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OFERTA EDUCAȚIONALĂ  

 AN ȘCOLAR 2019-2020 

 
Plan de școlarizare 

 

Ciclul preșcolar 

 

GPN ”Mihaela” Galați - structură a Școlii Gimnaziale ”Elena Cuza” Galați 

 

grupa mijlocie - 1 – institutor Păun Gabriela - titular  

grupa mare - 1 – prof. inv.preşcolar Duminică Jana - detaşat 

 

Școala Gimnazială ”Elena Cuza” Galați 

 

Ciclul primar 

 

Clasa pregătitoare - 1 clasă - 25 locuri – prof. înv. primar Toma Mihaela - titular gr. II 

 Clasa I - 1 clasă – 21 elevi - prof. înv. primar Cozma Viorica - titular gr. II  

Clasa a II a - 1 clasă - 18 elevi - prof. înv. primar Nichitovici Ana Gabriela - titular - gr. I  

Clasa a III a – 1 clasă – 26 elevi – înv. Baciu-Susanu Mihaela – titular gr. II  

Clasa a IV a - 1 clasă - 19 elevi – prof. înv. Primar Nichitovici Doina - titular gr II  

 

Ciclul gimnazial 

 

clasa a V a - 2 clase - prof. diriginte – se vor stabili în septembrie 2019  

clasa a VI a - 1 clasă – prof. diriginte Fotache Daniela  

clasa a VII a - 1 clasă - prof. diriginte Zaharia Liliana;  

clasa a VIII a - 1 clasă - prof. diriginte Ciocan Nicolae;  

 

Încadrare GPN ”Mihaela” 

 Cadre didactice titulare - 1 (Păun Gabriela)  

Cadre didactice titulare la grupa în 2017-2018 - 1 (Păun Gabriela) 

 Posturi declarate vacante - 1  

 



Încadrare Școala Gimnazială ”Elena Cuza” Galați 

 

 Ciclul primar  

Titulari – 5 

 

Ciclul gimnazial  

 

Limba și literatura română și  limba latină clasele  a VII a și a VIII a  

Fotache Daniela - titular școală –  grad I 

Năstase Geta – titular școală – grad II 

Limba engleză 

 Crăciun Luminița Alina - titular școală – grad I  

Limba franceză  

Fotache Daniela - titular școală –  grad I  

Matematică 

Vacant 

Fizica 

Zaharia Liliana - titular școală - grad I  

Chimie  

Zaharia Liliana - titular școală - grad I  

Biologie 

vacant - în caz că orele nu sunt ocupate prin calendarul mișcării personalului didactic, acestea vor fi alocate 

pentru completare sau la plata cu ora titularilor școlii.  

Istorie,  cultură civică (cls a VIII-a), ed.socială (clasele a V-a) 

Balmuș Gheorghe - titular școală - grad I  

Educație socială (clasele VI – VII) 

Prof. psih. Alexandrov Andrei 

Geografie  

vacant - în caz că orele nu sunt ocupate prin calendarul mișcării personalului didactic, acestea vor fi alocate 

pentru continuitate sau completare sau la plata cu ora.  

 Religie  

Năstase Geta – titular școală – grad II 

Educatie plastică  

Crăciun Anda – titular școală – grad I 



Educatie muzicală 

vacant - în caz că orele nu sunt ocupate prin calendarul mișcării personalului didactic, acestea vor fi alocate 

pentru completare sau la plata cu ora titularilor școlii.  

Educație fizică și sport  

Ciocan Nicolae - titular școală – grad I 

 

Educație tehnologică 

vacant - în caz că orele nu sunt ocupate prin calendarul mișcării personalului didactic, acestea vor fi alocate 

pentru completare sau la plata cu ora titularilor școlii. 

Informatică 

 Informatican Popescu Aurelia 

 

Discipline opționale 

 Grupa mijlocie – se va hotărî în septembrie 2019 după începerea școlii 

Grupa mare  – se va hotărî în septembrie 2019 după începerea școlii 

Clasa pregătitoare – se va hotărî în septembrie 2019 după începerea școlii  

Clasa a II a – Educație pentru sănătate  

Clasa a III a – Dezvoltarea abilităților pentru viață 

Clasa a IV a – Educație pentru sănătate   

Clasa a V a A- Idei verzi pentru planeta albastră -  opțional transdisciplinar 

Clasa a V a B - Idei verzi pentru planeta albastră - opțional transdisciplinar 

Clasa a VI a  - Idei verzi pentru planeta albastră – opțional transdisciplinar 

Clasa a VII a - Idei verzi pentru planeta albastră - opțional transdisciplinar 

Clasa a VIII a  – Ping – Pong; Prietenul meu calculatorul 

 

Personal didactic auxiliar 

 Ionițescu Nicoleta - secretar - contract de muncă durată nedeterminată  

Constantin Aida - administrator financiar  - contract de muncă durată nedeterminată  

Popescu Aurelia – informatician - contract de muncă durată nedeterminată  

Ionițescu Nicoleta – administrator patrimoniu -  contract de muncă durată nedeterminată  

 

Personal nedidactic  

– 3 și 1/2 femei de serviciu , 1/2 muncitor întreținere, 2 paznici  

 

Schema orară la clasă 



 Schemele orare ale clasele vor fi postate în luna mai după aplicarea instrucțiunii specific 

  

Cercuri la nivel de școală  

Clubul de dans tradițional rrom - clasele V-VIII  

 

Program școală  

Se învață în două schimburi 

Ora de curs: 

- Gimnaziu  50 minute cu pauză de 5 minute  

- Primar 45 minute cu pauză de 5 minute (pauza mare - a doua pauză este de 10 minute)  

Program – 8:00 -18:00 

 

Spații GPN ”Mihaela” 

- local nou dat în folosință în 2011 

 Regim de înălțime - P+1  

Săli - 6 din care 2 folosite ca săli de grupă, 2 folosite pentru clasa pregătitoare și respective clasa I , 1 este 

cabinet psihologic, 1 este cabinet metodic 

Grupuri sanitare - 4 din care 2 pentru elevi și preșcolari, 2 pentru cadrele didactice  

 Holuri - 4 

Spațiu depozitare materiale didactice - 1  

Cabinet contabilitate - 1  

Spațiu depozitare corn și lapte - 1  

 

Spații Școala Gimnazială ”Elena Cuza” Galați 

- local consolidat şi modernizat în anii 2007-2008  

 Regim de înălțime - P+1  

4 săli de clasă  

2 laboratoare de informatică  

1 spațiu cancelarie 

 1 spațiu secretariat  

1 spațiu arhivă 

1 spațiu cabinet medical 

1 spațiu bibliotecă 

1 cabinet director 

2 grupuri sanitare 



 

Baza sportivă  

-sală de sport amenajată într-o sală de clasă  

-teren de sport cu gazon artificial  

 

Mijloace de tehnologia informației  

- cabinet AeL cu 10 stații de lucru + 1 server - conexiune la internet + imprimantă + copiator Xerox  

- spațiul secretariat cu acces la internet + imprimantă + fax + calculator 

- în spațiul contabilitate și administrative acces la internet, calculator+ multifuncțional laser + imprimanta HP  

 - 2 bucati videoproiector  

- 1 bucati ecran de proiectie  

- 1 bucati camera video  

- 1 bucati aparat foto digital 

- 1 bucată conexiuni la internet - asigura accesul pe fir și pe radio în toată școala și în afara ei, în  toate sălile de 

grupă și sălile de clasă de la învățământ primar 

-  stație de amplificare, microfon, boxe  

- 1 radio cd mp3  

- 2 bucăți copiatoare GPN ”Mihaela” – 2 bucăți calculatoare GPN ”Mihaela”  

 

Asigurarea siguranței elevilor  

Campus școlar compus din clădirile școlii și cea a grădiniței, înconjurat pe toate laturile de gard. Accesul se face 

prin cele 2 porți mici: poarta elevilor, poarta profesorilor prevăzută cu interfon și sistem control acces. Acestea 

se închid după începerea cursurilor.  Sistem de supraveghere video (exterior și interior).  Profesor de serviciu 

pentru cele două cicluri: primar și gimnazial, personal de pază. Accesul în spațiul școlar se face numai pe baza 

procedurii specifice.  Semne distinctive -ecusonul . 

 

Relația cu elevii 

 -asigurarea condițiilor de organizare a organismelor la nivel de clasă și de școală 

 -consultarea acestora în cazul luării unor decizii care îi privesc  

-asigurarea premiselor de desfășurare în bune condiții a procesului instructiv-educativ  

-seriozitate și consecvență în pregătire din partea cadrelor didactice  

 -asigurarea accesului la toate spațiile școlare din școală  

-folosirea unor strategii didactice activ-participative care să pună în centrul învățării elevul  

-integrarea mijloacelor de tehnologia informației în activitatea instructiv-educativă și evaluativă 



 -asigurarea consilierii în procesul de învățăre și în afara școlii prin folosirea platformelor de învățare și evaluare 

și a instrumentelor web2.0 (forumuri, e-mail, mesagerie instant, site-uri wiki, google drive, afișiere virtuale etc.) 

-folosirea unor instrumente de evaluare diverse care să asigure o evaluare cât mai completă a elevului (atât ca 

nivel de cunoștințe cât și competențe și comportamente)  

-obiectivitate și transparență în procesul evaluativ  

-asigurarea condițiilor pentru respectarea prevederilor din Statutul elevului  

-implicarea elevilor și a familiei iî proiectareașsi transpunerea în practică a demersului educativ  

-posibilitatea ca elevii să realizeze cel puțin o dat pe semestru evaluarea cadrelor didactice  

-asigurarea întreținerii lunare a site-ului școlii  

 

Relația cu familia  

-implicarea în activitatea de conducere a școlii prin Consiliul de Administrație (asigurarea accesului celor 2 

membri aleși de CRP la ședinșele CA)  

-implicarea în activitatea de asigurare a autoevaluării instituționale prin CEAC 

 -asigurarea accesului părinților la activitatea instructiv-educativă si cea extracurriculară 

 -proiectarea, organizarea și desfășurarea de activități de consiliere parental 

 -testarea satisfacției familiei față de organizarea și desfășurarea procesului instructiv-educativ  

-asigurarea caracterului funcțional și eficient al comitetelor de părinți pe clase și a CRP  

-asigurarea transparenței decizionale și a proiectării și folosirii resurselor financiare ale școlii; transparența 

execuției bugetare anuale 

 -asigurarea întreținerii lunare a site-ului școlii  

 

Relația cu comunitatea 

 -asigurarea transparenței decizionale și financiare 

 -implicarea membrilor comunității locale în activitățile extracurriculare ale școlii  

-implicarea în activitatea de conducere a școlii prin Consiliul de Administrație (asigurarea accesului la ședințe a 

celor 2 membri ai CL și unul al primarului)  

-popularizarea activităților școlii prin site-ul școlii  

-prezența unui reprezentant al școlii la toate activitățile desfășurate la nivel local 

 -încheierea de parteneriate și protocoale cu instituțiile locale  

 

Resurse financiare 

 Asigurarea finanțării școlii se realizează conform legislației în vigoare pe baza principiului "finanțarea urmează 

elevul".  



Constituirea bugetului școlii se realizează prin finanțarea de bază – alocația/elev - în conformitate cu sumele 

stabilite de guvern pentru fiecare elev în parte/ciclu de învățământ (separat pentru fondul de salarii și cheltuieli 

materiale) și alocația complementară (din fondurile proprii ale Consiliului local)  

 

Situaţia finanţării şi a plăţilor efectuate în anul bugetar 2018 se prezintă astfel:   

 

NR. 

CRT 

DENUMIREA TITLULUI CREDITE DESCHISE PLĂŢI EFECTIVE DISPONIBIL 

1. CHELTUIELI DE 

PERSONAL 

1 389 973 1 389 973 0 

2. BUNURI ȘI SERVICII 145 000 135 349 9 651 

3.  ALTE CHELTUIELI - 

BURSE 

9 000 8 179 821 

4. AJUTOR SOCIAL 7 000 4 968 2 032 

5. INVESTIŢII 33 000 29 657 3 343 

               TOTAL 1 583 973 1 568 126 15 847 

 

 


