ioan 

7 09.06.2018 Belinț - Orșova Maxim Lidia Loredana 

Nuțu Florica Miorița 
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5. PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

 

Nr. 

crt. 

Parteneri Denumire parteneriat 

(proiect) 

Dată 

1 Școala Gimnazială Comuna Belinț - Asociația 

Activ pentru Comunitate 

CARAVANA - Știință 

pentru Tineri! 

28.09.2017 

2 Școala Gimnazială Comuna Belinț - Universitatea 

de Științe Agricole și Medicină Veterinară a 

Banatului „Regele Mihai I al României” din 

Timișoara 

Orientarea școlară și 

profesională în științele 

vieții 

03.11.2017 

 

Colaborarea cu părinţii. Implicarea în viaţa şcolii. Modalităţi, eficienţă.  

 

Colaborarea cu părinţii și implicarea lor în activitățile școlii poate fi îmbunătățită. 

Pentru anul şcolar următor ne propunem identificarea unor activități care să-i atragă în 

stabilirea unei legături mai stânse între elevi, părinți și profesori.  

Relația cu instituțiile publice este una de colaborare și sprijin reciproc.  

  

 

 

Director, 

prof. Elena Diana Pistrui 

 

 

 

 
 

 

 


