
 

 

 

 

 

 

                                                       Insusit Consiliu Local prin HCL 75 /29.06.2020 

Raportul de activitate al Primarului  Comunei Deleni  
pentru  anul 2019 

Cuvant inainte, 
 

                                 Comuna Deleni este situata  in partea 
de nord vest a judetului Iasi. Ca pozitie geografica se 
gaseste asezata in zona riftului care desparte Podisul 
Sucevei de Campia Moldovei. Din intersectia vaii raului 
Bahlui si sesul Campiei Moldovei porneste Dealul Holm 
.Acesta desparte cele doua forme de relief si constituie loc 
de asezare a localitatilor care formeaza Comuna Deleni. 
Comuna are in componenta 6 localitati dintre care 5 sunt 
unite unele de altele si le desparte o strada, iar cel de-al 6 – 
a este la o departare de 11 km de comuna si este asezat in 
partea de rasarit in zona de campie. Denumirea localitatilor 
este dupa cum urmeaza si dupa ordine in care sunt asezate: 
Maxut, Deleni, Poiana, Slobozia, Feredeni iar satul mai 
izolat Leahu-Nacu . 

Intinderea comunei este de 15119 ha din care in jur de 6900 ha cu vegetatie forestiera .Aceasta 
face parte din padurea mare care se intinde si in judetele invecinate Suceava ,Botosani si Neamt. 

        Se invecineaza in partea de nord cu teritoriul administrativ al comunei Frumusica, jud. 
Botosani, in partea de est cu comuna Prajeni, judetul Botosani, in partea de sud cu orasul Hirlau, 
judetul Iasi  , si in partea de vest cu comuna Dolhasca, jud. Suceava   si comuna Tudora, judetul 
Iasi . 

 Populatia comunei este de 10267 locuitori. Majoritatea populatie se ocupa cu agricultura. 
Populatia cuprinsa intre 0 si 18 ani este de 3307; intre 18 si 30 ani este de 1900 persoane. 
Numarul de pensionari este deÂ  2650 persoane. Multe persoane tinere sunt plecate la munca in 



strainatate, aproximativ  800 familii, care au cel putin unul dintre membri  ai familiei plecati . 
Populatia prescolara si scolara este de peste 1500 copii cuprinsi in 5 gradinite si 5 scoli. 

 Cadrul legal de referinta privind activitatea  Primariei comunei Deleni, judetul Iasi, este 
OUG 57/ 2019 Cod Administrativ.  

 Misiunea primarului si a aparatului de specialitate al primarului , este acela de a oferi 
servicii de cea mai buna calitate pentru satisfacerea nevoilor sociale generale si specifice pentru 
persoane fizice si juridice in conditii de maxima eficienta economica. 

 Principalele obiective ale activitatii desfasurate in anul 2019 au vizat: 

-cresterea calitatii actului administrativ prin utilizarea tuturor resurselor cu maxima eficienta. 

-servicii de calitate orientate catre cetatean 

-preocuparea constanta si continua privind promovarea imaginii publice a Primariei si comunei 
Deleni 

-desfasurarea tuturor actiunilor si activitatilor din cadrul primariei, transparent si eficient cu 
respectarea cadrului legal. 

- atragerea de fonduri nerambursabile 

- investitii 

- înregistrării gratuite a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară 

 Valorile esentiale pe care le promoveaza primaria comunei Deleni sunt: promtitudine, 
accesibilitate, transparenta, performanta, orientare catre nevoile si prioritatile cetateanului, lucru 
in echipa , egalitate de sanse, respect si motivare. 
 Din punct de vedere al investitiilor in anul 2019 s-a continuat dezvoltarea echilibrata 
pentru toate cele sase sate componente a infrastructurii stradale, educationale, extinderi retele  
apa , gaz, iluminat public etc, inceputa inca din anul 2008. 
 Faptul ca la alegerile locale din 05  iunie 2016  peste 90% din cetatenii comunei prezenti 
la vot m-au reconfirmat in functie , confirma munca depusa si rezultatele obtinute in primul  si al 
doile mandat . 



Drept pentru care le multumesc.  

Increderea cetatenilor ma onoreaza si ma obliga 
sa folosesc toata priceperea si experienta 
acumulata pentru a gasi solutii viabile la 
multitudinea de probleme cu care ne confruntam 
la nivelul comunei noastre. 

Principiul pe care l-am afirmat si sustinut inca 
din primul mandat si de la care nu am facut nici 
o abatere nici in mandatul 2016-2020 este: 

“ Toata activitatea mea in calitate de primar va avea ca prioritati , cladirea unei administratii 
bazate pe respectarea legii, respectul fata de cetatean, o buna gestionare a banului public , 
atragerea de finantare europeana ca singure masuri care pot duce la dezvoltarea si 
modernizarea conumei Deleni” 
 Acest raport cumuleaza rapoartele de activitate pentru anul 2018 ale compartimentelor 
functionale ale aparatului de specialitate al primarului, evidentiind cu precadere obiective de 
activitate specifice si modul de atingere a acestor obiective, respectiv aducerea la indeplinire a 
Hotararilor Consiliului local si a Dispozitiilor emise de primar. 

 In conformitate cu prevederile Legii nr 544/2001 art 5 alin(3) privind liberal acces la 
informatiile de interes public si ale HG. nr 123/2002 art 10 alin(3) pentru aprobarea normelor 
metodologice de  aplicare a legii nr 544/2001 Primarul comunei Deleni, jud Iasi, face public 
raportul de activitate pe anul 2019. 

 

 

PRIMAR 

Ec PRIGOREANU DUMITRU 

 

 
 



 
 

 
Organigrama Primariei comunei Deleni 

Statul de functii a Primariei comunei Deleni 
 
 
 
 
 

Rapoarte de activitate  serviciu, birouri, compartimente  primaria comunei  Deleni: 
Raportul privind birourile: secretar, stare civila, juridic, registru agricol, arhiva, fond funciar 

Raportul – Compartimentului de Urbanism 
Raportul Compartimentului de Asistenta sociala si Autoritate Tutelara  

Raportulul  Compartimentului de Achizitii Publice  
Raport – Executie Bugetara  

Raport - Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 
Raport – compartiment cultura 

Raport – Asistenti medicali comunitari 
SITUATIA Licitatiilor concursurilor de oferte organizate in anul 2019 de primaria Deleni 

 
 

 

 

 

 Rapoarte de activitate institutii din comuna Deleni: 
Raportul Preventoriului TBC Copii pe anul 2019 
Raportul Scolii Gimnaziale Deleni pe anul 2019 
Raportul Scolii Gimnaziale Poiana pe anul 2019 

 

 



 
RAPORT DE ACTIVITATE Privind birourile secretar, stare civila, juridic, 

registru agricol, arhiva, fond funciar 
 
 

PETRARU FLORIN  – secreatr general UAT 
PERIOADA : -   AN – 2019 
 

 
 

 
 Activitatea secretarului comunei , functie publica de conducere,  este reglementata in 
special de prevederile OUG 57/ 2019 Cod Administrativ. 
 
 Secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele 
atribuţii:  

a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului si hotărârile consiliului local; 
b) participă la şedinţele consiliului local; 
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi 



primar, precum şi între acesta şi prefect; 
d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor 
primarului, respectiv; 
e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele 
interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul 
acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 
f) asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de 
secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului 
local şi redactează hotărârile consiliului local; 
g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului localşi comisiilor de specialitate ale 
acestuia; 
h) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local si  de primar după 
caz ( atributii privind organizare : alegeri, referendum, recensamant, raspunde de 
coordonarea compartimentelor : stare civila, juridic, asistenta sociala, registru agricol, 
fond funciar, arhiva) 

 

LUCRARI SEDINTE  CONSILIU LOCAL 
 
 

-  sedinte ordinare   :                                  -  12; 

-  sedinte extraordinara :                             -    10; 

- total sedinte CL – an 2019                     -   22; 

- proiecte de hotarare initiate in anul 2019                 – 136; 

- hotarari adoptate in anul 2019                              – 136; 

- hotarari adoptate si respinse de contencios ca fiind nelegale         -     0; 

- neincadrare in termenul prevazut de lege pentru transmitere hotarari      -     0; 

- adrese inaintate in urma sedintelor de CL                                     –225; 

- dosare incheiate sigilate si arhivate in urma sedintelor de CL          -    22; 

REDACTAT , DACTILOGRAFIAT si INAINTAT LA INSTITUTIA  PREFECTULUI 
JUDETULUI IASI  DISPOZITII PRIMAR an 2019 
 
- numarul total al Dispozitiilor emise de Primarul com. Deleni     - 727; 



- Dispozitii emise si respinse de contencios ca fiind nelegale                          -      0; 

- neincadrare in termenul prevazut de lege pentru transmitere Dispozitiilor     -      0; 

- dosare incheiate, sigilate si arhivate cu Dispozitiile primarului an 2019          -    7; 

 
SOLUTIONAREA PETITIILOR, SI RASPUNSURI FORMULATE: 

 
- numarul  petitiilor inregistrate in registrul special al petitiilor si solutionate in termenul 

legal,  conform OG 27/2002,  privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, 
modificata si completata                  – 13 

 

SEDINTE DE LUCRU ALE COMISIEI LOCALE DE FOND FUNCIAR: 
 

  La nivelul comunei Deleni este infiintata si functioneaza, din anul 1991, Comisia Locala 
de Fond Funciar, modificata si completata prin  Ordinul Prefectului judetului iasi nr. 24/ 2015 si 
159/ 2016, in vederea punerii in aplicare a prevederilor legale in ceea ce priveste legile fondului 
funciar.  
 

- tinand seama: 
- ca la nivelul comunei Deleni exista semnate contracte pentru derularea si implementarea  
inregistrarii sistematice a suprafetelor de teren pe fiecare proprietar in parte( intabularea 
proprietatilor din extravilan gratuit); 
- de  prevederile Legii nr. 231/ 2018, privind modificarea Legii nr. 18/ 1991, lege care permite 
proprietarilor de locuinte  fara acte legale pe teren , cu anumite conditii, sa solicite validarea si 
ulterior intocmirea documentatiei privind eliberarea titlurilor de proprietate ;  
- de titlurile de proprietate intocmite gresit si solicitarile cetatenilor de rectificare; 
- nefinalizarea   planurilor parcelare; 
- de  problemele  deosebite  cu privire la fondul funciar  si a unor cereri de retrocedare / 

rectificare/ anulare care nu au putut fi solutionate decat in sedintele Comisiei de fond funciar , la 

nivel de comuna in anul 2019  au  fost convocate   6  sedinte ale CLFF Deleni; 
- au fost inscrise pe ordinea de zi, si analizate un nr. de  123   cereri care prin complecsitate lor 

nu puteau fi rezolvate de catre compartimentul fond funciar fara aprobarea CLFF ; 



Aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2019 

 - este prezentat,   raportul  de evaluare internă finalizat în urma aplicării procedurilor de 
acces la informaţii de interes public, raport facut public atat la sediul Primariei cat si  pe site 
primarie wwwcomunadeleni.com . 

 - solicitari scise in baza Legii sus mentionate   –    4  

 - raspuns in termen         -     4 

 - actionare in instanta si solutionata in favoarea Primariei  -    0  

 

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2019  

 

 -raport facut public atat la sediul Primariei cat si  pe site primarie 
wwwcomunadeleni.com  

 

Numărul proiectelor de acte normative adoptate 
în 2018 

                     136 

Numărul proiectelor de acte normative care au 
fost anunţate în mod public 

                    119 

Numărul total al proceselor verbale (minuta) 
şedinţelor publice  

  22 

Numărul proceselor verbale (minuta)  făcute 
publice  

22 

Numărul şedinţelor publice desfăşurate în 
prezenţa mass-media  

  22 

 
 

- pentru o transparenta totala la nivel de UAT comuna Deleni exista incheiate contracte de 
prestari servicii cu doua televiziuni ( una regionala si una locala ) pentru transmiterea 
evenimentelor importante si a sedintelor Consiliului Local. 

 



COMPARTIMENT  REGISTRUL AGRICOL  si FOND FUNCIAR 
Registru agricol   – responsabil   inspector  superior   d-na Buzamurga 

Angelica Florica: 
 

 
-  
 

Evidenta Registrelor    agricole  la nivelul com. Deleni, este    tinuta   in format electronic  
cit si  lectric ( hartie)   , avand  deschisa evidenta pentru  3270  gospodarii – conform  registrului 
agricol  pentru anii 2015-2019 – respectiv : 

52  registre tip 1- cu 100  pozitii - gospodarii   pesoane fizice pa raza  localitatii ; 

7 registre tip2, - cu  100  pozitii ,gospodarii populatie  cu domiciliul in alte localitati 

1   registru tip 3, - persoane  juridice pe razal localitatii ; 

1   registru tip 4 – persoane juridice  cu sediul in alte localitati care detin bunuri pe raza  com. 
Deleni ; 

 Suprafata totala a Comunei  Deleni  este de 15.119 ha din care intravilan 1257,26 ha (cu 
tot cu suprafetele din PUG extins) si extravilan 13861,74 ha. 

Activitatea de   la  compartimentul Registrul Agricol si fond  Funciar  implica   100/%  
din total   timp, acesta fiind  folosit  la  eliberare de  adeverinte conform documentelor 



inregistrate  in cele  doua  formate , cit si eliberare de atestatate de producator , carnete pentru 
desfacerea a prosudeselor  din sectorul vegetal  si  sector zootehnie.    

   In anul 2019  au fost  eliberate  un  numar de 56 atestate de producator si carnete de 
comercializare    ; 

   In registrul special al contractelor de arenda, in   an 2019      – au fost  inregistrate un 
numar de  316 contracte de arenda.  

            La nivelul  comunei  Deleni sunt  inregistrate  un numar  de 4974  contracte de arenda  
incheiate in perioada anilor 2007-2019; 

 Sunt inregistrate in evidentele comunei urmatoarele    societati agricole  si asociatii  dupa cum 
urmeaza : 

- SC AGROMAX-K -SRL  cu o suprafata totala teren primit  in arenda  an 2019    - 471.5353  
ha,   administrator  ing. Popa Karleta  ;  

- SC Maxut Beries”SRL    cu o  suprafata totala –teren  in proprietate  an 2019 -    21.76  ha 
administrator,  Bolohan Diana; 

- SC “ Verenafarm “ SRL   cu  o suprafata totala teren primit  in arenda  -   anul  2019 – 32.77   
ha , administrator  Boch Wilibald;  

- SC” AGRI-PE-  SRL , cu o suprafata totala de teren primit  in arenda  an  2019  -259.2081 
ha,   administrator Heinrich Christian Bethmann  ; 

                 - SC” Fructis-Trading” SRL  cu o suprafata totala de teren primit  in concesiune  an 2019  -   
35.70  ha,   administrator Baianu Bogdan; 

- SC” OPGAPIC “ SRL ,  cu o suprafata totala de teren primit in arenda  an  2019   -  129.0429  
ha,   administrator Volker Widmaier; ; 

- SC” ELLY FOOD”SRL ,  cu o suprafata totala de teren primit  in arenda  de -      9.00 ha ,   
administrator Baciu Daniel Claudiu ;,     

- SA.’AGROMAX – cu o suprafata totala teren primit in asociere   an 2019 -   7.45  ha, 
administrator  ing. Popa Karleta    ; 

- P.FA. PETRARIU  GHEORGHE-  cu o suprafata totala teren primit  in arenda  an  2019 -   
151.0815 ha, administrator PETRARIU  GHEORGHE ; 

- SC’ SAVA  AGRICULTURE-BUSINESS “ SRL – cu o suprafata totala teren primit  in 
arenda  an  2019  -569.4762. ha , administrator  ing. Sava Dorel Constantin; 



- I.I. LUPASCU S CONSTANTIN, cu o suprafata totala  teren primit  in arenda  an  2019 -
109.45 ha, administrator LUPASCU  CONSTANTIN ; 

- SC; AGROTRICOM-TIN” SRL  cu o suprafata totala teren primit  in arenda an 2019 -
178.74  ha, administrator ing. Gaina Ionel; 

- SC “ PESCARIA “ SRL   cu o suprafata totala  ,teren primit in arenda  an  2019  -     5.51 ha 
, administrator ing. Hutanu Mihai; 

- S.A. PRODLEG  - suprafata totala teren primit  prin asociere  an 2019  -310.33  ha , 
administrator ing. Hutanu Mihai;  

- S.A. POGRIPED -  cu suprafata totala teren primit  prin asociere  an  2019  -43. 44  ha, 
administrator Petras Dumitru  ; 

- SC” YELBY-MAX “  cu suprafata totala teren primit in arenda  an 2019  -108.60 ha , 
administrator Loghin Constantin; 

- - SC” CONAC-POLIZU MAXUT “SRL – teren  in proprietate -        11  ha, administrator  
ing. Stefanuca Constantin; 

- SC” CRIS AMI” SAB SRL – teren primit  in arenda an 2019 -5.32 ha – administrator 
Derdeicea  Cristina Amelia; 

- SC” PETRADEL “ SRL – teren  primit in arenda an 2018 -155.25 ha – administrator Petras 
Dumitru ;  

- I.I.  MERCHEZ  CONSTANTIN – teren primit in arenda an 2019 –   31.8578 ha – 
administrator Merchez   Constantin. 

 
            - I .I.  CERNESCU  RALUCA-FLORENTINA -  teren primit  in arenda  an 2019 -20.8848  ha 
administrator  Cernescu Rluca Florentina 

- SC “ AGRO REAL “ CONCEPT  SRL – teren  primit in arenda an  2019 -   137.8103 ha , 
administrator Ciovirta Gabriela  Mihaela; 

In anul 2019 ,  au  fost infiintate si  cultivate  pe raza comunei Deleni  urmatoarele culturi  
agricole : 

-grau – 808.30  ha , orzoaica  de primavara – 9.00 ha ; secara  de toamna – 1.03 ha ; rapita – 
152.87  ha ; porumb -  1374.39 ha   ;  orz-  247.81 ha;  sorg – 10.50  ha;  floarea-soarelui 724,44  ha ; 
soia – 146.79  ha;   orzoaiaca de primavara 9.00 ha  ( teren cultivat de gospodarii populatie si societati 
teren situate extravilan si intravilan  )    cartof-  212.00ha ; legume 303.00 ha;pepeni verzi si galbeni 
6.97  ha ;  alte plante perene vechi si noi - 130 ha ; vii -90 ha; livezi  130 ha. 



  -  au fost  efectuate  in anul 2019 , inregistrari in Registrul  Agricol  lectric si RAN electronic  
in vederea transferului de proprietate prin  contracte de vanzare  cumparare  , donatii   ,    -  un 
numar de 85  acte.             
 - toate situatiile statistice, pe probleme de registru agricol, solicitate de catre DJS- Iasi si 
DADR- Iasi  au fost completate si transmise in termenele legale; 

 - redactat, dactilografiat si eliberat adeverinte si alte asemenea documente solicitate de 
 catre persoane fizice si juridice- inclusiv   eliberari  adeverinte pentru APIA, persoane  juridice  
si fizic si raspunsuri  , intocmit in termen legal. 

- din  anul 2018 luna   decembrie s-a achizitionat  program agricol RAN online  si in  prezent se 
lucreaza  cu acest  program  . 

    Responsabil – insp  Buzamurga Angelica-Florica , nr telefon  0730708455 ,  

    In perioada  concediului  de odihna , atributiile  de la compartimentul registrul agricol   sunt 
preluate de d.l  Davidescu  Valeriu. 

 Insp  Buzamurga Angelica Florica 

 

 

Compartiment Juridic 2019 

Activitatea Biroului Juridic din cadrul  UAT Deleni, jud. Iasi 

Responsabil compartiment – consilier juridic -  Ana Maria Butnaru 

 

1. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI:  

Activitatea Serviciului Juridic a  constat în:  

A. Reprezentarea în faţa tuturor instanţelor de judecată (Judecătorie, Tribunal, Curtea de Apel,) a 
Comunei Deleni, a Consiliului Local al  Comunei Deleni,  a Primarului  Comunei Deleni si a 
Comisiei Locale de Fond Funciar. 

B. Avizarea pentru legalitate a actelor, a contractelor, redactarea acţiunilor depuse la instanţele 
de judecată, prezentarea în faţa Notarilor Publici, orice activitate care derivă din mandat şi 



definitivarea şi investirea sentinţelor irevocabile şi transmiterea lor către Biroul de Executori 
Judecătorești. 

C. Participarea în cadrul comisiilor de licitaţie constituite la nivelul instituţiei pentru 
concesionarea de lucrări sau achiziţii de bunuri.  

D. Colaborarea cu toate structurile de executare  pentru  recuperarea debitelor, a inscrierilor la 
masa credală, a reținerilor debitelor de către institutie, in cadrul procedurilor de executare silită. 

E. Consilierea juridică şi participarea în cadrul comisiei constituite pentru aplicarea Legii  
nr.18/1991 privind fondul funciar, a comisiei de disciplină şi a comisiei paritare constituite la 
nivelul autorităţii, consilierul juridic fiind responsabil conform prevederilor legale cu Protectia 
datelor cu caracter personal, conform Regulamentului UE 2016/679,  Consiliere şi verificare 
juridică a documentelor la solicitarea tuturor compartimentelor din cadrul Comunei Deleni. 

 Activitatea Biroului Juridic  desfăşurată în perioada 01.01.2019 - 31.12.2019, a constat în 
principal în următoarele: 

 Activitatea Biroului Juridic  a avut ca scop respectarea legalităţii actelor normative, 
precum şi reprezentarea Unitătii Administrativ Teritoriale  Comuna Deleni/ Consiliului Local 
Deleni/ Comisiei Locale de Fond Funciar  Deleni  în cauzele aflate pe rolul instanţelor de 
judecată. 

 Aşadar, în perioada sus-amintită, Unitatea  administrativ-teritorială Deleni  a fost citată 
într-un număr de  77  de dosare,  din care: 

- 65    litigii  privind fondul funciar,  (23  la instanta de fond și  9  in apel). Ponderea in cadrul 

litigiilor  de fond funciar  au avut-o rectificările de titluri de proprietate,  modificarile 

privind indicatorii cadastrali -  punerea în concordantă cu realitatea din teren, -  dar si 

obligatiile de a face,  actiuni in revendicare,  actiuni in constatare a nulității totale sau 

partiale a titlurilor de proprietate, uzucapiune, etc. Amintim  aici unul dintre cele mai dificile 

dosare – nr. 963/239/2017- prin care a fost solicitată reconstituirea unei suprafete de 1579 

ha teren pe raza comunei Deleni de catre reclamantul Stefan Grigore de Fay,  dosar care a 

parcurs ambele grade de jurisdictie, fiind solutionat atat la fond, cat si in apel in favoarea 

Comisiei Locale de Fond Funciar Deleni. 

- 11 dosare privind  munca in folosul comunitatii; 

- 1 dosar pretentii  - 2618/239/2016 – recuperare creanta S.C. Comur SRL aflat în stadiu la 

prima instanta. 



   litigii soluţionate,( 51 +17 = 68 munca in folosul comunității) și  30  de sentinţe (decizii) 
definitive  in domeniul  fondului  funciar  (26 favorabile și 4 nefavorabile) Comisiei Locale de 
Fond Funciar Deleni). 

- Litigiile privind transformarea amenzilor în muncă  neremunerata în folosul 

comunității au  fost  în numar de 11 de dosare, fiind solutionate in favoarea UAT Deleni. 

 De asemenea, în cursul anului 2019,în cadrul biroului juridic,  s-au comunicat răspunsuri 
la petiţiile adresate institutiei în termenul prevăzut de lege.  

 Referitor   activitatea  din cadrul biroului juridic,  precizăm că activitatea  în anul 2019, a  
mai constat în următoarele: 

- s- a asigurat selectia actelor cu caracter normativ ce se aplica in administratia locala, pe 

domenii de activitate si s-a asigurat distribuirea legislatiei in vigoare publicată in Monitorul 

Oficial compartimentelor interesate.  

- s-au inregistrat un numar de  23  vanzari terenuri in extravilan, insumand 12,62 ha,  pentru 

care s-a indeplinit  procedura legala prevazuta de Legea 17/2014 privind vanzarea 

terenurilor agricole situate in extravilan. 

- s-au predat compartimentului arhiva  dosarele constituite de compartimentul juridic,  pe 

bază de inventariere  ;  

- S-au intocmit procese verbale de afisare a citatiilor, comunicarile instantelor de judecata,  

comunicarile emise de birourile executorilor judecatoresti, a publicatiilor de vanzare,  si 

transmiterea acestora  institutiilor carora le-au emis; 

-  au fost avizate pentru legalitate referatele intocmite de catre Compartimenul Camera 

Agricola in vederea prezentarii spre aprobare in sedintele  Comisiei Locale de Fond Funciar. 

- S-au incheiat un  număr de   66   contracte de achiziții publice, (16 de furnizare, 39 de 

servicii, 11 de lucrari),  5 contracte la proceduri de concesiune/inchiriere și 41 acte 

aditionale,  care au fost avizate pentru legalitate. 

- Au fost inaintate Biroului  Executorilor Judecătoresti  un numar de 10  dosare de executare 

silită, cuprinzând creanțe datorate bugetului local, constand din impozit pe teren, impozit 

auto, taxe autorizare, etc.      

  In anul  2019 compartimentul juridic s-a confruntat  cu  o  diversitate     de  speţe,  
urmărindu-se soluţionarea   proceselor   aflate   pe   rolul   instanţelor   de   diferite   grade 
jurisdicţionale.  Volumul  de  activitate  în  perioada  analizată  a  crescut  faţă de  anul  2018   şi  
se  reflectă  în  special  la numarul  cauzelor  aflate  pe  rolul  instanţelor  de  judecată  . 



In calitate de reclamant, UAT Deleni   a   acţionat în judecată  pentru apararea 
domeniului public,  pentru recuperarea crentelor datorate cu titlu de redevență,   anulare 
contracte de vânzare-cumpărare, anulare acte administrative, grăniţuiri, contestatii. În aceste 
dosare care au ca obiect imobile aparţinând domeniului public s-au promovat apărări întemeiate 
pe dispoziţiile legale, urmărindu-se apărarea patrimoniului existent. Au fost formulate toate 
apărările necesare (întâmpinări, excepţii, probe) şi acolo unde a fost necesar s-au promovat căile 
de atac existente (apel, recurs, contestaţie în anulare şi revizuire). 

Din punct de vedere cantitativ ponderea cea mai mare au reprezentat-o dosarele având ca 
obiect Fondul funciar. La aceste litigii se adaugă acţiuni în constatare, anulare acte 
administrative, plângeri la Legea nr.18/1991, completată şi modificată prin Legea nr. 247/2005, 
anulare contracte şi rectificări Cărti funciare. 

In ceea ce priveste realizarea obiectivelor instituționale derivate din activitatea de 
reprezentare in instanta pentru apararea intereselor  instituției  rezulta ca reprezentarea a fost 
realizata temeinic, cu  responsabilitate, elaborându-se soluții juridice la termenele stabilite de 
instanta, depunându-se diligențe pentru câștigarea cauzelor prin redactarea de intâmpinări, note 
de probe, note de ședință, concluzii.Toate  lucrările au fost elaborate in termen. 

   Activitatea  de avizare  

- au fost avizate pentru legalitate  contractele  comerciale de lucrari,  vânzare-cumpărare, de 
concesiune, de închiriere, de prestări servicii, de muncă sau de furnizare;  

- au fost rezolvare cererile adresate de celelalte compartimente ale instituţiei pentru consiliere 
juridică si verificare din punctul de vedere al legalităţii  ; 

- a fost rezolvată corespondenţa cu cetăţenii   si cei care s-au prezentat în cadrul programului de 
audienţe pentru a cere informaţii şi a formula sesizări;  

  

  Participarea în cadrul comisiilor  :  

 Consilierul Juridic a facut parte din comisiile de concurs pentru ocuparea și promovarea  
unor posturi din cadrul Primăriei Deleni, avizând  din punct de vedere juridic documentele şi 
asigurând respectarea legalităţii.  

  

 OBIECTIVE PENTRU ANUL 2020 

Pentru anul 2020 obiectivul principal constă în ridicarea nivelului profesional prin 
îmbogăţirea cunoştinţelor, perfecţionare şi o mai bună adaptare la schimbările legislative, atat 
prin studiu individual, cât și prin participare la cursuri de formare profesionala. 



STARE CIVILA  SI CIRPS 
- responsabil  inspector superior  Creanga Elena- ofiter stare civila delegat 

 
 - actul de stare civila este inscrisul care se intocmeste in registrul de stare civila, de catre 
ofiterul de stare civila sau ofiterul de stare civila – delegat, semnat de acesta si declarant. 

- in anul 2019 la compartimentul stare civila s-au intocmit: 

 

- acte de nastere                                                  - 20; 

- acte de casatorie                                               - 80; 

-acte de deces                                             - 78; 

- eliberate certificate ( nastere, casatorie, deces)                      - 215; 
- mentiuni ( nastere, casatorie, deces) inregistrate si operate         - 550; 
- transcrieri ale actelor de stare civila                 -   19; 
- rectificari de acte stare civila ani anteriori        -10; 
-  solicitari extrase, certificate de la alte localitati                    -  24; 
- eliberari anexa 24                                                     -  50; 
 
 
 
 
 – conform procesului verbal nr. 15151/13.02.2020 la compartimentul stare civila a 
fost efectuat control de fond anual  de inspectorii din cadrul Directiei Judetene de Evidenta 
Persoanei Iasi,  proces verbal incheiat cu urmatoarea concluzie : activitatea s-a desfasurat 
si se desfasoara cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare. 
 



 
 
 
 
 

COMPARTIMENTUL DE INFORMARE , RELATII CU PUBLICUL SI 
SECRETARIAT (CIRPS) - responsabil  

 inspector superior  Creanga Elena 
 
 

 - cu privire la activitatea desfasurata la acest compartiment , la nivelul institutiei s-au 

inregist  in anul 2019 un nr. de 14442  cereri, adrese, alte documente remise de  catre unitatea 

noastra de persoane fizice, persoane juridice ,institutii; 

 

 - registrele de intrare iesire sunt inregistrate in registrul unic  sunt sigilate , numerotate si 

completate la zi conform legislatiei in vigoare. 



COMPARTIMENT ARHIVA 
Responsabil  Butnaru Mariana Magdalena 

 
- avand in vedere legislatia in vigoare ( Legea nr. 16/1996 modificata si completata) si 

 importanta arhivarii documentelor formate, la nivel  primariei comunei Deleni este 
constituita arhiva intr-un spatiu special amenajat avand si avizul Arhivelor Nationale. 

RAPORT DE ACTIVITATE 

Perioada : 01-01-2019----31-12-2019 

Numele si 

prenumele 

Compartiment 

 

Activitate Mod de rezolvare 

 REZOLVATE 

Nerozolvat/nota 
cu motiv 

Butnaru 
Mariana 
Magdalena 
– angajata 
in functia 
de arhivist 
cu atributii 
conform 
fisei 
postului si 
legislatiei 
in vigoare 
– Lg. 
16/1996 
modificata 
si 
completata 

 

 

Arhiva   

Avand in vedere 
legislatia in vigoare ( 
Legea 16/1996 
modificata si completata 
) si importanta arhivarii 
documentelor formate in 
cadrul institutiei , in anul 
2019 , compartimentul 
arhiva din cadrul 
primariei a desfasurat 
activitati specifice : 

- dosare legate si  
predate 

de compartimentele din 
cadrul primariei in anul 
2018 , eventual restante 
Urbanism ; 

- eliberare de 
adeverinte 

de vechime a fostilor 
membri C.A.P. Deleni si 
cadrelor didactice Sc. 
Com. Deleni; 

 

-  legat, 
numerotat 
dosare ,pv de 
predare primire 
pe 
compartimente 
aprox. 200 buc ; 

 

- cautat in fisele 
anuale si 
registrele aflate 
in arhiva 
normele fostilor 
muncitori a 
C.A.P. Deleni 
pentru intocmire 
de adeverinte 
aprox. 50 buc ; 

 

 

 -   Continuarea 
inventarierii 
generale  in 
vederea scoaterii 
la casare de 
documente conf 
legislatiei    
proces ingreunat 
de preluarea de la 
compartimente 
din lipsa de spatiu 
in arhiva ; 

- Se lucreaza ( 
Ciubotarica Dan ) 
in continuare la 
legare, 
numerotare de 
documente , 
Impozite si Taxe,  

Camera Agricola, 
Urbanism,  

 

 



  - eliberare 
documente in  

vederea intocmirii 
anexei 24 – dezbatere 
mostenire ; 

-  tinut evidenta 
registru  

depozit conf. Legii 
16/1996 modificata si 
completata , respectiv 
eliberare / returnare 
documente circuit 
intern ; 

       -   s-au inventariat 
toate compartimentele 
pina la anul 1989 , parte 
si dupa  

Obligatia  de a respecta 
regulamentul de ordine 
interioara  al salariatilor  
din cadrul Primariei com 
Deleni 

Obligatia de insusire  a 
legislatiei in vigoare .  

- cautat registrele 
agricole la 
partidele 
aferente 
intocmirii 
Anexelor 24 
aprox 70 buc ; 

 

- gestionat fiecare 
iesire si intrare 
din arhiva in 
Registru de 
depozit aprox. 5 
buc dosar/zi de 
lucru; 

 

 Alte sarcini 
primite  

- pentru Comp. 
Impozite si 
Taxe : pregatirea 
completa a 
dosarelor  
privind munca in 
folosul 
comunitatii 5 
pers cu amenzi 
mai mari de 3000 
lei  

- introducere in 
program a 
amenzilor. 

 

  



COMPARTIMENT FOND FUNCIAR 
– responsabili  

 Sef. Serviciu   ing. Prigoreanu Andrei,  ing.  Malanca Dan,  ref. Davidescu 
Valeriu, 

-  

Titlurile de proprietate: 

 Începând cu data de 01.01.1991 pînă la 31.12.2019, au fost eliberate un număr de  3397 
titluri de proprietate. 

 Urmează de întocmit un număr de 3111 titluri de proprietate pentru persoane 
îndreptăţite.(mare parte din aceste titluri de proprietate care  urmeaza a fi intocmite provin din 
retinerea de “ 8%”  din total teren detinut in registrul agricol, dar  datorita faptului ca in realitate 
in anexele de validare solicitate de la Institutia Prefectului Judetului Iasi retinerea a fost de 3% in 
present intocmim aceste documentatii pe diferenta de  5%. 

  

                                Activitatea C.L.F.F. Deleni în anul 2019 



 Întocmire titluri proprietate 

 - Până în  anul 2019,  la Primăria comunei Deleni, au fost înregistrate un număr de 849 
cereri în vederea întocmirii titlului de proprietate (98 doar în anul 2019). 

 - Camera Agricolă, prin salariații săi, au înaintat către OCPI Iași un număr de  105 
documentații în vederea eliberării Titlurilor de proprietate în anul 2019.  

Procesarea unui număr atât de mic de documentații a avut cauze multiple: 

1. Una dintre cauze fiind  faptul că modul de întocmire a lor, a fost schimbat în decursul 
acestui an de mai multe ori prin diverse acte normative: 

2. Modificarea de catre CJFF Iasi a regulamentului privind intocmirea documentatiilor 
de TP. 

- solicitarea OCPI Iași, conform Legii, de planuri parcelare avizate la întocmirea 
documentațiilor premergătoare eliberării titlurilor de proprietate. 

2.   Altă cauză, este lipsa de teren. 

              Pentru punerea în posesie a tuturor celor îndreptățiți CLFF Deleni se confruntă cu  o 
lipsă de 1773,5922 ha.(in mare parte  teren revendicat si obtinut prin hotarari judecatoresti 
definitive de mostenitorii vechilor proprietari (boieri). 

             3.   Altă cauză, fiind neprezentarea de către titluri sau moștenitorii acestora a actelor de 
stare civila pentru întocmirea Procesului verbal de punere în posesie. 

- S-au eliberat în anul 2019 un număr de 60 titluri către proprietari. 

Rectificarea titlurilor de proprietate: 

Au fost înregistrate în  anul 2019 un număr de 29 cereri în vederea rectificării unor 
titluri de proprietate. 

Din acestea, un număr de 15 documentaţii au fost înaintate către OCPI Iaşi; 

Documentaţii în lucru: - 11; 

Documentaţii returnate: - 3; 

Titluri proprietate rectificate de OCPI Iași: - 11. 

Întocmirea intabulărilor gratuite prin PNCCF 2015-2023 

La nivelul comunei Deleni, a fost început Programul Național de Cadastru și Carte 
Funciară 2015-2023. 



În anul 2017 a fost încheiat contractul prin finanțarea II a Programul Național de 
Cadastru și Carte Funciară, prin care au fost finalizate un număr de 7 sectoare cadastrale, 
cuprinzând un număr de 11 tarlale, rezultând un număr de 1218 cărți funciare. pentru tarlalele 
denumite popular : ”Porcărie, Iugani, Capra, Grecu iaz, Grecu II, Halm deal, Halm vale, 
Leahu vale”. 

Pentru etapa III a programului, s-a încheiat de asemenea contract de prestări servicii 
pentru un număr de 7 sectoare cadastrale, reprezentând un număr de aproximativ 2246 imobile 
pentru tarlalele: Capra livada, Grecu III, Gheorghiuc, Calabatina, Imputita, Ichim I, Struna, 
Dealul Nacului, fiind în desfăsurare, reprezentând contravaloarea de 154965 lei. 

Pentru etapa V a programului, s-a încheiat de asemenea contract de prestări servicii 
pentru un număr de 8 sectoare cadastrale, reprezentând un număr de aproximativ 1913 imobile 
pentru tarlalele: Dodulea, Dealul Târgului, Țiglău, Podiș, Ichim, Sîngepeni, Prisaca Modruz, 
Modruzul mic, Modruzul mare, fiind în desfăsurare, reprezentând contravaloarea de 157076 lei.  

           Au fost finalizate documentațiile pentru Finanțarea III în sectoarele cadastrale 45, 46: 
Gheorghiuc și Calabatina, ceea ce va rezulta un număr de 304 cărți funciare iar pentru Finanțarea 
V au fost finalizate sectoarele cadastrale 47, Ichim, ceea ce va rezulta un număr de 34 cărți 
funciare. 

            Toate cele trei programe reprezintă aproximativ 75 % din total extravilan comuna Deleni. 

                    

Situatia legii nr. 231/2018: 

Nr. cereri depuse – 69 

Nr. documentații depuse Instituția Prefectului pentru validare/ invalidare - 69  

Nr.  documentații soluționate - 7 

Deplasări în vederea întocmirii documentațiilor în vederea eliberării titlurilor de 
proprietate: 

 Au fost în anul 2019  înregistrate un număr de 98 solicitări pentru întocmire titluri de 
proprietate și au fost soluționate prin măsurători în teren,  întocmire și înaintare documentații la 
OCPI  Iași a unui  număr de 120 documentații (TP noi + rectificari TP). 

  Deplasări în vederea soluționării unor litigii: 

 Au fost înregistrate  în anul 2019 un număr de 40 solicitări pentru deplasări în teren, 
toate soluționate. 

 Răspunsuri, corespondență instituții, cetăţeni: 



Au fost  soluționate în anul 2019 un număr de adrese/ solicitării/ petiții: 

Adrese către instituții – 42 

Adrese/ Răspunsuri cetățeni – 168 

Petiții – 4 

Colaborare cu diverse instituţii: 

 OCPI Iași, CJFF Iași, Direcția Agricolă, APIA, Judecătoria Hîrlău,  Asociaţia 
crescătorilor de animale, Poliţia Locală, Ministerul Mediului - Administrația Fondului pentru 
Mediu. 

Lucrat la întâmpinări dosare aflate pe rolul instanţei: 

S-au depus la instanță un număr de 65 întâmpinări la care am colaborat cu juristul 
unităţii, fiind întocmite de compartimentul agricol 65 note de relații privitor la dosarele în lucru; 

În ce priveşte stadiul dosarelor de fond funciar aflate pe rolul instanţelor de judecată, 
sunt un număr de 29 sentinţe civile, din care: 

- un număr de 26 sentințe favorabile; 

- un număr de 3 sentinţe nefavorabile. 

Constatare calamităţi la culturile agricole  şi obiectivelor agricole datorate cauzelor 
naturale: 

S-au înregistrat un număr de 5 solicitări  ale  administratorilor societăților agricole și a 
proprietarilor de teren pentru constatare calamităţi  datorate factorilor nefavorabili de mediu; 

Comisia stabilită prin Ordinul Primarului Comunei Deleni nr. 793/19.08.2016 s-a 
deplasat la toate amplasamentele culturilor petenților. 

Au fost întocmite un număr de 5 procese verbale de constatare în 4 exemplare, din care, 
un exemplar a fost depus la APIA, un exemplar la Direcția Agricolă, un exemplar a rămas  la 
solicitant, iar un exemplar a rămas la instituția noastră. 

Raportul de activitate 

– Compartiment Urbanism pe anul 2019 

Responsabili compartiment inspector superior   RUSU CRISTIAN- LIVIU, 
inspector principal BARNEA DANIEL MIHAI 

 



I.  ACTE NORMATIVE CE REGLEMENTEAZA ACTIVITATEA 
COMPARTIMENTULUI URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI 

1. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, 
modificata si completata (Legea nr. 261/2009); 

2.  Ordinul M.D.R.L. nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 50/1991; 

3.  Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, modificata si completata (Legea 
nr. 123/2007); 

4.  Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificata si 
completata (Legea nr. 345/2009); 

5.  H.G. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicata in 
anul 2002; 

6.  Legea nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicata in anul 2006; 
7.  Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica; 
8.  Legea nr. 41/1995 pentru aprobarea O.G. nr. 68/1994 privind protejarea 

patrimoniului cultural national; 
9.  Legea nr. 114/1996 privind locuintele; 
10.  Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata in anul 

2006; 
11.  Legea nr. 120/2006 privind monumentele de for public; 
12.  O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor republicata in 1998; 
13.  Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. 43/1997; 
14.  O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, actualizata, modificata si 

completata (Legea nr. 293/2009);  
15. Ordonanta de urgenta nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite, modificata si 

completata (Legea nr. 486/2003); 
16. Legea nr. 171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – 

sectiunea II – Apa; 
17.  Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – 

sectiunea III – Zone protejate; 
18.  Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – 

sectiunea IV – Reteaua de localitati, modificata si completata (Legea nr. 100/2007); 
19.  Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – 

sectiunea V – Zone de risc natural ; 
20.  Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national – 

sectiunea I – Retele de transport; 
21.  Ordinul M.L.P.A.T. nr. 13/N/1999 pentru aprobarea reglementarii tehnice ,,Ghid 

privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic General” 
– indicativ G.P.038/99; 

22.  Ordinul M.L.P.A.T. nr. 176/N/2000 pentru aprobarea reglementarii tehnice ,,Ghid 
privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal” – 
indicativ G.M. – 010-2000; 

23.  Ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000 pentru aprobarea reglementarii tehnice ,,Ghid 
privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism” – indicativ 
G.M. – 007 – 2000; 

24.  Ordinul 62/N/1998 privind delimitarea zonelor expuse riscurilor naturale; 



25.  H.G. nr. 31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentatiilor de 
urbanism privind zone si statiuni turistice si a documentatiilor tehnice privind 
constructii din domeniul turismului; 

26.  H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluariide mediu 
pentru planuri si programe; 

27.  Ordinul comun nr. 34/N/M.30/3422/4211 din 1995 al M.L.P., M.Ap.N., M.I. si 
S.R.I. pentru aprobarea Precizarilor privind avizarea documentatiilor de urbanism si 
amenajarea teritoriului, precum si a documentatiilor tehnice pentru autorizarea 
executarii constructiilor; 

28.  H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea 
zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica; 

29. Ordinul ministrului Sanatatii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si 
a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei, modificat si completatș  

30. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificata si completata ș 
31.  H.G. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 

privind Codul Fiscal, modificata si completata (H.G. nr. 1620/2009); 
32. OUG 57/ 2019 Cod Administrativ 
33.  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatile de interes public, modificata 

si completata (Legea nr. 188/2007); 
 

DOCUMENTELE ELABORATE DE CĂTRE COMPARTIMENTUL U.A.T. 
 

- Certificate de urbanism eliberate în vederea obţinerii autorizaţiei de 
construire/desfiinţare, pentru lucrări de construcţii de orice fel; 

- Certificate de urbanism pentru întocmirea studiilor de fezabilitate pentru diverse 
proiecte cu finanţare de la bugetul local sau fonduri externe; 

- Certificate de urbanism pentru operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară atunci 
când operaţiunile respective au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele solicitate în 
scopul realizării de lucrări de construcţii; 

- Certificate de urbanism pentru branșamente utilități – gaze naturale, apă, electricitate,  
- Autorizaţii de construire pentru realizarea lucrărilor de construcţii de orice fel; 
- Autorizaţii de electrificare și branșament apă, emise pentru branşarea construcţiilor la 

reţeaua de energie elctrică și apă potabilă; 
- Avize favorabile solicitate de către Consiliul Judeţean Iaşi pentru lucrări care 

depăşesc teritoriul administrativ al localităţii şi unele lucrări privnd monumentele 
istorice de pe raza localităţii; 

- Situaţia statistică anuală  LOC 1 şi LOC 2,  situaţia lunară LOC TR şi situaţia 
trimestrială a construcţiilor terminate ; 

- Somaţii scrise la Legea nr. 50/1991, privind lucrările de construcţii neautorizate; 
- Procese verbale de contravenţie pentru lucrările de construcţii realizate fără 

autorizaţie de construire; 
- Participarea împreună cu colegii de la Camera Agricolă la punerea în posesie a 

loturilor pentru construirea de locuințe  și la clarificarea situațiilor privind 
nerespectarea limitelor proprietății la drumurile publice din intravilanul comunei; 

- Întocmirea şi ţinerea evidenţei FIŞELOR DE IDENTIFICARE A ALUNECĂRII DE 
TEREN de pe raza localităţii noastre; 



- Adrese de răspuns la sesizările şi reclamaţiile privind construcţiile şi drumurile de pe 
raza localităţii; 

- Adrese de completare a documentaţiilor privind eliberarea autorizaţiei de construire; 
- Adrese de răspuns privind situaţia alimentării cu apă și gaze naturale şi realizarea 

reţelei de canalizare a localităţii. 
- Adeverinţe privind situarea în extravilanu extins a unor terenuri pentru construcţia de 

locuinţe; 
- Evidenţa terenului lotizat şi repartizat de către primărie pentru construirea de locuinţe; 
- Întocmirea planurilor de situaţie şi a planurilor de încadrare în zonă pentru 

certiificatele de urbanism emise în vederea executării lucrărilor de interes public de pe 
raza comunei şi pentru imobilele solicitate spre concesionare, închiriere sau contract 
de comodat; 

- Referate şi propuneri pentru adoptarea de hotărâri în cadrul sedinţelor Consiliului 
local Deleni privind lucrările de interes public.  

- Referate şi propuneri pentru adoptarea de hotărâri în cadrul sedinţelor Consiliului 
local Deleni privind investițiile private – (P.U.Z.), concesionări loturi pentru locuință, 
extinderi rețele edilitare; 

- Recepţii parţiale şi finale privind lucrările efectuate la obiectivele publice; 
- Recepţii parţiale şi finale la obiectivele proprietate particulară – locuințe și anexe ale 

acestora, spații cu alte destinații; 
- Întocmirea acolo unde este cazul și obținerea avizelor pentru diverse investiții de 

interes public; 
- Evidența cu stadiul documentației și stadiul fizic al lucrărilor pentru obiectivele de 

ineres public realizate cu fonduri proprii și fonduri nerambursabile; 
- Întocmirea notelor/procese verbale de constatre privind sesizările și reclamațiile 

cetățenilor și obiectivele de ineres public. 
 

 În decursul anului 2019 la compartimentul Urbanism şi amenajarea teritoriului s-au 
eliberat următoarele documente: 

- 158 certificate de urbanism; 

- 40 autorizaţii de construire/desfiinţare; 

- 32 autorizaţii branşament apă; 

- 9 autorizaţii branşament electric; 

- 24 Certificate de edificare a construcției pentru intabulare construcții 

- 3 P.V. recepție locuințe individuale la stadiul actual și la finalizarea lucrărilor de 
construire locuințe; 

- 7 P.V. autodemolare construcții particulare locuințe și anexe; 

Lucrări începute, în execuție și recepţionate: 



- Recepționat lucrări de reabilitare drumuri comunale și sătești cu utilajele proprii și 
închiriate prin adaos de piatră și reprofilare – 1893 m, 

- Recepționat Magazie materiale anexă la clădirea vestiarelor de la Baza Sportivă 
Deleni, 

- Recepționat Lucrări de întreținere acces la Primăria comunei Deleni, 
- Recepționat lucrări accese proprietăți cu tuburi din beton armat cu diametru de 400-

500 mm, la drumurile reabilitate și la cele care s-au amenajat rigole betonate – 47 
accese; 

- Recepționat lucrări de extindere rețea gaze naturale cu conductă cu diametru de 110 
mm. 2141 Șoseaua Națională (D.N. 28 B) și  740 m. pe 4 drumuri sătești, în total 
2881 m. 

- Rigole betonate profil trapezoidal și triunghiular pe drumurile sătești – 1829 mp. + 
rigole carosabile – 26 m, + placă din beton armat peste rigolă sau tuburi pt. acces auto 
la proprietăți 98 m.p. 

- Dren protejat sub rigolă betonată str. Răchiților – 293 m, + platformă din beton 
celular rutier pe intrarea din D.J. pe str. Răchiților – 205 mp. + zid de sprijin cu grindă 
la partea superioară din beton armat pentru stabilizarea versantului de la intrarea pe 
str. Răchiților în lungime de 29 m,  

- Reabilitare  șarpantă bloc centru – poștă: 
 Lucrări de înlocuire șarpantă și învelitoare finalizate – urmează recepționarea 

lor; 
- Desființare construcție existenta, construire si dotare cladire gradinita din sat 

Feredeni, com. Deleni, jud. Iasi: 
 în curs de execuție – s-a turnat placa peste parter, se cofrează aticul pentru 

turnare ; 
- Construire si dotare After-school in comuna Deleni, judetul Iasi: 

 Finalizat documentație, actualizat valori la zi urmează procedura de licitație 
pt. lucrările de execuție; 

- Consolidare, reabilitare si extindere Scoala Slobozia com. Deleni, jud. Iasi:   
 lucrări finalizate și recepționate, 

- Reabilitare finisaje exterioare clădire taxe și impozite. împrejmuire rezervor  
intangibil apă incendiu, consolidare taluz parc Primăria Deleni, comuna Deleni, 
județul Iași: 

 lucrări finalizate și recepționate, 
- Consolidare, reabilitare si extindere Școala Deleni - corp B, com. Deleni, jud. Iasi:  

 lucrări în curs de execuție – de executat finisaje interioare parțial + instalațiile 
sanitare,   finisaje exterioare și înlocuire învelitoare din tablă pe corpul 
existent; 

- Consolidare, reabilitare si extindere Școala Poiana com. Deleni, jud. Iasi.  
  

 Lucrări în curs de execuție – reabilitat fundația și parterul la construcția 
existentă, urmează edificarea extinderii și a șarpantei cu învelitoarea pe 
întreaga clădire; 

- Consolidare,  reabilitare si extindere Școala Feredeni com. Deleni, jud. Iasi.   
 Lucrări în curs de execuție – mici retușuri la tencuieli și zugrăveli și instalația 

sanitară pentru recepționarea lucrărilor; 



- Construire alei pietonale la drumul judetean DJ 281A, în satul Deleni:   
 Lucrări în curs de execuție – 75% executat; 

- Mansardare, modificare sarpanta si inlocuire invelitoare cladire sediu primarie:  
  

 Lucrări finalizate – se completează documentația pentru recepție; 
- Continuare înființare retea distributie gaze naturale (pe restul comunei):   

 Documentație tehnică finalizată, s-a emis autorizația de construire, urmează 
execuție lucrări; 

- Extindere retea electrica pe str. Bălăceni din satul Feredeni – 500 m.   
 Lucrări finalizate recepționate, urmează punerea sub tensiune după încheierea 

contractului de racordare la rețeaua existentă; 
- Construire anexa in spatele primariei:      

 Lucrări finalizate – se completează documentația pentru recepție; 
- Extindere apa in zona Tarinca, Octav Bancila si Șoseaua Nationala:    

 Lucrări finalizate de către APAVITAL Iași, recepționate de noi – rețea 
funcțională se execută branșamente; 

- Sistem supraveghere video stradal în principalele intersecții ale comunei:  
  

 în curs de obținerea ultimului aviz de la DEL GAZ Grid , s-a prelungit 
contractul de execuție; 

- Proiect apa/canal MASTERPLAN:     
 Începute lucrările prin schimbarea conductei de azbociment de pe D.J. 281 A, 

urmează lucrările de extindere rețea apă și înființare canalizare – se 
definitivează documentația pt. instalația de canalizare (H.C.L. pentru 
amplasament stații pomparea apă uzată – 22 buc. și apă potabilă – 1 buc; 

- Modernizare drumuri locale  în comuna Deleni:  
 Lucrări în curs de ececuție – Turnat asfalt integral pe Tronsonul 2 și primul 

strat de asfalt pe Tronsonul 1, urmează stratul de uzură pe tronsonul 1, rigolele 
betonate, parapeții pentru podețe și accesul la proprietăți acolo unde este 
cazul; 

- Extindere apa potabila in sat Deleni-zona Deleni Deal, str. Primăverii și sat Slobozia: 
 Lucrări în curs -  proiect intocmit se obtin ultimele avize. 

- Reabilitare Baza Sportiva in comuna Deleni: 
 Faza intocmire documentatie tehnica pentru autorizare lucrari. 

- Constr.Sala Sport in sat Maxut,com.Deleni 
 pregatire documente pentru obtinere finantare  C.N.I; 

- Reabilitare drumuri afectate de inudații in comuna Deleni, judetul Iasi: 
 pregatire documente pentru obtinere finantare  C.N.I; 

 





 
 

 



 

 
 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



Raport de activitate 

Compartiment de Asistenta sociala si Autoritate Tutelara pe anul 2019 

             

In cadrul compartimentul de asistenta sociala din cadrul Primariei Deleni s-au efectuat 
urmatoarele tipuri de activitati: 

1.Beneficii (Prestatii) sociale; 

2.Servicii sociale; 

3.Alte activitati; 

 

SERVICIILE SOCIALE, conform Legii asistentei  sociale nr. 292/2011 (art.27 alin.1), 
reprezinta activitatea sau ansamblul de activitatii realizate pentru a raspunde nevoilor sociale, 
precum si celor speciale, individuale, familiale sau de grup, in vederea depasirii situatiilor de 
dificultate, prevenirii si combaterii riscului de excluziune sociala, promovarii incluziunii sociale 
si cresterea calitatii vietii. 

 Principalele grupuri vulnerabile din comuna Deleni sunt: 

  A.Copii si familii aflate in dificultate: familii monoparentale, mame minore, copii cu 
parinti plecati la munca in strainatate, victimele violentei  domestice. Probleme sociale ale 
acestui grup vulnerabil sunt urmatoarele: 

   - resurse financiare insuficiente si dificultati in gestionarea lor 

   - dificultati in gasirea unui loc de munca 

   - familii cu climat social defavorabil 

   - abandonul scolar  

   - probleme de sanatate       

 B. Persoane varstnice: problemele sociale ale persoanelor varstnice sunt: 

   - sanatatea precara 

         - venituri mici in raport cu necesitatile lor 

   - capacitatea scazuta de autogospodarire 

   - absenta suportului familial  



   - un numar insuficient de locuri in centrele de asistenta medico-sociala din 
judet. 

 C. Persoanele cu handicap (minori si adulti ): problemele sociale sunt urmatoarele: 

   - lipsa centrelor rezidentiale / de zi  

   - atitudinea discriminatorie a societatii 

   - absenta suportului pentru familia care are in intretinere persoana cu 
handicap. 

 D. Alte persoane in situatii de risc social. 

 BENEFICIILE SOCIALE: 

 Compartimentul de asistenta sociala vine in sprijinul persoanelor defavorizate oferind 
consiliere si informare in vederea acordarii tuturor benefiiciilor sociale conform legislatiei in 
vigoare: 

1.Venitul minim garantat (ajutor social) - acordat in baza Legii nr. 416/2001 

 2. Ajutoarele de urgenta si ajutoarele de inmormantare 

 3. Alocatia pentru sustinerea familiei acorda in baza Legii nr. 277/2010 

 4. Ajutorul pentru incalzirea locuintei -conform OUG 70/2011 privind masurile de 
protectie sociala in perioada sezonului rece, cu modificarile si completarile ulterioare 

 5.Distribuirea laptelui praf pentru nou-nascuti -in conformitate cu prevederile Legii 
nr.321/2001 privind acordarea gratuita de lapte praf pentru copiii cu varste cuprinse intre 0-12 
luni, 

 6. Indemnizatia pentru cresterea copilului pana la varsta de 2 ani/stimulent de 
insertie -conform OUG nr.111/2010 si HG nr. 52/2011 privind sustinerea familiei in vederea 
cresterii copilului, cu modificarile si completarile ulterioare 

 7. Stimulentul educational- acordat in baza Legii nr.248/2015 

 8. Alocatia de stat pentru copii -se acorda in baza Legii nr.91/1993 privind alocatia de 
stat pentru copii, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 Numarul dosarelor, al beneficiarilor si al dispozitiilor intocmite pentru fiecare prestatie, 
sunt prezentate in tabelul urmator: 

Denumire 
activitate 

si Legea de 

Nr. 
anchete 
sociale, 
fise de 

calcul, nr. 

Numar 
dispozitii 

Nr. dosare 
inregistrate, 

nr. 
beneficiari 

Alte activitati 



aplicare cereri 

1.Ajutor 
social 
conform 
Legii nr. 
416/2001 – 
privind 
venitul 
minim 
garantat 

  

- 154 
anchete 
sociale 

- 922 fise 
de calcul 

 

- 98 
dispozitii 
privind 
reluarea, 
suspendare, 
incetare, 
acordare, 
modificare, 
cuantum 
ajutor social 

- 25 dosare 
noi au fost 
inregistrate in 
cursul anului 
2019. 

- 77 dosare 
medie/luna 
aflate in plata. 

- lunar intocmirea anexelor: 5,6,8,11,14,14”, 
rapoarte statistice, calcularea nr. de ore pentru 
fiecare persoana apta de munca si intocmirea 
tabelului cu persoane care efectueaza ore de  

munca,  

 

2. Ajutoare 
de urgenta – 
HCL nr. 
69/29.11.2016 
cu 
modificarile 
si 
completarile 
ulterioare 

-
1dispoziti
e comuna 
pentru 
103 
persoane. 

 

 

 

 

 

- 68 cereri 
individual
e  

 

 

 

 

- dispozitie 
comuna 
pentru 103 
persoane 
beneficiare 
de ajutor 
urgenta in 
cuantum de 
maxim 100 
lei/persoana 

 

- 65 
dispozitii 
nominale  
de acordare 
ajutor de 
urgenta 

- 3 hotarari 
de consiliu 
pentru 
acordare 
ajutor 
financiar 

- 171 persone 
beneficiare de 
ajutoare de 
urgenta 

- intocmirea de anchete sociale, dispozitii si 
borderoul de acordare de ajutoare de urgenta  

pentru persoanele care au solicitat. 

3. Alocatie de 
sustinere a 

-828 
anchete 

- 231 
dispozitii 

- 51 dosare - intocmirea lunara a anexelor : acordare, 



familiei 
conform 
Legii nr. 
277/2010 

sociale 

- 127 
cereri 
completat
e si 
verificate 

 

de: 
acordare, 
modificare, 
incetare, 
constituire 
debit sau la 
cererea 
AJPIS Iasi 
in urma 
verificarilor. 

noi. 

- 76 dosare cu 
modificare. 

- 104 incetari, 

 

modificare, incetare, constituire debit pentru  

AJPIS Iasi. 

- completarea, verificarea dosarelor de alocatie de 
sustinere a familiei. 

4. Ajutor 
pentru 
incalzirea 
locuintei 
conform 
OUG nr. 
70/2011 

- 80 
dosare 
beneficiari 
vmg 
conform 
Legii 
416/2001 

 

 

 

 

 

-  253  
dosare 
ajutor 
incalzire 
cu lemne 

- 20 
dosare 
ajutor 
incalzire 
cu gaze 
naturale 

- dispozitie 
comuna 
pentru 75 
persoane 
beneficiare 
de VMG 

- 5 dispozitii 
nominale de 
acordare 
aj.incazire 

  

-dispozitie 
comuna cu 
253 titulari 
ajutor 
incalzire cu 
lemne 

 

- dispozitie 
comuna cu 
22  titulari 
ajutor 
incalzire cu 
gaze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 253 dosare 
primite, 
inregistrate si 
verificate  

 

 

 

- 22 dosare 
primite, 

- intocmirea borderoului si a statelor de plata  

pentru beneficiari VMG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- intocmirea borderoului pentru persoanele care 
beneficiaza de ajutor incalzire cu lemne . 

- intocmirea borderoului pentru persoanele care 
beneficiaza de ajutor incalzire cu gaze naturale. 



inregistrate si 
verificate 

5. Distribuirea de lapte praf pentru copii cu varsta intre 1 – 12 luni  - cantitatea medie lunara de 92 kg 

( 126 cutii) pentru un numar mediu lunar de 72 copii.  

 

6. 
Indemnizatie 
/stimulent 
cresterea 
copilului 
conform OUG 
nr. 148/2005 

- 27 
dosare 
intocmite 
si 
verificate 

 -27 dosare 
constituite si 
verificare in 
vederea 
predarii pe 
baza de 
borderou la 
AJPIS Iasi  

- Intocmirea lunara a borderoului de predare a 
indemnizatiei/stimulent la AJPIS Iasi 

 

7. Tichete 
gradinita 
conform Legii 
248/2015  

- 41 
dosare  
pentru 
anul 
scolar 
2019 - 
2020 

 

- 
dispozitie 
comuna 
de 
stabilire si 
acordare 
tichete 
gradinita 

- primirea, 
verificarea si 
emiterea 
dispozitiei 

- distribuire 
tichete 

- primirea dosarului, verificarea documentelor din 
dosar, emitere dispozitie, intocmire borderou 
predare tichete. 

8. Alocatii de 
stat pentru 
copii conform 
Legii 61/1993 

- 103 
dosare de 
acordare 
alocatie de 
stat pentru 
copii 

 - 103 dosare 
intocmite si 
verificate 
pentru 
alocatie de 
stat pentru 
copii 

- 15 dosare 
pentru 
acordare 
alocatii duble 
pentru copii 
care 
beneficiaza de 

Intocmire a borderoului de predare lunara a 
dosarelor de alocatie de stat pentru copii. 

- intocmire borderou de predare alocatie dubla 
pentru copii care sunt beneficiari ai Legii  

448/2006. 



prevederile 
Legii 
448/2006 

9. Fise de 
identificare a 
riscului 
conform HG 
691/2015 

- 108 fise 
de 
identificar
e a 
riscului  

- 108 fise 
de 
observatie  

- 108 
verificari 
in teren a 
situatiei 
copiilor 
raportati 
de scolile 
din 
comuna 

 

 

- 108 
verificari in 
teren si 
intocmirea de 
fise de 
identificare a 
riscului si de 
observatie 
pentru copii 
din familiile 
cu risc ridicat 

Intocmire fise evaluare risc, fise de observatie si 
evaluare a situatiei copiilor. 

10. Alte 
activitati 

- 260 anchete sociale de acordare  burse scolare elevi si  studenti. 

- 24 anchete sociale si adrese pentru instantele judecatoresti 

-  62 anchete sociale  si adrese la solicitarea Directiei de Asistenta Sociala si Protectie a 
Copilului  

- 140 anchete copii si adulti pentru persoane care beneficiaza de prevederile Legii 448/2006 ( 
persoane ce detin certificat de incadrare in grad de handicap) 

- 197 alte documente ( adeverinte, caracterizari, anchete la cerere, rapoarte de monitorizare, 
decizii de incetare,etc). 

 

In cursul anului 2019 au fost in atentia si monitorizarea compartimentului de 
asistenta sociala un numar  de 26 cazuri (dosarele contin rapoarte de vizita, plan de servicii, 
rapoarte de evaluare) dupa cum urmeaza: 

- 13 de familii cu copii  aflati in situatie de risc ( parintii prezinta un interes 
scazut in raport cu educatia, cresterea, ingrijirea si intretinerea copiilor) 



- 6 mame minore 

- 1 minora insarcinata 

- 6 persoane in varsta  ( cu probleme de sanatate, conditii improprii de trai si 
locuit).  

In anul 2019 au fost inaintate catre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia 
Copilului Iasi doua cazuri cu propunerea de  institutionalizare minori, dar reprezentantii 
institutiei care s-au deplasat la domiciliu si au evaluat situatia, au considerat ca nu se impune 
instituire masura de protectie speciala, si au ramas in atentia si monitorizarea compartimentului 
de asistenta sociala. Nu au fost reintegrati  copiii in familia naturala.   

 

Propuneri pentru imbunatirii activitatii in cadrul compartimentului de asistenta sociala:  

Avand in vedere:  

        - prevederile Legii 187/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul 
serviciilor sociale cu modificarile si completarile ulterioare, 

        - obligatia  fiecarui furnizor de servicii sociale de a infiinta servicii sociale in 
cel mult 3 ani de la obtinerea acreditarii (altfel se retrage acreditarea); 

        - numarul cazurilor de familii sau persoane singure aflati  in situatii de risc . 

Propunem  infiintarea de servicii sociale  in cadrul Compartimentului de Asistenta 
Sociala si Autoritate Sociala.   

 

 

Birou APL- Compartiment de asistenta sociala si autoritate tutelara 

Creanga Mariana ______________ 

Lungu Mihai ______________ 

 

 

 

 



Compartimentul de Achizitii Publice anul  2019 

 Responsabil compartiment consilier : ing. Elena Nita 

A. Lucrări ce presupun punerea înaplicare a  Lege -98 / 2016 cu  modificările şi 
completările ulterioare – conform anexei unde sunt specificate : 

 1. Procedurile iniţiate şi finalizate , prin licitații : un număr de 6 proceduri , care s-au finalizat cu 
atribuirea a 5 contracte de achiziţii și un act adițional; 

2. Procedurile iniţiate şi finalizate , prin cumpărare directă : 

Total contracte achizitii directe: 66  

Din care:Contracte de furnizare :16 

                Contracte de servicii : 39 

                 Contracte de lucrări : 11 

B Lucrări ce presupun punerea înaplicare a OUG.54 / 2006privind regimul contractelor de 
concesiune de bunuri proprietate publică şi a HGR nr.168 / 2007 privind normele 
metodologice de aplicare a ordonanţei de urgenţă – conform anexei unde sunt specificate : 

Procedurile iniţiate  pentru concesionarea unor bunuri din patrimoniul comunei :1 

C Lucrări ce presupun punerea înaplicare a Regulamentului pentru închirierea unor 
bunuri din patrimoniul comunei Deleni  

Procedurile iniţiate  pentru închirierea  unor bunuri din patrimoniul comunei :2 

D. Lucrări ce presupun evidenţa strictă specializată a categoriilor de contracte ce s-au 
încheiat între Autoritatea contractantă şi diferiţi agenţi economici - conform anexei unde 
sunt specificate toate contractele de achiziții încheiate  

Contractele de concesiune și cele de închiriere încheiate între Autoritatea contractantă şi 
concesionari / locatari , au fost înaintate către  compartimentul impozite şi taxe , pentru a se 
urmări îndeaproape  recalculări , penalizări , executări şi încasări ale redevenţelor / chiriilor şi 
altor sume datorate. 

E. Lucrări ce presupun însuşirea şi respectarea prevederilor legislaţiei specifice – O parte 
din timpul de lucru a fost alocat pt.studierea noii legislații privind atribuirea contractelor de 
achiziții publice precum  şi a altor legi şi ordonanţe necesar a fi aplicate în activitate în decursul 



anului . S-au respectat atît legislaţia în vigoare cît şi regulamentul de ordine interioară a 
instituţiei .  

F.Lucrări  de corespondenta -  S-au trimis răspunsuri la toate solicitările venite atît din partea 
organelor locale superioare cît şi persoanelor fizice şi juridice cu care colaborăm  

G.Alte atrbuţii  date  prin Dispozitii : 

1.Transmiterea datelor solicitate de către Institutul Național de Statistică , Direcția Județeană de 
Statistică Iași 

2.Lucrări legate de prevenirea și combaterea corupției – S-au transmis toate documentele 
solicitate de :  

- Ministerul Lucrărilor Publice , Dezvoltării și Administrației din cadrul Direcției Integritate , 
Bună guvernare și Politici Publice ; 

- A.C.O.R , pentru auditul activității instituției în vederea implementării SNA2016 – 2020 și 
promovarea integrității la nivel local ; 

Obiective neîndeplinite : nu este cazul 

 



SITUATIA 

Licitatiilor, concursurilor de oferte organizate in anul 2019 , cumpărărilor directe , pentru achizitionarea de bunuri si servicii 

sau incredintarea unor lucrari precum 

si vinzarea , concesionarea sau inchirierea de bunuri mobile , terenuri , cladiri , etc. 

NR. 

Crt 

DAT
A 

OBIECTUL LICITATIEI 

  (CONCURSULUI DE OFERTA) 

OFERTANTII OFERTANTII  

CARE SI-AU 
ADJUDECAT 
LICITATIILE 

    VALOAREA     
TOTALA LEI  

  FĂRĂ TVA 

CONTRACT 

(Nr./ data) 

OBSERVAŢII 

SUMA 
PLĂTITĂ fără TVA 

SUMA 
PLĂTITĂ cu TVA 

 
DENUMIRE 

 

UM CANT. 

 

De 
pornire 

De 
adjudeca
re 

I.A    LICITATII SI CONCURSURI DE OFERTA AVIND CA OBIECT 

 FURNIZAREA DE BUNURI 

 

1 18.03.201
9 

FURNIZARE BALAST TO 150
0 

SC POWER 
CONCEPT 
SRL , SC 
MELICOM 
SRL,SC 
STRUNGARI
U CO 
RIGAMS 
LM SNC,SC 
CREA 
TRANS SRL 

SC POWER 
CONCEPT 
SRL 

60000 46088.70 3175 / 
20.03.2019 

38730 46088,7 

2 18.03.201
9 

FURNIZARE REFUZ DE 
CIUR CONCASAT 

TO 350
0 

SC POWER 
CONCEPT 
SRL , SC 
MELICOM 
SRL,SC 
STRUNGARI
U CO 

SC 
MELICOM 
SRL  

175000 126407,75 3176 / 
21.03.2019 

106225 126407,75 



RIGAMS 
LM SNC,SC 
CREA 
TRANS SRL 

3 27.03.201
9 

PROIECTARE , 
ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN 
PARTEA 
PROIECTANTULUI ȘI 
EXECUȚIE DE LUCRĂRI 
PT.PROIECT:MODERNIZA
RE DRUMURI ÎN 
COMUNA DELENI  

 

K
M 

3,7 SC 
CONSTRUC
T & DRUM 
SRL în 
asociere cu 
SC HYDRO 
PROJECT & 
CONSULTIN
G SRL 

SC 
CONSTRUC
T & DRUM 
SRL în 
asociere cu 
SC HYDRO 
PROJECT & 
CONSULTIN
G SRL 

3616975,45 3.039.475,1
7 

3574 / 
27.03.2019 

1645942,77 1958671,9  in curs 

4 01.07.201
9 

ACT ADIȚIONAL DE 
REACTUALIZARE PREȚ 
PT.EXECUȚIE 
LUCRĂRI(negociere 
directă) 

  SC ENADU 
GENERAL 
BETON SRL 

SC ENADU 
GENERAL 
BETON SRL 

453178,4 380822,18 7103 / 
01.07.2019 

816500,9 

 

Plati facute 
in 2019 

971636,08 

5 09.12.201
9 

FURNIZARE REFUZ DE 
CIUR CONCASAT 

TO 300
0 

SC.POWER 
CONCEPT 
SRL , SC 
MELICOM 
SRL,SC 
EUROMAX 
COMPANY 
SRL,SC 
VAM SOFI 
TRANS 
SRL,SC AMI 
TURING 
SRL,SC 
CREA 
TRANS SRL 

SC.POWER 
CONCEPT 
SRL 

123165 103500 13595/10.12.20
19 

In curs  

6 09.12.201 FURNIZARE BALAST TO 200 SC.POWER 
CONCEPT 

SC.POWER 
CONCEPT 

83300 70000 13594/10.12.20 In curs  



9 0 SRL , SC 
MELICOM 
SRL,SC 
EUROMAX 
COMPANY 
SRL,SC 
VAM SOFI 
TRANS 
SRL,SC AMI 
TURING 
SRL,SC 
CREA 
TRANS SRL 

SRL 19 

I.C     ACHIZITII DIRECTE 

Nr. Data  DENUMIRE  UM CANT. NUME OFERTANT  PREŢ DE 
CONTRACTARE 

 

PREŢ PLĂTIT NR.-DATA CONTRACT 

LEI CU 
TVA  

LEI FĂRĂ 
TVA 

LEI CU 
TVA 

LEI FĂRĂ 
TVA 

  CONTRACTE DE FURNIZARE         

1 13.02.2019 FURNIZARE PRODUSE DE CURĂȚENIE   SC MEDCHIM 
EXPERT SRL 

5029 4225,95 3981,77 3346 1654 / 13.02.2019 

2 13.02.2019 FURNIZARE CALCULATOARE ȘI 
ECHIPAMENTE PERIFERICE 

  SC BAD DOG 
OFFICE 
DISTRIBUȚION SRL 

41379 34772,36 23626,66 19854,34 1655 / 13.02.2019 

3 13.02.2019 FURNIZARE PRODUSE ALIMENTARE   SC GRUP VSN 
IMPEX SRL 

39633 36360,77 46141,38 42331,54 1657 / 13.02.2019 

4 13.02.2019 FURNIZARE IMPRIMATE LA 
COMANDĂ 

  I.I.COZMA ELENA 
CARMEN 

44942 37766 64681,61 54354,30 1451 / 13.02.2019 

5 13.02.2019 FURNIZARE PRODUSE DE UZ 
GOSPODĂRESC 

  SC TRIALTERN SRL 15363 12909,77 30407,35 25552,4 1653 / 13.02.2019 



6 13.02.2019 FURNIZARE PRODUSE DE PAPETĂRIE   SC AUSTRAL TRADE 
SRL 

24353 20464,60 22515,84 18920,88 1452 / 13.02.2019 

7 27.05.2019 FURNIZARE ȚEAVĂ GAZ M.L. 2200 SC TEHNO WORLD 
SRL 

72363,43 60809,61   5992 / 27.05.2019 

8 13.08.2019 FURNIZARE DOTĂRI ȘC.DELENI   SC BAD DOG 
OFFICE 
DISTRIBUTION SRL 

11233,60 9440,00 11233.6 9440 8604 / 2 / 13.08.2019 

9 13.08.2019 FURNIZARE DOTĂRI ȘC.SLOBOZIA   SC BAD DOG 
OFFICE 
DISTRIBUTION SRL 

4184,00 3516,00 4184 3516 8604 / 3/ 13.08.2019 

10 20.08.2019 FURNIZARE DOTĂRI ȘC.DELENI   SC 
EURODIDACTICA 
SRL 

44597,63 37477,00 44597.63 37477 8828 / 5 / 20.08.2019 

11 20.08.2019 FURNIZARE DOTĂRI ȘC.SLOBOZIA   SC 
EURODIDACTICA 
SRL 

46963,35 39465,00 46963,35 39465 8828 / 6 / 20.08.2019 

12 20.08.2019 FURNIZARE DOTĂRI ȘC.FEREDENI   SC 
EURODIDACTICA 
SRL 

40431,44 33976,00 40431,44 33976 9425 / 3 / 06.09.2019 

13 26.09.2019 FURNIZARE ȘI INSTALARE SISTEM 
TEHNIC DE SECURITATE 

  SC MAROCO 
SYSTEMS SRL 

89543,46 75246,61 50000 42016.8 10427 / 26.09.2019 

14 27.11.2019 FURNIZARE GHIRLANDE LUMINOASE   SC ELBA COM SA 81216,60 68249,24 81216,6 68249,24 DA 24503863 SI DA 
24405592 

15 02.12.2019 FURNIZARE DULCIURI   SC MESSINA 
TRADING SRL 

SC GRUP VSN 
IMPEX SRL 

17805,00 

4807,00 

16335,00 

4410,00 

17805 

4807 

16335 

4410 

DA24477893 

DA24558329 

 

16 18.12.2019 FURNIZARE RAFTURI METALICE 
PT.ARHIVĂ 

  SC MOBILA PACHI 
DAN SRL 

10297,00 10297,00 10297 10297 DA247242120 



  CONTRACTE DE SERVICII         

1 14.02.2019 ABONAMENT BUNĂ DIMINEAȚA IAȘI   SC WORD PRESS 
DESIGN SRL 

1200 1200 1550 1550 1697 / 14.02.2019 

2 08.02.2019 SERVICII DE ÎNREGISTRARE AUDIO 
VIDEO 

  SC RADIO M PLUS 
SRL 

21420 18000 17065 14340,34 1488 / 08.02.2019 

3 21.02.2019 SERVICII DE CONSULTANȚĂ ÎN 
DOMENIUL SECURITĂȚII MUNCII 

  SC PROTECT ME 7140 6000 7140 6000 1047 / 21.02.2019 

4 25.02.2019 SERVICII DE PROIECTARE 

 ( SEDIU PRIMĂRIE) 

  SC MEM PROJECT 
CONSTRUCT SRL 

22491 18900 21301 17900 2156 / 25.02.2019 

5 26.02.2019 SERVICII DE PROIECTARE  

(LA ȘCOALA SLOBOZIA) 

  SC MEM PROJECT 
CONSTRUCT SRL 

21301 17900   2204 / 26.02.2019 

6 08.02.2019 SERVICII DE GĂZDUIRE , 
ACTUALIZARE WEBSITE PRIMĂRIE 

  SC DIVA NEW 
TRENDS SRL 

9282 7800 7800 6554.62 1481 / 08.02.2019 

7 18.02.2019 SERVICII DE REPARAȚIE ȘI 
ÎNTREȚINERE CALCULATOARE ȘI 
EC.PERIFERICE 

  I.I.HASMAȚUCHI 
ȘTEFAN CĂTĂLIN 

9000 9000 12616 12616 1852 / 18.02.2019 

8 26.02.2019 SERVICII DE EXPERT COOPTAT(la 
procedura pt.modernizare drumuri ) 

  PFA STOICA 
ROMEO 

2380 2000 2380 2000 2188 / 26.02.2019 

9 15.03.2019 ELABORARE MEMORIU TEHNIC 
(proiect after school) 

  SC GEOGRAPHIX 
PROIECT SRL 

2618 2200   2936 / 15.03.2019 

10 08.01.2019 PROIECTARE SISTEM DE SECURITATE   SC MAROCO 
SYSTEMS SRL 

1190 1000 1190 + 

2078.93 

1000 + 

1747 

3383 / 
08.01.2019(nr.op.economic) 

11 08.02.2019 EVALUARE TEREN (marchidan)   SC CONSULTANT 
EVALUATOR DENEȘ 
SRL 

500 500 500 500 1489 / 08.02.2019 

12 21.01.2019 SERVICII DE INTERNET   TELEKOM 
ROMANIA 

6687,3 5619,6 6687,3 5619,6 533 / 21.01.2019 



COMUNICATION 
SA 

13 08.01.2019 SERVICII ARTISTICE   ASOCIAȚIA 
FLORICICA 

18000 18000 25000 25000 208/2/08.01.2019 

14 01.04.2019 STUDIU DE FEZABILITATE EXTINDERE 
REȚEA DE APĂ 

  SC CONSTRUCT 
DATA BASE SRL 

35000 35000   3755 / 01.04.2019 

15 13.05.2019 SERVICII DE TRANSPORT PERSOANE 

ACT ADIȚIONAL 

  SC AUTO DIMAS 
SRL 

15172 

5355 

12750 

4500 

30978,08 26032 5467 / 13.05.2019 

5703 / 17.05.2019 

16 03.06.2019 SERVICII DE INFORMARE   ASOCIAȚIA 
PT.INTEGRAREA 
DEZVOLTĂRII 
DURABILE 

2052 2052 2205,08 2205,08 664 / 13.06.2019 

17 03.06.2019 STUDIU DE SOLUȚII  PT.OBȚINERE 
AVIZ BRANȘAMENT SISTEM DE 
SUPRAVEGHERE VIDEO STRADAL 

  SC TOTAL ELECTRIC 
SERV SRL 

16065 13500   6228 / 03.06.2019 

18 04.06.2019    STUDIU DE COEXISTENȚĂ 
MODERNIZARE DRUMURI LOCALE 

  SC TOTAL ELECTRIC 
SERV SRL 

6197,52 5208 6197,52 5208 6291 /04.06.2019 

19 05.06.2019 SERVICII DE DIRIGINTE DE ȘANTIER   SC MAIASIN PREST 
SRL 

25000 25000 17432 17432 6307 / 05.06.2019 

20 23.04.2019 SERVICII DE VERIFICARE PROIECT   SC VEDRUM SRL 2521 2999,99 2999,99 2521 4781 / 23.04.2019 

21 21.06.2019 REALIZAREA LUCRĂRILOR DE 
ÎNREGISTRARE SISTEMATICĂA 
IMOBILELOR 

BUC. 1913 SC HOTARNIC SRL 157076,43 131997 72119,76 60604,84 6814 / 21.06.2019 

22 23.05.2019 SERVICII DE PROIECTARE TEHNICĂ 
PT.OBIECTIVUL :CONSTRUIRE ALEI 
PIETONALE 

  SC DET AXIS 
PROIECT SRL 

30000 30000 28400 28400 5920 / 23.05.2019 

23 18.06.2019 

26.09.2019 

SERVICII DE CADASTRU + 

ACT ADIȚIONAL 1 

BUC 10 SC MOLDO GEO 
CAD.SRL 

30323 

1190 

25482 

1000 

49347,58 41468,55 6648 / 18.06.2019 

10389 / 26.09.2019 



04.10.2019 

08.10.2019 

ACT ADIȚIONAL 2 

ACT ADIȚIONAL 3 

14994 

42840 

12600 

36000 

10741 / 04.10.2019 

10890 / 08.10.2019 

24 23.07.2019 SERVICII DE EXPERTIZĂ PT.GRĂDINIȚA 
FEREDENI) 

  SC PERCON 
INSTALAȚII SRL 

3570 3000 3570 3000 7962 / 23.07.2019 

25 30.07.2019 SERVICII DE ESTIMARE PT.ACCES 
PRIMĂRIE 

  SC PRO LINUM SRL 4760 4000 4000 4000 DETALIU CD 8160 / 
30.07.2019 

26 24.06.2019 SERVICII DE EXPERTIZĂ PT.LUCRĂRILE 
DE REABILITARE ACOPERIȘ BLOC CU 4 
APARTAMENTE 

  SC STRUCTI PUNCT 
SRL 

2500 2500 2500 2500 6865 / 24.06.2019 

27 09.07.2019 ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE 
TEHNICĂ PT.LUCRĂRI DE REABILITARE 
ACOPERIȘ BLOC CU 4 APARTAMENTE 

  SC STUDIO CLOU 
SRL 

4000 4000 4000 4000 7402 / 09.07.2019 

28 23.08.2019 SERVICII DE SUPRAVEGHERE A 
LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE ALEI 
PIETONALE LA DJ 281A 

  SC MAIASIN PREST 
SRL 

8000 8000 In curs  8980 / 23.08.2019 

29 12.09.2019 SERVICII DE CONSULTANȚĂ LA 
DEPUNERE PROIECT ȘI 
IMPLEMENTARE :REABILITARE BAZĂ 
SPORTIVĂ 

  SC PRO 
CONSULTING 
EXPERT SRL 

11900 10000 In curs  9604 / 12.09.2019 

30 02.10.2019 ÎNTOCMIRE STUDIU GEOTEHNIC 
PT.SALA DE SPORT 

  I.I.TARCAN LIVIU 2000 2000 2000 2000 10638 / 02.10.2019 

31 16.10.2019 STUDIU DE FEZABILITATE DALI BAZA 
SPORTIVĂ 

  SC ASIMPTOTIC 
SRL 

8000 8000 8000 8000 11282 / 16.10.2019 

32 17.10.2019 VERIFICARE CENTRALE TERMICE   SC GAZ NORD EST 
SA 

1190 1000 500,24 420,37 11353 / 17.10.2019 

33 17.10.2019 SERVICII DE DIRIGINTE DE ȘANTIER ( 
PT.CONTR. DE EXTINDERE REȚELE 
ELECTRICE 

  I.I. ZETU CORINA 1500 1500 1500 1500 11352 / 17.10.2019 

34 24.10.2019 SERVICII DE DIRIGINTE DE ȘANTIER ( 
PT. REABILITARE ȘARPANTĂ LA 

  SC MAIASIN PREST 1000 1000 1000 1000 11713 / 24.10.2019 



 

BLOCUL CU 4 AP) SRL 

35 28.10.2019 CONTRACT DE FORMARE 
PROFESIONALĂ 

  SC HARRISON 
TRAINING 
PARTENER SRL 

1100 1100 1100 1100 116 / 28.10.2019 

36 27.11.2019 SERVICII DE ORGANIZARE 
FESTIVALURI 

  PRO EVENT 
MOLDOVA 

18000 18000 18000 18000 13074 / 27.11.2019 

37 26.11.2019 ORGANIZARE FOC DE ARTIFICII   SC EUROFOC 
MOLDOVA SRL 

9996 8400 9996 8400 13033 / 26.11.2019 

38 05.12.2019 SERVICII ARTISTICE   ASOCIAȚIA 
FLORICICA 

4000 4000 25000 25000 13384 / 05.12.2019 

39 29.11.2019 SERVICII   ILUMINAT FESTIV   SC TOTAL ELECTRIC 
SERV SRL 

33355,57 28030 26327,65 22124,07 13200 / 29.11.2019 

  CONTRACTE DE LUCRĂRI          

1 21.01.2019 CABLARE STRUCTURATĂ   TELEKOM ROMANIA 
COMUNICATION SA 

10409,43 8747,42 10586,75 8896.4 533/21.01.2019 

2 24.05.2019 LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII RIGOLE 
BETONATE ȘI 20 CĂI DE ACCES LA 
PROPRIETĂȚI 

  SC STANDARD 
GARANT SRL 

124432,35 104565 - - 5958 / 24.05.2019 

 30.08.2019 ACT ADIȚIONAL la  LUCRĂRI DE 
CONSTRUCȚII RIGOLE BETONATE ȘI 
20 CĂI DE ACCES LA PROPRIETĂȚI 

   În loc de 
124432,35 
, va fi 
160359,57 

In loc de 
104565 , 
va fi 
134755,94 

160359,56 134755,94 9195 / 1 / 
30.08.2019 

3 03.06.2019 REABILITARE ȘI FINISAJE ANEXA 
PRIMĂRIE ( IMPOZITE ȘI TAXE) 

  SC ADALDE SRL 113477,01 95358,83 113477,01 95358,83 6247 /03.06.2019 

4 23.07.2019 EXTINDERE REȚELE ELECTRICE   SC TOTAL ELECTRIC 
SERV SRL 

9872,24 8296 9872,24 8296 7915 / 23.07.2019 

5 05.08.2019 LUCRĂRI DE SĂPARE DE ȘANȚ- M.L. 2400 SC LIȚĂ ALEMAR SRL 57120 48000 64845,45 54491,97 8358 / 05.08.2019 



PT.EXTINDERE REȚEA DE 
ALIMENTARE CU GAZ 

6 12.08.2019 CONSTRUIRE ALEI PIETONALE 
PAVATE LA DJ 281 A 

M.L. 1300 SC ENADU GENERAL 
BETON SRL 

483240,79 406084,70 241125,81 202626,73 8565 / 12.08.2019 

7 12.08.2019 LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE DRUM 
ACCES LA PRIMĂRIE 

  SC 
CONSTRUCT&DRUM 
SRL 

180464,44 151650,79 180464,44 151650,79 8566 / 12.08.2019 

8 30.08.2019 CONSTRUIRE DEPOZIT 
MATERIALE ÎN INCINTA BAZEI 
SPORTIVE 

  SC GIFO GRUP SRL 20080,83 16874,65 20080,83 16874,65 9197 / 30.08.2019 

9 06.09.2019 PEOIECTARE ȘI EXECUȚIE REȚEA 
ELECTRICĂ ȘI DE ILUMINAT 
PUBLIC SAT FEREDENI 
STR.BĂLĂCENI 

M.L. 500 SC TOTAL ELECTRIC 
SERV SRL 

79135 66500 79135 66500 9428 / 06.09.2019 

10 26.09.2019 FURNIZARE ȘI INSTALARE SESTEM 
TEHNIC DE SECURITATE 

  SC MAROCO 
SYSTEMS SRL 

89543,46 75246,61 50000 42016,8 10427 / 
26.09.2019 

11 21.10.2019 REABILITARE ACOPERIȘ BLOC CU 4 
APARTAMENTE 

  SC ALMI SALCON SRL 166403,57 166403,57 166403,57 166403,57 11454 / 
21.10.2019 

II.A   LICITATII PENTRU VINZARI , CONCESIONARI SI / SAU INCHIRIERI DE TERENURI ,  CLADIRI , BUNURI ,ETC. 

NR DATA SPECIFICARE UM CANT OFERTANŢI ADJUDECATAR  PREŢ DE 
PORNIRE 

PREŢ DE 
ADJUDECARE 

CONTRACT 
NR. / DATA 

OBSERVAŢII 

1 18.02.19 ÎNCHIRIERE  ISLAZ CAPRA  

( LOT5) 

HA 21,15 RĂULEȚI IOAN 

MERCHEZ VASILE 

- 150 LEI / 
HA /  AN  

- - ANULAT ( nu au 
fost două oferte 
valabile) 

2 06.03.19 ÎNCHIRIERE  ISLAZ CAPRA 

 ( LOT5)RELUARE PROCEDURĂ 

HA 21,15 MERCHEZ VASILE 

HUȚUPAȘU 
CONSTANTIN 

MERCHEZ 
VASILE 

150 LEI / 
HA /  AN 

165 LEI / HA /  
AN 

2816 / 
13.03.2019 

- 

3 19.04.2019 CONCESIONARE TEREN (6 M.P. 5068,54 15 OFERTANȚI 8 OFERTANȚI - - 7 AU RĂMAS DE 
SCOS LA 



 

INTOCMIT, 

CONSILIER :ING.ELENA NITA 

LOTURI) 

ÎNCHIRIERE TEREN (4 LOTURI ) 

 

M.P. 

6646 CONTRACTE LICITAȚIE  :LOT 
59 BELEA , LOT 
LOT 30 VELNIȚA 
ȘI LOTUL 4 
MARCHIDAN 



BIROU CONTABILITATE 

RAPORT 

CU PRIVIRE LA EXECUTIA BUGETARA LA  DATA DE  31 XII 2019 

VENITURI               LEI 

Cod capitol PLAN RALIZAT 

03.02.18 – impozit pe venit din transferal proprietatilor imobiliare 
din patrimonial personal  

- 7038 

07.02 –impozite si taxe pe proprietate 510000 511381 

    01- impozit si taxe pe cladiri 155000 149182 

        01 – impozit pe cladiri personae fizice 80000 79412 

        02 – impozit pe cladiri personae juridice 75000 69770 

     02 – impozit si taxe pe teren 335000 344002 

         01 – impozit pe teren personae fizice 115000 112937 

         02 – impozit si taxe pe teren personae juridice 10000 6430 

         03 – impozit  pe teren extravilan 210000 224635 

07.02.03 taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru 20000 18197 

16.02.02 – impozit pe mijloace de transport 280000 286038 

      01- impozit pe mijloace de transport personae fizice 225000 238095 

      02- impozit pe mijloace trasport personae juridice 30000 25318 

1650 alte taxe pt utilizarea bunurilor 25000 22625 

18.02.50 –alte impozite sit taxe fiscale 20000 21398 

30.02.05 – venituri din concesionari si inchirieri 230000 232687 

30.08.02-Venituri din devidente   

33.02 – venituri din prestari servicii si alte activitati 220000 203668 

     08 –venituri din prestari servicii  150000 126293 

     50 – alte venituri din prestari servicii si alte activitati 70000 77375 

34.02 – venituri din taxe administrative eliberari permise  19 



 

15 

 
35.02 – amenzi, penalitati si confiscari 204000 210283 

     01- venituri din amenzi 204000 210283 

36.02 Diverse venituri   

      02.05 venituri din disponibiliatile institutiilor publice   

37.02.03 – varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea 
sectiunii de dezvoltare 

-2740440 -2047200 

37.02.04 – varsaminte din sectiunea de functionare  2740440 2047200 

39.02. 01- venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice   

TOTAL VENITURI PROPRII 1464000 1472512 

PROCENT REALIZARE  100,05%  

4.02 – cote si sume defalcate din impozitul pe venit 3727520 3219493 

       01 – cote defalcate din impozitul pe venit 1139000 757178 

       04- sume alocate din cote defalcate pentru echilibrarea bugetelor 
locale 

1965520 1965519 

        05-sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 623000 496796 

11.02.- sume defalcate din tva 7243440 7232381 

      01 sume defalcate din TVA ptr finantare cheltuieli descentralizate 
la nivel de judet 

181940 171152 

     02 – sume din tava pentru finantarae cheltuielilor descentralizate la 
nivelul de comuna 

652500 652229 

     06 – sume din tva pentru echilibrarea bugetelor locale 6409000 6409000 

40.14 Sume din excedentul bugetului   

42.02 – subventii de la bugetul de stat 3927000 2305724 

     34 – subventii pentru ajutor  incalzire locuinte 200000 60652 

     41 – subventii de la stat pentru finantarea sanatatii 131000 120186 

42.02.65 – finantare Program National de Dezvoltare Locala 3596000 2124886 

42.02.69- subventii de la bugetul  de stat catre bugetele locale pentru 
sustinerea derularii proiectelor finantate din fonduri esterne 
nerambursabile 

  

43.00 -subventii de la alte administartii 1166200 956652 



        31 sume din buget AFIR 1093200 884532 

48.02-sume primite de la UE in cadrul  platilor efectuate  si  
prefinantarii 

4291300 1622233 

48.02.04-programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala 4291300 1622233 

 TOTAL BUGET 21819460 16808996 

40.02.14-Excedent bugetar an anterior 1591850  

 TOTAL VENITURI 23411310 16808996 

 

CHELTUIELI 

51.02 – autoritati publice si actiuni externe 4812000 4522084 

     10 – cheltuieli de personal 2678000 2676450 

      01- cheltuieli salarii in bani 2566500 2565113 

     10.02-vouchere de vacanta 54000 53996 

       03- contributii 57500 57341 

     20 – bunuri si servicii 849000 717853 

        01 – bunuri si servicii 675000 567907 

        05 – obiecte inventar 93000 85269 

       06 – deplasari 20000 19685 

        11 – carti, publicatii 5000 2452 

        12 – consultanta si expertiz 5000 4911 

        13 – pregatire profesionala 25000 22564 

       14-protectia muncii 6000 4165 

        25- cheltuieli judecatoresti 10000 5468 

20.30 – alte cheltuieli 10000 5431 

59.11-Asociatii si fundatii 30000 30000 

59.40 Sume aferente persoanelor cu handicap reincadrate  100000 98932 

71-Cheltuieli de capital 1087000 1009034 

85.01 Plati effect. In anii precedent si recuperate  in anul curent  -10184 

54.02 alte servicii publice generale   

   50.04 fond de rezerva   
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55.02 dobanzi 68000 67021 

   3001 dobanzi aferente datoriei publice 68000 67021 

61.02-ordine pblica si siguranta nationala 65000 53818 

20 bunuri si servicii 65000 53818 

 01 bunuri si servicii 60000 49551 

                  05 obiecte inventar 5000 4267 

61.02.71 cheltuieli capital   

65.02 - invatamant 6510940 4163957 

        10 – cheltuieli de personal   

01- cheltuieli salariale in bani   

03- contributii   

         20 – bunuri si servicii 682000 681797 

           01 – bunuri si servicii 518400 518197 

           02- reparatii  45000 45000 

05 – obiecte de inventar 75000 75000 

           06 - deplasari 18000 18000 

20.11 – carti, publicatii 5000 5000 

20.13 pregatire profesionala  12500 12500 

20.14 protectia muncii   

20.30 alte cheltuiele 8100 8100 

57.02- asistenta sociala 224940 210939 

        02.01 ajutoare sociale in numerar 19000 15987 

        02.02 ajutoare sociale in natura 181940 171152 

         02.03 tichite pentru gradinita  24000 23800 

58.04 programe FEADR 618000 59767 

   02.04 Finantare externa nerambursabila 618000 59767 

       59 .alte cheltuili 40000 34582 

        01 burse 40000 34582 

       70 – cheltuieli de capital 4946000 3176872 

66.02 –sanatate 208000 197186 

      10 – cheltuielid e personal 131000 120186 



      20 – bunuri si servicii   

       51- transferurui intre unitati ale admin. locale 77000 77000 

  67.02- cultura, recreere,  religie 760500 720746 

        10-cheltuieli de personal 129000 125891 

         10.01-chelt. salariale in bani 123000 120283 

              02.-vaucere 3000 2900 

          10.03-contributii 3000 2708 

                   - 

     20 – bunuri si servicii 388000 357964 

         01 – bunuri si servicii 83000 68646 

          02- reparatii curente   

         05-dobiecte inventar 9000 1493 

         06 – deplasari 3000 168 

         11- carti, publicatii 3000 1207 

         30- alte cheltuieli 290000 286450 

         59.-alte cheltuieli 204500 204050 

             70 –cheltuieli de capital 39000 32840 

68.02- angajari si asistenta sociala 2599500 2431265 

     10 – cheltuieli de personal 1894000 1883261 

        01- cheltuieli salariale in bani 1811000 1801747 

        02-             Vouchere de vacanta 43000 42500 

        03- contributii 40000 39014 

 57 – asistenta sociala 705500 548004 

         02 – ajutoare sociale 705500 548004 

70.02 – locuinte, servicii si dezvoltare publica 2445930 1018199 

      20 – bunuri si servicii 425580 394081 

       55 –alte transferuri   

         01- transferuri interne   

 58.04 programe FEADR 1216000 - 

          70 – cheltuieli de capital 804350 628918 

85.01 plati efective in anii precedentisi recuperate in anul curent  -4800 
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   74.02– protectia mediului 637000 637000 

             20- bunuri si servicii 637000 637000 

84.02- trasporturi 5372440 3352762 

        20 – bunuri si servicii 770000 679782 

         70 –cheltuieli de capital  2640440 2313982 

58.04- programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala 1602000  

81.04 rambursari credite 360000 358998 

TOTAL CHELTUIELI 23 411 310 17164038 

EXCEDENT / DEFICIT  -355042 

 

ACTIVITATI FINANTATE DE LA ALTE BUGETE- PREVENTORIUL DE COPII DELENI 

 VENITURI 

                                                                                            LEI 

33.10 – venituri din perstari servicii si alte activitati 1673000 1607570 

      21 – venituri din contracte incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 1673000 1607570 

37.10- Transferuri voluntare   

37.10.01-donatii si sponsorizari   

36.10-alte venituri       1000 564 

43.10 –subventii de la alte administratii 1438204 1436795 

       10- subventii din bugete locale 77000 77000 

        33 – subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 
pentru acoperirea cresterilor salariale 

1361204 1359795 

TOTAL VENITURI 3112204 3044929 

EXCEDENT an anterior  95356 

TOTAL  3140285 

 

CHELTUIELI 

66.10 - SANATATE 3207560 2958574 

       10 – cheltuieli de personal 2696400 2583277 

          01 –cheltuieli salariale in bani 2633700 2524270 

          02 – cheltuieli salariale in natura   



          03- contributii 62700 59007 

       20 –bunuri si servicii 511160 379795 

         85.01 plati  efectuate  ia anii precedent  si recuperate in an 
curent 

 -4498 

EXCEDENT / DEFICIT  181711 

 

Detalii 
1.Proiecte pentru accesarea fondurilor nerambursabile din cadrul Programelor de Finanţare 
Europene 

 În cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, proiectul „Modernizare drumuri 
de interes local în comuna Deleni, judeţul Iaşi”, în valoare de 1.237.587 €, din care 
996.347 € finanţare nerambursabilă depus pe Submăsura 7.2 – infrastructura rutieră, 
proiect finalizat, prin care s-a  modernizat  prin asfaltare a 6,791 km drumuri locale în 
satele comunei. 

 În cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, proiectul „Modernizare drumuri 
de exploatare agricola în comuna Deleni, judeţul Iaşi”, în valoare de 1.188.010 €, din 
care 994.580 € finanţare nerambursabilă depus pe Submăsura 4.3 – infrastructura de 
acces agricola, Proiect declarat eligibil . 

  În cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, proiectul „Desfiintare constructie 
existenta, construire si dotare cladire gradinita in sat Feredeni, comuna Deleni, judetul 
Iasi ”, în valoare de 216.403 €, din care 160.321 € finanţare nerambursabilă depus pe 
Submăsura 7.2 – infrastructura educationala/sociala  s-a incheiat contractul de finantare 
cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, in momentul actual in derulare. 

 În cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, proiectul „Construire si dotare 
after-school in comuna Deleni, judetul Iaşi ”, în valoare de 334.076 €, din care 231.618 
€ finanţare nerambursabilă depus pe Submăsura 7.2 – infrastructura 
educationala/sociala  s-a incheiat contractul de finanţare cu Agenţia pentru Finanţarea 
Investiţiilor Rurale, in momentul actual in derulare. 

 În cadrul Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., derulat prin Asociația 
Leader Colinele Moldovei, proiectul “Reabilitare baza sportive in Comuna Deleni, 
judetul Iasi” în valoare de 70.338 €, din care 35.000 € finanţare nerambursabilă, s-a 
incheiat contractul de finanţare cu Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale. 

            2.Proiecte pentru accesarea fondurilor guvernamentale  

am acţionat    pentru obţinerea finanţării nerambursabile şi  implementarea  următoarelor   proiecte: 

 În cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locala,  proiectul ”Consolidare, 
reabilitare si extindere Şcoala Poiana, comuna Deleni, județul Iași”, în valoare totală de 
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1.765.519 lei, din care 1.654.540 lei de la bugetul de stat, s-a incheiat contractul de 
finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor 
Europene (Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei- denumirea 
actuala) ,  in derulare. 

 În cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locala,  proiectul ”Consolidare, 
reabilitare si extindere Şcoala Feredeni, comuna Deleni, județul Iași”, în valoare totală 
de 957.524 lei, din care 880.730 lei de la bugetul de stat, s-a incheiat contractul de 
finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor 
Europene (Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei- denumirea 
actuala) ,  in derulare. 

 În cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locala,  proiectul ”Consolidare, 
reabilitare si extindere Şcoala Deleni, comuna Deleni, județul Iași”, în valoare totală de 
1.504.226 lei, din care 937.485 lei de la bugetul de stat, s-a incheiat contractul de 
finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor 
Europene (Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei- denumirea 
actuala) ,  in derulare. 

 În cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locala,  proiectul ”Consolidare, 
reabilitare si extindere Şcoala Slobozia, comuna Deleni, județul Iași”, în valoare totală 
de 1.091.391 lei, din care 657.725 lei de la bugetul de stat, s-a incheiat contractul de 
finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor 
Europene (Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei- denumirea 
actuala) ,  finalizat. 

 Programul Național de Cadastru si Carte Funciară 2016 – 2023 ( intabulări gratuite 
pentru terenurile extravilane ), trei contracte de finanțare , dupa cum urmeaza: 

1. contract  valoare finanțare 72119 lei – finalizat cu 1218 carti 
funciare; 

2. contract  valoare finanțare 154965 lei – in derulare pentru 2246 
imobile ; 

3. contract  valoare finanțare 157076 lei – in derulare pentru 1913 
imobile; 

Din investitiile realizate cu fonduri din bugetul local mentionam: 

  „Reabilitare si extindere sediu primarie” – plati efectuate in valoare de 658.454,62 lei  

 ”Reabilitare cladire impozite si taxe ”  , plati effectuate in valoare de 115.114,92 lei 

 ”Intretinere acces primarie”  , plati effectuate  in valoare de 185.464,39 lei 



 ” Sistem tehnic de securitate compus din subsistem de alarmare la efractie, subsistem 
de supraveghere video si subsistem tehnic de control acces,”  - plati effectuate in valoare de 50.000 
lei 

 ”Inregistrare sistematica in cadrul Programului National de Cadastru si Carte Funciara” 
lânga Camin Cultural  - plati effectuate in valoare de 72.119.76 lei 

 „Extindere retea gaz metan” - 2801 ml , in valoare de 250.626,26 lei  

 „Proiect tehnic extindere retea gaz metan”, plati efectuate in valoare de 87.465 lei  

 ”Reabilitare acoperis a imobilului bloc cu 4 apartamente” plati effectuate valoare de 
147.349,14 lei 

 ”Sistem de alarma si sistem de supraveghere video Gradinita Poiana” plati effectuate 
valoare de 15.000 lei 

 ”Modernizare drumuri locale in comuna Deleni, judetul Iasi” – plati effectuate valoare 
de 1.999.027,01 lei 

 ”Construire alei pietonale pavate la drumul judetean DJ 281A in comunaDeleni, judetul 
Iasi” – 1225 ml ,plăți effectuate în valoare de 274.954,50 lei 

 ”RK Scoala Slobozia, achizitie si montare obloane exterioare antifoc” – plati effectuate 
valoare de 25.000 lei 

 ” Sistem de supraveghere video Gradinita  Maxut” -  plati effectuate valoare de 
4.958,73 lei 

 ” Sistem de supraveghere video Scoala Maxut” – plati effectuate valoare de 19.793.27 
lei 

 ”Parc joaca Gradinita Deleni” – plati effectuate în valoare de 79.905.11 lei 

  „Extindere retea iluminat public”  s-au executat  extindere de retea electrica 500 ml pe 
str Balaceni, Feredeni,  si extindere de retea de iluminat public 2050 ml pe strazile str Emil Girleanu, 
Slobozia = 50 ml , str Tulburea- Velnita , Deleni = 170 ml ,  str Bahna , Slobozia = 100 ml, str Tulburea 
- zona La Pufita, Deleni = 135 ml, str Carierei, Deleni = 250 ml, str Pomilor, = 170 ml, str Poarta Curtii, 
Maxut = 195 ml, str Nationala, Maxut = 125 ml, str Tarinca, Maxut = 165 ml, str Bahnitei , Maxut = 110 
ml, str Stejari, Poiana = 80 ml, str Balaceni, Feredeni = 500 ml,  in valoare de 92.196,51 lei.  

 ”Bransare, proiectare si executie instalatie de utilizare gaz Scoala Feredeni ” – plati 
effectuate in valoare de 38.832 lei 

 
 

Prioritati pentru perioada urmatoare 
 

Obiectivele de investiţii pe anul 2020                                                     Valoaretotala 

1.Reabilitare si extindere  sediu primarie              85.000 lei 
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2.Cisterna motorina cu platforma betonata                                   30.000 lei 
3. Sistem supraveghere video Primarie                                               40.000 lei 
4.Construire cladire Gradinita  Feredeni       705.000 lei 
5. Extindere, reab si consolid  Scoala Deleni, Feredeni, Poiana,Slobozia  1.210.000 lei  
6. Amenajare teren pentru sala sport                                                              103.000 lei 
7. Cladire si dotare  After School                1.392.000 lei 
8. Extindere retea  Gaz Metan        170.000 lei 
9. Extindere retea alimentare cu apa          30.000 lei 
10. Modernizare retea iluminat public                                                     40.000 lei  
11. Sistem supraveghere video stradal          30.000 lei 
12. RK bloc cu 4 apartamente centru Deleni                                                     30.920 lei 
13. Termoizolatie bloc   cu 4 apartamente                                                         30.000 lei  
14.Amenajare parcare dispensar                      10.000 lei 
15. Amenajare parcare Gradinita Maxut                     15.000 lei 
16. Strategia pentru Dezvoltare Durabila a Comunei Deleni                            54.000 lei 
17. Modernizare prin asfaltare drumuri locale                1.132.290 lei 
18. Alei pietonale             297.000 lei  
19. Proiectare drumuri DALI                       110.000 lei 
 

 

 

                                     

      RAPORT ACTIVITATE 2019 

      Birou impozite si taxe locale 

 Responsabili Birou : 

- Insp. Superior Buzamurga Alexandru – Persoane Fizice  

- Ref. superior Gaina Anisoara  - Persoane Juridice  

-  Cons. Juridic Butnaru Ana-Maria –Sef Birou- dosare urmarire executari silite 

 

Cadrul legal: 

 - prevederile Legii  nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu toate modificarile si completarile 
ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu toate modificarile si 
completarile ulterioare; 



 - prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 - CONSTITUTIA ROMANIEI ; 

 - Cartea europeana a autonomiei locale; 

        - OUG 57/ 2019 Cod Administrativ ; 

 - Hotarari ale Consiliului Local Deleni , jud. Iasi; 

Activitate : 

 - inregistrarea in baza de date   a  tuturor  bunurilor impozabile , pe fiecare contribuabil 
persoana fizica sau juridica, , reactualizarea acestora de cate ori este necesar ( toate achizitiile sau 
instrainarile survenite, contraventii, concesionari, inchirieri, etc) si aduce la cunostinta  
contribuabililor ;  

 - aplica in totalitate legislatia in vigoare in materie ; 

 -  deplasarea  in teren  pentru incasarea  impozitelor si taxelor  de la contribuabilii din comuna  
Deleni  in baza unui plan de incasari  si acolo unde este cazul  procedeaza la emiterea   de somatii, 
titluri executorii ,   potrivit legii 

 - Inregistrare  chitante / ordine plata   pentru platile efectuate  de contribuabili ; 

- Intocmire   la sfarsitul  anului lista de ramasita ; 

 - Obligatia de insusire  a legislatiei  

 - Promovarea imaginii   institutiei  in relatia cu toate persoanele ; 

 - Cunoasterea si aplicarea dispozitiilor si HCL. 

 

Date statistice la 31.12.2019: 

- nr.contribuabili persoane fizice inregistrate              -   6960 

-nr contribuabili persoane juridice inregistrate              -     242 

Sume totale de incasat ( lista ramasita 2017+debit curent 2018 ):   5.140.808 lei    

-din care amenzi                                                          -        1.842.089 lei 

Sume incasate     2019  :                                                    -                1.452.067 lei 

- teren extravilan       -          229.378 lei 

- teren intravilan       -         120.287 lei  
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- impozit auto       -        257.742 lei 

- cladiri        -           154.746 lei 

- concesiuni si chirii      -      224.639 lei 

- salubritate        -        127.230 lei 

- alte taxe ( autorizatii functionare , etc )     -        81.125 lei 

-sume incasate din amenzi 2019                                        -          174.243 lei 

-instiintari emise +somatii+ titlu executorii  2018              -                676 

-dosare amenzi in executare la executor judecatoresc          -          20 

- dosare litigii privind transformarea amenzilor  

in munca in folosul comunitatii     -     11-dosare solutionate 

 

Lista ramasita     31.12..2019   :                                                 -  3.951.662 lei 

                 - din care amenzi       -   1.643.150 lei 

Principalele debite restante la 31.12.2019, pe categorii,  in lei: 

- teren extravilan            -     645.118 

- taxa salubritate                                                      -       95.860 

- impozit auto                                                          -      195.346 

- impozit cladiri             -         85.162 

- teren intravilan (curti constructii )                         -     292.181 

- concesiuni              -     540.122 

- Sapard                      -     316.143 

Contracte concesiune loturi casa : 

- 53 loturi Velnita Pepiniera  

- 23 loturi Velnita Veche  

- 34 loturi Belea  

Concesiune pasune  crescatori ovine    24 loturi cu o suprafata de    -  577,44 ha .  

Alte concesiuni : – 7 contracte ( Iaz, Parc Poiana , Livada Fructe , etc ) 



    - Asociatia Profesionala a Crescatorilor de Animale – 536, 5 ha  

Chirii : 

- 8 contracte locuinte  

- 2 contracte alte spatii ( disp. Veterinar, centru insamintari Feredeni ) 

 Situatie agenti economici, persoane juridice, inregistrati in evidentele comunei Deleni  si 
obiectul de activitate preponderent. 

In afara de persoanele juridice  cu profil agricol, in  numar de 18,  in comuna mai functioneaza: 

 - societati comerciale in nr. de   -  86 din care cu activitate 30 ( magazine mixte , 
bar, prestari servicii . organizare evenimente , service auto, activitate piscicola)  

 - intreprinderi individuale , Persoane fizice autorizate , Intreprinderi familiale  in nr. de  
 - 149 din care cu activitate 45  

 Prestari servicii in regim de taxi  -  40 autorizatii . 

 
 
 

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ DELENI 
 

RAPORT 
DE ACTIVITATE 2019 

 
 

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA DELENI a fost 
infiintat prin HCL 77 din 30 noiembie 2005 cu AVIZARE (R.O.F.) din partea Inspectoratului pentru 
Situatii de Urgenta Mihail Grigore Sturza al jud. Iași nr 478949 din 27.03.2006  

 
Cadrul legal al activitatii S.V.S.U, DELENI este dat de Legea nr.307/2006 privind apărarea 

împotriva incendiilor, Ordinul nr.160/2007 privind regulamentul de planificare, organizare, desfăşurare 
a activităţii de prevenire a situaţii/or de urgenţă, H.G. nr. 222/1997 privind organizarea şi conducerea 
acţiunilor de evacuare in cadrul Protecţiei Civile, Ordinului nr. 638 din 12 mai 2005 pentru aprobarea 
Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene 
meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale, Ordinul nr. 718 
din 30 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi 
dotarea servicii/or voluntare pentru situaţii de urgenţă, OUG 57/ 2019 Codul administrativ  şi HCL 77 / 
2005.  

Scopul principal al S.V.S.U. Deleni este protecția populației, mediului si bunurilor prin 
reducerea si eliminarea riscurilor de producere a situațiilor de urgenta. 

 
Principalele activitati in cadrul SVSU Deleni in 2019 au fost  :  

 
Intocmirea si actualizarea urmatoarelor documente :  
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Planul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă;  
Planul cu principalele activităţi pe anul 2019 al SVSU Deleni;  
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul comunei Deleni;  
Planul de apărare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă specifice provocate de cutremure 

şi/sau alunecări de teren;  
Planul dezvoltării şi modernizării bazei materiale pentru pregătirea de protecţie civilă;  
Planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării 

situaţiilor de urgenţă;  
Plan de măsuri pentru perioada sezonului rece 2019 – 2020.  
Planul de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice  periculoase, accidentelor 

la construcţiile hidrotehnice şi poluărilor accidentale;  
Planul de evacuare în situaţii de urgenţă.  

 
În anul 2019, în cadrul serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă s-au efectuat : 

- 1058 controale la agenţi economici, instituţii din subordinea primăriei si la gospodăriile 
cetăţeneşti,  

- in cadrul SVSU Deleni activeaza 11 membrii voluntari pentru prima intervente   
- s-a executat lunar instruirea personalului voluntar din cadrul serviciului. 
- in perioada 01.01.2019 - 31.12.2019, pe teritoriul comunei Deleni au fost inregistrate un total 

de 12 incendii.  
- au fost receptionate AVERTIZARI METEO in numar de 49 COD-uri GALBEN-e, unde s-a 

asigurat permanenta la sediul Primariei in 28 cazuri.  
- s-a intocmit 17 raporte operative cu privire la seceta din anul 2019 necesare pentru A.P.I.A.  

 
- s-au completat 32 fişe de instructaj protectia muncii pentru fiecare salariat şi s-a efectuat 

instructajul periodic.  
- cheltuielile alocate pentru achizitionarea de tehnica de interventie in cuantum de 50000 RON, 

reprezinta suma chltuielilor de tehnica pentru sustinerea activitatii S.V.S.U, si pentru 
solutionarea si aprovizionarea cu materiale pentru interventie la nivel de structura locala. 

- La fiecare apel 112 echipele de interventie a SVSU Deleni, participa impreuna cu serviciile de 
pomprieri profesionisti, la inlaturarea evenimentelor si efectele acestora pe raza de activitate a 
comunei Deleni. 

 
 
În anul 2019 s-a participat la toate convocările de pregătire trimestriale organizate şi desfăşurate la 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Iasi cu privire la gestionarea situatiilor de urgenta. 
Prin dispozitiile conducerii UAT Deleni s-a organizat comandamentul de iarnă, ce a actionat pentru 

dezapezire si imprastiat material antiderapant cu 1 autogreder, 1 buldoexcavator, 1 incarcator frontal, 
un tractor  si 1 camion, (proprietati a Comunei Deleni). 

 
In perioada de iarna s-a monitorizat si ajutat persoane cu varsta inaintata, persoane ce fac dializa si 

persoanele afectate de incendii, fiind facute vizite la domiciliu, asigurand asistenta sociala din cadrul 
Primariei Deleni si asigurarea cailor de acces (dezapezire si imprastiat material antiderapant). 
 

Alarmarea populatiei s-a facut cu doua sirene electronice, situate pe cladirea principala a Primariei 
Deleni si Gradinita Poiana achizitionate in 2018. Semnalele de alarmare sunt: alarmă aeriană, alarmă la 
dezastre, prealarmă aeriană şi încetarea alarmei. 
 
Semnalele de alarma folosite in avertizarea populatiei sunt:  

 Semnalul alarmă aeriană: 15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între ele. 



 Semnalul alarmă la dezastre: 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele. 
 Semnalul prealarmă aeriană: 3 sunete a 32 secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între ele. 
 Semnalul încetarea alarmei: sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute.  
 
Persoane responsabile cu Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Deleni: 

-  Inspector Protectie Civila   –    Simionescu Mirel – Tel  0730708459  
-  Cadrul Tehnic P.S.I.            – Amargheoalei Valica  -  Tel 0730708456 

 
 

 COMPONENTA COMITETULUI LOCAL DELENI PENTRU SITUATII DE URGENTA  

 

Nr. 
Crt. 

NUMELE SI 
PRENUMELE 

nr. de  

telefon 

unitatea unde 
lucrează 

funcţia 

în unitatea 

unde 

lucrează 

funcţia in  

comitet 

1 PRIGOREANU 
DUMITRU 

 

0745494911 

Primărie 
Deleni 

Primar Preşedinte 

2 SCARTU MARIA 0745118445 Primărie 
Deleni 

Viceprimar Vicepreşedinte 

3 PETRARU FLORIN 0728330526 Primărie 
Deleni 

Secretar Secretar   

4 POPESCU DANA 
STEFANA 

 CMI si 
Preventriu 

Medic 
coordonator 

Membru 

5 MATEI PETRU 0232/732030 

 

Birou Poliţie 
Deleni 

Şef Birou 
Poliţie 

Membru 

6 CREANGA ELENA 0232/732050 Scoală Deleni Dir. Sc. 
Deleni 

Membru 

7 VORNICU MARIUS 0232/732020 Of. PTTR Diriginte Membru 

8 HRISCU MIHAELA  Scoala Poiana Director Membru 

9 PRISECARU 
CONSTANTIN 

 Ferma ll 
Velniţa 

Şef Fermă Membru 
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10 GAINA I IONEL   Administrator 
firma 

Membru 

11 GAINA V ION  SA 
Agrotricom 

Director Membru 

12 HUTANU I MIHAI  SA Prodleg Director Membru 

13 SAVA DOREL  SA Agvifer Director Membru 

14 STEFANUCA 
CONSTANTIN 

 SC Conac 
Polizu  

Director Membru 

15 POPA KARLETA  SA Agromax Director Membru 

16 ABABEI VASILE  Parohia  l 
Deleni 

Preot Membru 

17 PURCEL IONUŢ  Parohia  l l 
Deleni 

Preot Membru 

18 IACOB NICOLAE  Parohia l 
Maxut  

Preot Membru 

19 TAPUSA GH. 
MIRCEA 

 Parohia 
Poiana 

Preot Membru 

20 ŞTEFĂNUCĂ MIHAI  Parohia 
Slobozia 

Preot Membru 

21 FOTEA DANUT  Parohia 
Feredeni 

Preot Membru 

 
 

Raport activitate Compartiment Cultură 
 

 Cadrul legal: 

 - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 118/21.12.2006- privind infiintarea, organizarea si 
desfasurarea activitatilor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 - Legea nr. 143/21.05.2007- privind functionarea asezamintelor culturale ; 

 - Legea nr. 69/2000 privind educatia fizica si sport , art 3, alin. 1,2,3, care reglementeaza 
organizarea de evenimente culturale si sportive precum si modul lor de  finantare ,cu modificarile si 
completarile ulterioare; 



 - Hotararea Consiliului Local Deleni nr 38/ 24.04.2019  privind aprobarea Bugetului de 
venituri si cheltuieli al comunei  Deleni pentru anul 2019 cu toate modificarile si completarile 
ulterioare: 

- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

Potrivit  

strategiei de păstrare a datinilor, obiceiurilor și tradițiilor din comuna Deleni unde activează 
grupul vocal ,,Muguri de stejari” coordonat de doamna profesor Maria Șalaru și Ansamblul Folcloric  
,,Corăgheasca”, înregistrat la Oficiul de stat pentru invenții și mărci, cu nr. 141695, coordonat de 
doamna învățător Aurica Gîlcă  

aducem la unoștință : 

  În anul 2019  Compartimentul Cultură din cardul Aparatului de specialitate al primarului com. 
Deleni a organizat în baza Hotărârilor  Consiliului Local Deleni  și în parteneriat cu intituțiile de 
învățământ din comuna o serie întreagă de  activități culturale destinate copiilor, tinerilor si locuitorilor 
comunei Deleni. 

 În aceeași măsură Compartimentul Cultură prin Căminul Cultural ,,Al. Tănase,, din Deleni s-a 
preocupat de culegerea,  păstrarea și  promovarea datinilor, tradițiilor și obiceiurilor tradiționale 
populare din comună prin susținerea, potrivit hotărârilor Consiliului Local, a  activității   Ansamblului 
Folcloric ,,Corăgheasca,,  și a Grupului  Vocal ,, Muguri de stejar,, . Precizăm că comuna Deleni mai 
activează și alte două grupuri vocale folclorice ,, Gospodine,, din Deleni și Grupul Vocal 
,,Hurgheșelul,,  din Feredeni iar în satul Slobozia funcționează un atelier de creație populară  unde 
gospodine, tineri, copii sunt organizați în jurul unui meșter popular și prin tehnica cusutului de mână 
realizează elementae de port popular și de artizanat.  

În atenția noastră a fost, în anul 2019, culegerea de informații despre vechimea practicării în 
comuna Deleni a meșteșugurilor ca olăritul, cioplitul în piatră și lemn, dogăritul, fierăritul,  țesutul în 
război și prelucrarea pieilor de animale, în vederea descoperirii meșterilor populari care mai practică 
aceste meșteșuguri cu scopul ca acestea să fie practicate de către tineri în cadrul  unor ateliere 
demonstrative. 

De menționat este și faptul că între Consiliul Local și Primăria Deleni prin Compartimentul Cultură 
și Școlile gimnaziale din comună există o strânsă colaborare în ce privește proiectele educaționale 
inițiate de domnii și doamnele profesor urmărindu-se în primul rând înbunătățirea actului educațional 
și a atitudinii elevilor și părinților față de învățătură.  În acest sens au fost susținute proiecte precum 
Scoli Prietenoase in Comunitati Implicate, proiecte educaționale interjudețene ca: ,, Comoara din 
labirintul lecturii,, : ,,Tradițiile aduc bucurie,, sau ,,Nasterea Domnului – Bucurie sfanta” 

I. EVENIMENTE EDUCATIONAL – ARTISTICE DESFASURATE IN PARTENERIAT 
CU INTITUTIILE DE INVATAMANT DIN COMUNA DELENI 

 



 

15 

 

- 21.02.2019 – Lansarea Proiectului SCOLI PRIETENOASE IN COMUNITATI 
IMPLICATE. Caravana mesajelor incluziunii sociale, organizata la Caminul 
Cultural Deleni. Parteneri: Primaria Deleni, Scoala Gimnaziala Deleni, Asociatia 
HoltIS Iasi, Fundatia COTE Iasi. Invitat de onoare, doamna inspector general ISJ Iasi, 
Prof. dr. Genoveva FARCAS. 
 

   

 

 
 

 
- 16.04.2019 – Lansarea Proiectului ,, Pas cu pas spre reusita” si a concursului scolar 

ELEVII AU TALENT. Parteneri: Primaria Deleni si Scoala Gimnaziala Deleni 
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- 17.04.2019 – Atelier prezentare tehnica militara. Parteneri: Primaria Deleni, Scoala 
Gimnaziala Deleni si Brigada 15 Mecanizata ,,PODU INALT” Iasi 
 

 

- 18.04.2019 – Proiectul Judetean - Festival TRADITIILE ADUC BUCURIE editia a 
III-a. Parteneri: Scoala Gimnaziala Deleni, Primaria Deleni. 
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- 7 iunie 2019 – Proiectul interjudetean COMOARA DIN LABIRINTUL LECTURII, 
editia a IV-a. Parteneri: Primaria Deleni si Scoala Gimnaziala Deleni. 

 



 

 

 

 

- 12 iunie 2019 – Concursul sportive interscolar CUPA RESPECT- Parteneri: Consiliul 
Local Deleni, Scoala gimnaziala Deleni si Scoala gimnaziala Poiana. Hotararea 
Consiliului Local Deleni nr. 57 din 23 mai 2019. 

 

 

- 14.06.2019 – Teatru – PETER PAN, regia Iulian Ioan Sandu, interpretata de actorii 
Ateneului National Iasi. Parteneri: Primaria Deleni, Scoala Gimnaziala Deleni si9 
Ateneul National Iasi. 
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- 4.07.2019 – Excursie pe traseul DELENI-SUCEAVA-GURA HUMORULUI-
DELENI oferita elevilor premiati la olimpiadele scolare, concursuri sportive nationale, 
cu media general ape 2019 egala sau mai mai mare cu 9.50. Hotararea Consiliului 
Local Deleni nr 65 din 27 iunie 2019 
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- 08.12.2019- Ediția a IV – a a Proiectului Educațional Județean ,, Nașterea Domnului-Bucurie 
sfântă,,  inițiator Parohia ,,Adormirea Maicii Domnului,, și Școala Gimnazială Poiana structura 
FEREDENI  
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- 18.12.2019 – CARNAVALUL COPIILOR. Parteneri: Primaria Deleni si Scoala 
Gimnaziala Deleni 
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II. EVENIMENTE CULTURALE ORGANIZATE DE CONSILIUL LOCAL DELENI 
 

- 7 martie 2019 – Concertul de muzica usoara a Grupului PATHOS al cadrelor didactice 
din comuna Deleni 

 

 

 

 

 



 

 

- 25.10.2019 – Comemorarea Eroilor cazuti in Primul Razboi Mondial la Cimitirul 
Eroilor din localitatea Maxut, com Deleni. Parteneri: Consiliul Local Deleni, Primaria 
Deleni si Scolile Gimnaziale din comuna 
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- 14.11.2019 – Acordarea diplomelor de fidelitate cuplurilor din comuna Deleni care au 
implinit 50 de ani de la casatorie in anul 2019. Sfintirea sediului Primariei Deleni. 

 



 

 

 

- 16.12. 2019- Ediția a V –a a Concertului  colinde ,, DESCHIDE UȘA CREȘTINE,, 
inițiator Consiliul Local Deleni, cu participarea interpretei de muzica popular SOFIA 
VICOVEANCA 
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-31.12.2019 – Festival de DATINI ȘI OBICEIURI DE IARNĂ, inițiator Consiliul Local Deleni  
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III. Activitati cultural desfasurate de Primaria Deleni in parteneriat cu bisericile din comuna 
Deleni  
 
 

- 30.06.2019 – Tabara pentru copii si tinerii din comuna Deleni ,,In Pridvorul Satului” . 
Parteneri: Primaria Deleni si Parodia ,, Sf. Ap. Andrei” Deleni II. 
 
 



 
 
 
 
 

 
  

 
-29.06 2019 – Hramul Sfintei Manastiri Lacuri cu participarea I.P.S. TEOFAN, Mitropolitul Moldovei 
si Bucovinei 
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- 30.06.2019 – Resfintirea Bisericii cu hramul ,, Sf.M.Mc. Gheorghe”, satul Slobozia, 

com. Deleni de catre P.S. CALINIC Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Iasilor. 
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IV.   Participări la filmări, festivaluri și concursuri ANSAMBLUL FOLCLORIC CORĂGHEASCA 
- 14.05. 2019 – Participare la evenimentul  ,,Omagiul Satului Romanesc”, editia I, Iasi. 



 
 

 
26.09.2019– Participare la ZIUA PORUMBULUI, Boureni jud. Iasi. Parteneri :Asociatia Cultivatorilor 
de Cereale si Plante Tehnice (ACCPT) judetul Iasi, sub egida Asociatiei Producatorilor de Porumb din 
România, având ca partener principal compania Syngenta.  
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- 8.12.2019 – Participare la Festivalul concurs interjudetean de colinde, cantece de 
iarna, obiceiuri si traditii de Craciun si Anul Nou ,,Primeste-ne gazda-n casa”. A 
obtinut TROFEUL FESTIVALULUI. 



 

 

- 16 .12. 2019 –Participare la  Concertul de colinde ,,DESCHIDE UȘA CREȘTINE,, 
ediția a V -a, organizatori Consiliul Local Deleni 
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- 31.12.2019 – Participare la Festivalul de DATINI ȘI OBICEIURI DE IARNĂ, 
organizator Consiliul Local Deleni 
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Pentru îmbogățirea și perfecționarea repertoriului tarafului dar și pentru instruirea grupului de 
dansatori membrii Ansamblului s-au întâlnit de 4 ori în fiecare lună. 



 

 

 

V. PARTICIPĂRI LA EVENIMENTE, FESTIVALURI ȘI CONCURSURI A GRUPULUI 
VOCAL ,,MUGURI DE STEJAR,, înființat la nivelul Comunei Deleni prin H.C.L. nr 
42 din 21.01.2017 

 

- 25.05.2019 –  Participare la Festivalul Florilor, Bacau 
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- Septembrie 2019 – Participare la Festivalul  ,,Dor de Cantec Romanesc”, Buzau,  
   
 

 
- 16 .12. 2019 –Participare la  Concertul de colinde ,,DESCHIDE UȘA CREȘTINE,, ediția a V -a, 

organizatori Consiliul Local Deleni 
 

 



 

 

- 31.12.2019 – Participare la Festivalul de DATINI ȘI OBICEIURI DE IARNĂ, 
organizator Consiliul Local Deleni 
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- 18 .08.2019 – Participare la Festivalul Folcloristica, Butea, jud. Iasi, editia a V-a 



 

 

VI. PARTICIPĂRI LA EVENIMENTE, FESTIVALURI ȘI CONCURSURI A 
GRUPULUI VOCAL ,,HURGHESELUL,, din FEREDENI 

 

- 17.05.2019 – Participare la Concursul National de Muzica Religioasa si Patriotica ,, 
Din Suflet de Crestin” 

 

- 02. 06. 2019 – Concursul ,, Ritmurile Copilariei”, Colegiul National C. Negruzzi: 
Festivalul Copiilor, Miclauseni, editia a V-a  
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-18.08.2019 – Participare la Festivalul Folcloristica, Butea, jud. Iasi, editia a V-a 

 



 

 

 

 

 

- 14.12.2019 – Participare Festival Flacara de Ger, Bacau, editia a III- a 
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- 16 .12. 2019 –Participare la  Concertul de colinde ,,DESCHIDE UȘA CREȘTINE,, 
ediția a V -a, organizatori Consiliul Local Deleni 
 

 



 

- 31.12.2019 – Participare la Festivalul de DATINI ȘI OBICEIURI DE IARNĂ, organizator Consiliul 
Local Deleni 
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VII. ALTE ACTIVITĂȚI  
Am susținut, prin implicare personală,  activitățile culturale inițiate de instituțiile de 

învățământ, parohiile din Comuna Deleni (Grupul vocal ,,HURGHEȘELUL,, - FEREDENI), precum și 
alte asociații care au desfășurat activități la Căminul Cultural Deleni.  

Am transmis documentele de interes public către operatorul site-lui Comunei Deleni și am 
monitorizat operativitatea cu care aceste documente au fost postate. 

Menționăm că în anul 2019 Căminul Cultural ,,Al.Tănase” din Deleni a găzduit și alte 
evenimente de amploare mai mică în parteneriat cu școlile gimnaziale din comună  și cu Asociația 
crescătorilor de animale. 

În sala de ședințe  au avut loc ședințele lunare și extraordinare a Consiliului Local și s-au oficiat 
căsătoriile civile de a căror bună desfășurare m-am ocupat. 

Potrivit dispozițiilor domnului primar Dumitru Prigoreanu, în anul 2019 am susținut activitatea 
Compartimentului de Asistență social o zi pe săptămână, și al Compartimentului Registrul Agricol o zi 
pe săptămână 

Mentionez ca in perioada concediului de odihna atributiile mele au fost preluate de domnul 
Lungu Mihai – inspector principal Birou APL- Compartiment de asistenta sociala si autoritate tutelara 

 

    Ref. Cultural CHELE STEFAN  
 
    



 BIBLIOTECA COMUNEI DELENI 

 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2019 

In perioada  ianuarie 2019 - decembrie 2019 , in Biblioteca Comunală Deleni , au avut loc urmatoarele 
activitati: 

 În cursul anului  s-a urmărit o aprovizionare permanentă a bibliotecii cu publicații periodice 
(abonamente),un nr.de 13 titluri ţinând seama de interesele utilizatorilor. La sfârsitul anului 
2019, fondul de carte a bibliotecii a ajuns la 12.711 volume,iar calitatea cărților este una buna 

 S-au inscris un numar de 37 noi utilizatori; 
 Au venit la biblioteca – frecvența – 9130 utilizatori 

 Am dat spre imprumut la domiciliu si in biblioteca, un numar de 14560 documente.  
 S-au preluat si prelucrat noile achizitii – abonamente (reviste )din punct de vedere gestionar si 

biblioteconomic si s-a realizat un material de informare pentru cititori cu publicațiile nou 
intrate. 

 Am supravegheat si am oferit asistenta pentru accesarea calculatoarelor si internetului in 
conditii normale, fara a intampina evenimente deosebite. 

 Am raspuns cu promptitudine problemelor legate de utilizarea si depanarea calculatoarelor 
tuturor utilizatorilor incepatori (mesagerie, navigare, redactare, intrebuintarea usb-ului etc). 

 Am mentinut amenajarea spatiului cu intrebuintari multiple, pentru: 
- consultarea lucrarilor in biblioteca a documentelor din fondul de referinta (enciclopedii ilustrate 
de cultura generala, istorie, geografie, biologie etc). 
- efectuarea temelor 
- Participarea la schimburi de experienţă şi alte evenimente organizate de Biblioteca Judeţeană 
”Gh.Asachi” Iași – CENTRELE  METODICE 
- Am reusit sa acopar lipsa de carte prin intermediul internetului, oferindu-le cititorilor 
informatiile de care au avut nevoie. 

Informarea elevilor din şcoli şi licee, educatorilor şi profesorilor, părinţilor despre noile 
achiziții și serviciile pe care le oferă instituţia  noastră, s-a făcut prin intermediul site-ului web  
https://bibliotecadelenijudiasi.wordpress.com care fost în permanență actualizat. Pe parcursul anului 
2019, site-ul bibliotecii a fost accesat de 2.108 ori. 

 Utilizatorii găsesc aici date statistice, reguli pentru înscrierea la bibliotecă, reguli pentru 
împrumutul la domiciliu, activităţi, proiecte, servicii oferite, program de funcţionare, dotări. 

De asemenea, biblioteca, prin pagina sa de Facebook creată în anul 2012, este deschisă 
utilizatorilor care se pot exprima și prin care sunt informați cu privire la activitățile, evenimentele și 
acțiunile intreprinse de și în bibliotecă. 

Conform completării zilnice a caietului de evidenţă ne permite să prezentăm situaţia existentă 
la sfârşitul anului la SERVICIUL   DE   INTERNET GRATUIT    PENTRU  PUBLIC: 

 Sesiuni Internet – au venit un numar de 4700 utilizatori; 
 Tranzacţii de referinţe virtuale (prin e-mail) – 1503; 
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Pe lângă SERVICIUL DE ÎMPRUMUT, SERVICIUL ACTIVITĂȚI CULTURAL-
EDUCADIVE  ȘI SERVICIUL   DE   INTERNET GRATUIT    PENTRU  PUBLIC ,biblioteca mai 
oferă și ALTE SERVICII cum ar fi: 

 Cereri de informaţii (nr. cereri) 
o Solicitate – 1224; 
o Rezolvate – 1224. 

 Referinţe şi bibliografii pentru. utilizatori 
o Solicitate – 3205; 
o Rezolvate – 3205. 

S-a continuat introducerea documentelor în softul de biblioteca - program de evidenţa 
informatizată a colecţiilor din bibliotecă, cu respectarea normelor standardizate de catalogare, 
clasificare şi indexare a documentelor, urmând ca pâna la finalul anului 2020 să fie introduse în softul 
de biblioteca aproape toate documentele de bibliotecă. 

S-au organizat în cadrul bibliotecii un număr de 9 activitaţi culturale la care au participat un 
număr de 316 participanti, activitaţi care au fost apreciate de cei prezenţi: 
 15 ianuarie 2019 – activitatea ,,Mihai Eminescu - Luceafarul poeziei romanesti”, desfasurata la 
Biblioteca Comunala Deleni  in colaborare cu Școala Gimnazială Deleni 
 01.02.2019 ,, Ziua internaționala a cititului Schimb de experienta - Biblioteca Ceplenita 
 19.04.2019 – Prezentare biblioteca – Vizită elevi Școala Gimnaziala Deleni 
 18.05.2019 – Elevi de la Școala Gimnazială Deleni Participare la concurs judetean ”Calutul de 

fildes”-Scoala Popesti 
 23.08.2019 - Un nou serviciu de biblioteca - Inaugurarea Astroclubului Perseus Deleni 
 28.11.2019  -  activitatea Ziua Naționala a României  în colaborare cu Ș coala Gimnazială Deleni  
 02.12.2019 - ”Biblioteca-Palatul Cărților”;”La multi ani România”! – Școala Gimnazială Poiana 
 17.12.2019 - Vizita la biblioteca cl.V-VIII Sc.Poiana-Structura Feredeni 
 18.12.2019 - Semnificatia sarbatorilor de iarna-Sc.Deleni-cl.II B 

Cooperarea cu instituţiile din comună , precum şi iniţierea de proiecte educaționale,cum 
ar fi: 

- Școala Gimnazială Poiana – ”Mirajul Cărților pentru copii„ 
- Scoala Gimnaziala Deleni – ”Comoara din labirintul lecturii” 
- Școala Gimnazială Poiana, Structura Feredeni – Nașterea Domnului – Bucurie sfântă” 

Totodată Biblioteca Comunală Deleni îşi propune, şi pe viitor,consolidarea rolului sau cultural 
în rândul comunităţii deservite şi o cât mai bună vizibilitate a programelor/proiectelor desfăşurate sub 
coordonarea ei, prin: 

 pliante de promovare a acţiunilor culturale ale instituţiei; 
 întreţinerea constantă a site-ului instituţiei: 

https://bibliotecadelenijudiasi.wordpress.com 
https://www.facebook.com/biblioteca.deleni  

 afişe, benere, anunţuri, fluturaşi şi altele cu ocazia celor mai importante acţiuni ale 
bibliotecii; 

 promovarea imaginii bibliotecii prin acţiunile comune din şcoli, la care biblioteca este 
organizator, partener sau invitat; 
 

BIBLIOTECAR, 
Sava Maria 



 
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2019  
ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ 

 
PRINCIPALELE ACTE NORMATIVE INCIDENTE ACTIVITĂȚII DE: 
  

 
A.    Specifice 

1. ORDONANȚA de urgență nr.162/2008- privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe 
exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale. 

2.     HOTARARE   Nr. 56 din 29 ianuarie 2009 -pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul 
Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale 

3.    HOTĂRÂRE NR. 459 din 21 mai 2010 - pentru aprobarea standardului de cost/an pentru servicii 
acordate in unitatile medico-sociale si a unor normative privind personalul din unitatile de asistenta 
medico-sociala si personalul care desfasoara activitati de asistenta medicala comunitara.  

4.     HOTĂRÂRE Nr. 1028 din 18 noiembrie 2014 privind aprobarea Strategiei naţionale de sănătate 2014 
- 2020 şi a Planului de acţiuni pe perioada 2014 - 2020 pentru implementarea Strategiei naţionale . 

5.     HOTARÂRE de Guvern nr. 18 din 14 ianuarie 2015 pentru aprobarea Strategiei Guvernului 
României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020. 

B.     De interes general: 
 
1. OUG 57/ 2019 Cod administrative; 
2. Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritațile și 
institutiile publice;  
3. Legea nr. 53/24.01.2003 Codul muncii, republicat. 
4. Ordonanta nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor. 
5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile publice . 
6. Hotararea nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
544/2001 privind liberul acces la informatiile publice 
 

C.    Legislatie cu caracter social 
 
1. Legea nr. 18/27.09.1990 pentru ratificarea Conventiei ONU cu privire la drepturile copilului 
2. Legea nr. 61/22.09.1993 (republicata) privind alocatia de stat pentru copii . 
3. Legea 272/2004 privind Protectia privind protectia si promovarea drepturilor copilului. 
4. Legea nr. 416/18.07.2001 privind venitul minim garantat . 
5. Legea 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie.  
6. Legea 448/2006 privindsi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 
7. H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a prevederilor Legii 
448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap . 
8 .Ordonanta nr. 68/28.08.2003 privind serviciile sociale. 
9. H.G. nr. 1024/25.06.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonantei guvernului nr. 68/28.08.2003 privind serviciile sociale, precum si a 
Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale. 
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10. Legea nr. 17/06.03.2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice. 
11. H.G. nr. 1021/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice metodologice privind 
stabilirea costului mediu lunar de intretinere in caminele pentru persoane varstnice. 
12. H.G. nr. 679 din 12 iunie 2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de 
atestare şi statutul asistentului maternal  
13. Legea nr. 292/20.12.2011 a asistenţei sociale 
14. H.G. nr. 532/1999 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei de 
treţinere în instituţiile de asistenţă socială, datorată de  
persoanele asistate sau de susţinătorii legali ai acestora. 
 

1.Activitate  medicala in cadrul Dispensarului comunal  Deleni 3 zile pe saptamana. 

2.Asistenta medicala la meciurile de fotbal, desfasurate de echipa de fotbal -Progresul Deleni. 

3.Asitenta medicala in cadrul competitiei scolare -Cupa Respect. 

4.Triaj epidemiologic in scoli si gradinite.-5scoli+5 gradinite 

5.Educatie sanitara in scoli - 10 activitati 

6.Monitorizare lunara a familiilor defavorizate si mame minore ,cu risc socio-medical.-20 de familii 

7.Anchete epidemiologice cu TBC pulmonar  - 5 anchete 

8.Activitate medicala curativa cu/ sau fara  medicul de familie  - monitorizare tensiune 
arteriala,glicemie,tratament medicamentos oral si paranteral,pansamente, etc.-200 de persoane  

9. Activitate medicala profilactica –consiliere si educatie sanitara in prevenirea si transmiterea bolilor.- 
200 persoane 

10.Urmarirea si supravegherea in mod activ a copiilor din evidenta speciala ,a vaccinarilor si aplicarea 
masurilor terapeutice recomandate de medic si in colaborare cu medicul de familie.-  150 copii 

11.Urmarirea  si supravegherea in mod activ,  a gravidelor cu probleme sociale si medicale. -3 gravide 

12. Anchete sociale in colaborare cu Asistenta sociala ,la domiciliul persoanelor cu risc social si 
medical-60anchete 

13. Monitorizare asistenti personali    - persoane cu handicap  -61persoane 

14. Monitorizare  privind situatia  copiilor cu parinti plecati in strainartate- 100 persoane 

15.Recoltare probe de apa din fantanile publice  pentru  examen  bacteriologic si chimic si 
cloraminarea lor-50 fantani 

Asistent medical comunitar, 

  Elena Dumitras 

 Elena Pinzariu 



ASOCIATIA PROFESIONALA A CRESCATORILOR DE ANIMALE MARI,  

MICI SI PASARI DE CURTE DIN COMUNA DELENI 

 
REPORT DE ACTIVITATE  

- 2019 

 

                               Asociatia s-a infiintat in anul 2009 in scopul exploatarii rationale a intretinerii si 
modernizarii avand ca finalitate cresterea productiei in sectorul zootehnic. 

Asociatia are in concesiune de la Consiliul Local Deleni o suprfata de 538,94 ha conform Actului 
Aditional la Contractul de Concesiune nr. 1/18.05.2011. 

Suprafata de izlaz cuprind 6 puncte de exploatare in urmatoarele locatii: 

1. Maxut cu o suprafata de 109,98 ha 
2. Deleni Tulburea cu o suprafata de 43,05 ha 
3. Deleni Dumbrava cu o suprafata de 148,91ha 
4. Poiana cu o suprafata de 74,81 ha 
5. Leahu-Nacu cu o suprafata de 17,47 ha 
6. Slobozia, Feredeni in suprafata de 144,70 ha 

            In anul 2019 pe suprafata concesionata au pasunat un nr: 484 capete bovine. Asociatia 
functioneaza cu un singur salariat. 

            La inceputul perioadei de pasunat crescatorii de animaleisi aleg un reprezentant care va 
raspunde de animale in perioada pasunatului, precum si alte responsabilitati care se stabilesc de comun 
accord in contractual de vacarit , incheiat intre cel care raspunde de animale si proprietarul de bovine. 

               Subventiile pe unitatea de suprafata revenita conform O.M. 687/2007 este folosita pentru 
intretinerea si modernizarea izlazurilor. 

               Subventiile acordate de catre stat pe suprafata de pasune intra in contul crescatorilor de 
animale conform animalelor pe care le detin. Din aceasta suma, o parte revine in contul asociatiei 
pentru anumite activitati de functionare a Asociatiei. 

             In perioada 2009 – 2012 s-au construit adapatori pentru animale in urmatoarele puncte: 

1. Maxut  - o adapatoare formata din 4 uluce pentru adaparea bovinelor 
precum si un bazin pentru acumularea apei si unele inbunatatiri facute la fantana de langa 
bazin. 

2. Deleni Dumbarava – o adapatoare formata din 6 uluce, avand o fantana 
si un bazin pentru acumularea apei. 
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3. Deleni Tulburea – o adapatoare formata din 3 uluce si un bazin pentru 
acumularea apei. 

4. Slobozia – Feredeni – o adapatoare formata din 4 uluce si 2 fantani 
pentru acumularea apei. 

5. Poiana -  o adapatoare formata din 4 uluce si 2 fantani pentru 
acumularea apei. 

                S-a facut ocoale pentru stabulatie pe timpul verii sip e timp nefavorabil pasunatului ( ploi, 
grindina, furtuna, etc.) si bare din fier pentru legarea animalelor la actiunile sanitary veterinare care au 
loc in fiecare primavera. 

                Incepand cu luna Iulie vom interveni pe suprafetele de pasunat pentru taierea si inlaturarea 
tuturor spinilor crescuti in primavera aceasta pe suprafetele de pasune cu ajutorul crescatorlor de 
animale care au animale la pasunat in respectiva locatie. 

 

Presedinte asociatie 

Pascariu Mihai 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ŞCOALA GIMNAZIALA DELENI,COMUNA DELENI,JUDETUL IASI 

TEL./FAX 0232732050, E-mail: scdeleni@yahoo.com 

 

 

RAPORT DE ANALIZA PRIVIND ACTIVITATEA DESFASURATA 

IN ANUL 2019 

 

"Invatatura este comoara care isi urmeaza oriunde posesorul." 
Proverb chinezesc 

 

Școala romaneasca a secolului 21, supusă constant schimbărilor aduse de globalizare, 
multiculturalism și de tehnologia digitală, trebuie să devină tot mai mult o adevărată comunitate de învățare, 
în care să se manifeste bucuria de a studia, într-o atmosferă de colaborare între elevi, dar și între elevi și 
cadrele didactice, părinți și toate instituțiile cu potential educogen ale societății în care școala ființează. 

 
Activitatea instructiv – educativă la Scoala Gimnaziala Deleni a fost organizată in anul 2019 astfel încât 

elevii să găsească în interiorul acesteia resursele energetice necesare, motivele care să-i stimuleze permanent la 
acţiuni ce sunt compatibile  cu cerinţele vieţii sociale. 

Obiective urmărite: 
•  formarea  competenţelor  cheie  la  elevi,  care  să-i  ajute  să  fie  performanţi  şi  de  succes  în 

societatea cunoaşterii; 
•     creşterea calităţii procesului de învăţământ prin atingerea standardelor educaţionale de către elevi; 
•     creşterea numărului de elevi promovaţi, comparativ cu anii şcolari precedenţi 

I .MANAGEMENTUL UNITATII DE INVATAMANT 
 
 Pentru inceperea in bune conditii a anului scolar, echipa managerială s-a implicat activ în proiectarea, 

organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii instructiv-educative precum si in folosirea eficienta a 
resurselor umane, materiale si de timp. 

S-au realizat: 
 pregătirea unităţii şcolare în vederea deschiderii anului şcolar; 
 organizarea şi desfăşurarea examenelor de corigenţă si validarea situaţiei şcolare; 
  asigurarea resurselor umane şi materiale necesare desfăşurării activităţii şcolii, in colaborare 

cu ISJ Iasi 
  evaluarea personalului didactic si didactic auxiliar; 
 elaborarea documentelelor de proiectare managerială la toate nivelurile; 

 
O altă prioritate a reprezentat-o asigurarea resurselor materiale necesare asigurării climatului optim 

de functionare a scolii prin: asigurarea  conditiilor pentru functionarea şcolii privind instalaliile sanitare, 
electrice şi de încălzire; asigurarea functionalitatii tuturor spatiilor destinate procesului de învatământ; 
gestionarea, îmbunătatirea şi utilizarea eficientă a bazei tehnico-materiale existente. 

II.RESURSE UMANE 
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În ceea ce privește resursele umane, s-a urmărit promovarea unei politici de personal care să asigure calitatea și 
eficiența activității educaționale. Încadrarea, perfecționarea  și  evaluarea  personalului  școlii  s-au  realizat  în  
concordanță  cu  legislația  în vigoare. 

 
Planurile de scolarizare propuse pentru anii scolari 2018-2019 si 2019-2020 au fost realizate in proportie 
de 100% . 

            Posturi/ norme în școală:An școlar 2019 – 2020:                     An scolar 2018-2019 

                   Personal didactic: 48,94 norme                                                      Personal didactic: 52.66 

                         Personal auxiliar: 5 norme                                                            Personal auxiliar:5 norme 

                 Personal nedidactic: 8,5 norme                                                Personal nedidactic: 8.5 norme 

                 Total norme :62,44 norme                                                             Total norme: 66,16 

  

a. PERSONAL DIDACTIC: 

Categoria Număr de cadre didactice 
  Titulari Suplinitori 

Calificaţi Necalificaţi 
  43 5 - 
Total                                            48 

 

Distribuţia pe grade didactice a cadrelor didactice: 

Categoria Debutanţi Definitivat Gradul II Gradul I Total 

Educatoare - 3 1 3 7 
Învăţători - - 2 13 15 
Profesori 3 7 8 8 26 
Total 3 10 11 24 48 

 
 

b.PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC : 

Total personal 
didactic auxiliar 

din care 

contabil secretar bibliotecar ajutor 
programator 

administra 
tor 

5 1 2 0,5 0,5 1 

 

Total personal 
nedidactic 

din care 

îngrijitori muncitor fochist Paznic șofer 



calificat 

8.5 2.0-Sc. Maxut  

0.5-GPN Maxut 

3.5-Sc Deleni 

1-GPN Deleni 

 

0 

 

0,5 

 

0 

 

1 

 
Analiza  S.W.O.T. 

 Puncte tari: 
•  Personal didactic calificat 100%; 
•  Şcoala are o bază materială bună, săli de clasă dotate corespunzător 
•   Diversitatea proiectelor şi concursurilor în care elevii şi cadrele didactice se pot remarca; 

      •    Accesul cadrelor didactice la calculatoarele, xerox-urile, imprimantele din şcoală; 
      •    Gestionarea eficientă a resurselor alocate  
      •   Colaborarea eficientă şi promptă cu instituţiile administraţiei publice locale  
     
  •   Au fost realizate activităţile educative şcolare şi extraşcolare diverse, care au contribuit la formarea elevilor 
în spiritul principiilor şi practicilor europene; 
 

Puncte slabe: 
 

•    Insuficientă susţinere din partea anumitor catedre didactice a activităţilor extracuriculare; 
•   Număr insuficient de calculatoare la numărul elevilor din şcoală şi performanţă scăzută a acestora; 
•   Formarea deficitară a cadrelor didactice pentru lucrul cu elevi cu CES sau cu ADHD. 
•   Insuficienta  atenţie  acordată  elevilor  cu  probleme,  prin  proiectarea  de  parcursuri individuale 

        •   Insuficienta utilizare a   materialelor didactice, a tehnicii informaţionale şi a  metodelor active în 
activitatea didactica 

•   Lipsa fondurilor pentru recompensarea activităţilor de performanţă ale elevilor şi cadrelor didactice; 
•   Comunicare deficitara intre unele cadre didactice si parinti 
 
Oportunităţi: 
 

•   Ofertele privind cursurile de perfecţionare şi formare continuă, înscriere la grade didactice; 
       •   Posibilitatea accesării de fonduri europene de către personalul didactic, prin proiecte cu finanţare 
externa 

    •   Disponibilitatea şi responsabilitatea  unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii  ( Primărie, Consiliu 
Local,Poliţie, Biserică) 

 
Ameninţări: 
 
•   Migrarea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic spre alte domenii mai bine retribuite; 
•   Creşterea numărului elevilor cu cerinţe educaţionale speciale; 
•  Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a echipamentelor existente; 

       •   Accentuarea crizei economice face ca şi interesul firmelor pentru susţinerea activităţilor educative 
prin sponsorizări să fie scăzut; 

        •  Instabilitatea legislativa a curriculumului în sistemul de învăţământ; 
        •   O depreciere a statutului profesorului în societate 

În principiu, relaţiile interpersonale s-au bazat pe colaborare, pe deschidere si comunicare. Totuși, este 
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de dorit o implicare mai mare a cadrelor didactice în problemele şcolii, în activităţile extracurriculare. 
Activitatea educativă nu trebuie redusă la orele de curs, ci trebuie privită în ansamblul  său.  Se  recomandă  
acordarea  unei  atenții  mai  mari  activităților  extrașcolare, activităților derulate în colaborare cu părinții. 

 
Pentru anii scolari 2018-2019 si 2019-2020 la Scoala Gimnaziala Deleni s-au propus si realizat 

urmatoarele planuri de scolarizare: 

Nr. 

crt. 

Anul școlar Ciclul de 

învăţământ 

Numărul de 

clase 

Numărul de 

elevi 
1. 2019-2020 Prescolar 7 151 

Primar 15 353 
Gimnazial 14 340 
Total 36 844 

2. 2018-2019 Prescolar 7 142 
Primar 16 382 
Gimnazial 16 351 
Total 39 875 

 

Din statisticile obtinute  in urma recensamantului realizat de educatoare si invatatori , in fiecare an se 
observa o scadere al numarului de elevi care se inscriu la grupa mica sau la clasa pregatitoare( nasteri putine si 
parinti plecati in strainatate cu tot cu copii). 

PRESCOLARI SI ELEVI AN SCOLAR 2019-2020:  

UNITATEA SCOLARA NIVEL INVATAMANT NR. ELEVI/NR.CLASE 

 

DELENI 

PRESCOLAR 110/ 5 

PRIMAR 266 / 10 

GIMNAZIAL 248 / 10 

 

MAXUT 

PRESCOLAR 41 / 2 

PRIMAR 87 / 5 

GIMNAZIAL 92 / 4 

 

TOTAL 

PRESCOLAR 151 / 7 

PRIMAR 353 / 15 

GIMNAZIAL 340 / 14 

TOTAL GENERAL 844 / 36  

PRESCOLARI SI ELEVI SEM I AN SCOLAR 2018-2019:  

UNITATEA SCOLARA NIVEL INVATAMANT NR. ELEVI/NR.CLASE 

 PRESCOLAR 107/5 



DELENI PRIMAR 284/11 

GIMNAZIAL 245/11 

 

MAXUT 

PRESCOLAR 35/2 

PRIMAR 98/5 

GIMNAZIAL 106/5 

 

TOTAL 

PRESCOLAR 142/7 

PRIMAR 382/16 

GIMNAZIAL 351/16 

TOTAL GENERAL 875/39  

 
 

Rezultate obtinute de elevi la invatatura in  anul scolar 2018-2019: 

UNITATEA SCOLARA NIVEL INV. NR. ELEVI PROMOV. PROCENT 
DE 
PROMOV. 

 

 

SCOALA 
DELENI 

 

DELENI 

PRIM 284 263 92,60% 

GIM 244 232 95,08% 

MAXUT PRIM 97 95 97,94% 

GIM 109 106 97,25% 

 

TOTAL 

PRIM 381 358 93,96% 

GIM 353 338 95,75% 

I-VIII 734 696 94,82% 

 

Numărul elevilor repetenti este in crestere ceea ce demonstrează o  mai mare exigenţă a tuturor 
membrilor corpului didactic dar si din cauza cresterii numarului de copii care nu pot face fata programelor 
scolare. Cel mai mare numar de repetenti este la clasa a-II-a – (14)  deoarece nu pot achizitiona cunostintele de 
baza care sa le permita sa scrie,sa citeasca si sa socoteasca. 

Evaluarea Naţională a reprezentat o etapă foarte importantă în viaţa şcolii, constituind un test nu 
numai pentru elevi ci şi pentru cadrele didactice. 

Evaluarea Națională II, IV, VI 
Organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a a constituit un 

proces complex care s-a extins pe un interval amplu de timp, ce a implicat un număr semnificativ de cadre 
didactice. 

S-a urmărit atent instruirea administratorilor de test, pentru realizarea corectă a testării și s-a elaborat, 
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materialul de interpretare a rezultatelor, reținând următoarele aspecte: 

Clasa a II-a 
 
•  Condiţiile standardizate de testare au permis o măsurare obiectivă a nivelului de performanţă atins de 
elevi, identificarea eventualelor lacune în învăţare şi stabilirea unor planuri individualizate. 
•  S-a facilitat familiarizarea elevilor de la o vârstă mică cu atmosfera şi cerinţele unei evaluări 
standardizate, organizată într-un mediu cunoscut şi administrată de către învăţătorul clasei. 
•  Administrarea testelor pentru Citit şi Scris în zile diferite a respectat ritmul individual de lucru al 
elevilor de vârstă şcolară mică, capacitatea de efort intelectual. 

Clasa a IV-a 
 
•  A fost creat un cadru unitar de evaluare pentru toţi elevii prin respectarea identităţii de conţinut, 
administrare şi evaluare. 
•     Itemii au fost adaptaţi nivelului de înţelegere a elevilor, fiind corelaţi cu timpul necesar de 
rezolvare. 
•  A fost stimulată motivaţia elevilor pentru pregătirea şcolară; s-au creat premisele creşterii şi 
interesului părinţilor în raport cu pregătirea constantă a copiilor. 

Clasa a VI-a 
 
•     S-au asigurat, conform metodologiei, condiții standardizate de testare, realizându-se o evaluare 
obiectivă a competențelor și a performanțelor elevilor; 
•     A fost evidentă receptivitatea elevilor pentru acest tip de testare, care le-a stimulat curiozitatea, 
 
încrederea, dorința de a rezolva probleme și de performare în contexte inter- și transdisciplinare; 
 
Totusi,  aceste testari care necesita resurse,  timp si energie nu sunt suficient valorizate pentru imbunatatirea 
rezultatelor elevilor.     
 

În vederea familiarizării elevilor cu examenul şi pentru obţinerea unor rezultate bune la Evaluarea 
Naţională  clasa a-VIII-a, catedra de limba română şi cea de matematică au organizat simulări, cu sprijinul a 
mai multe cadre didactice, respectând metodologia respectivă. 

              
 
 
   REZULTATE EVALUARE NATIONALA - 2018/2019 
 

DISCIPLINA Inscrisi Prezenti Cu note>5 Procent note >5 
LIMBA SI 

LITERATURA 
ROMANA 

67 66 56 84.85% 

MATEMATICA 
 

67 66 33 50.00% 

TOTAL EN 
 

67 66 40 60.61% 

                
                 

Rezultatele obtinute sunt mai slabe fata de anul trecut chiar daca s-au luat masuri dupa fiecare simulare: 
1. analiza rezultatelor obtinute la nivelul fiecarei discipline cu masuri de eficentizare a activitatii in 

vederea cresterii procentului de promovabilitate 
2. informarea continua a familiei prin discutii directe si instiintari scrise privind situatia scolara a copiilor 

lor 
3. reorganizarea programului de pregatire suplimentara si respectarea acestuia de catre elevi si profesori 
4. obisnuirea elevilor cu modelul de redactare a lucrarilor pentru Evaluare Nationala 



5. tratarea diferentiata a elevilor in functie de cunostintele acumulate 
 

Propuneri  pentru  optimizarea  activităților  specifice  de  pregătire  a  elevilor  pentru examenul de 
Evaluare Națională 
 

•  consilierea elevilor și a familiilor acestora pentru conștientizarea situației de examen, a atitudinii față de 
examen și pentru stimularea motivației pentru studiu; 

•  motivarea cadrelor didactice implicate în activitatea de pregătire suplimentară/remediere prin 
remunerarea la plata cu ora; 

•  derularea  unor  campanii  de  informare  și  consiliere  a  elevilor  din  clasa  a  VIII-a  pentru 
conștientizarea rolului educației în dezvoltarea personală și pentru orientare școlară, în colaborare cu 
C.J.R.A.E.; 

•  organizarea unor programe de educaţie parentală – Şcoala părinţilor – pentru conştientizarea lor asupra  
rolului  învăţării  şi  a  importanţei  promovării  examenelor  naţionale  pentru  viitorul copiilor. 

 
REZULTATE ADMITERE LICEE SI SCOLI PROFESIONALE: 

Cei  98 de  elevi care au absolvit clasa a VIII a,in iunie 2019 au fost repartizaţi la licee şi şcoli 
profesionale după cum urmează: 

Numele liceului/Şcolii profesionale Număr elevi 
Colegiul Național ..Stefan cel Mare” Hirlau 31 
Liceul Tehnologic Hirlau 6 
Scoala Profesionala Hirlau 57 
Plecati in strainatate 2 
Colegiul Tehnic Ion Holban 1 
Liceul Economic Pascani 1 

 

Absolventii din anul 2018 au fost in numar de 88 si au fost repartizati astfel: 

Numele liceului/Şcolii profesionale Număr elevi 
Colegiul Național ..Stefan cel Mare” Hirlau 39 
Liceul Tehnologic Hirlau 6 
Scoala Profesionala Hirlau 40 
Colegiul Pedagogic Iasi 1 
Colegiul Tehnic Iasi 2 

 

Se observa interesul tot mai mare a copiilor pentru a invata o meserie deoarece se inscriu in fiecare an 
mai multi copii la Scoala Profesionala. Acest fenomen apare si din lipsa fondurilor necesare pentru a fi sustinuti 
de catre parinti mai multi la scoala pentru a-si finaliza studiile. 

III.COMISIA PENTRU ELIMINAREA ABANDONULUI SCOLAR 

La Școala Gimnazială Deleni  situația absenteismului  si abandonului școlar a constituit și constituie o 
preocupare constantă. Inca de la începutul anului școlar au fost stabilite obiective clare care să ducă la 
diminuarea acestui fenomen. Printre obiectivele stabilite mentionam: 

● Identificarea la nivel de clasă a cauzelor care determină fenomenul absenteismului și abandonului școlar, 

● Inițierea unor activitati de consiliere familial și școlar pentru elevi și parinți în scopul identificarii 
disfuncțonalitaților  în plan relațional și a căilor de ameliorare, 
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● Antrenarea elevilor problemă în diverse activitați extrașcolare, 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării 
şcolii, părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei 
calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii ciclului de studii început. 

La nivelul comunităţii, cei mai importanţi factori care determină abandonul şcolar timpuriu sunt: 

 Dificultăţile materiale. 
 Modelul educaţional oferit de părinţi. 
 Modelul educaţional oferit de fraţi. 
 Familii dezorganizate, sărace. 
 Mariajul timpuriu acţionează ca un factor care împiedică continuarea educaţiei. 
 Apariţia unui copil tinde să fie o caracteristică a unor comunităţi, mai degrabă decât un act individual.

            

 La nivelul școlii situaţiile de abandon sunt determinate de repetenţiile repetate şi frecvente, de integrarea 
insuficientă în colectivul clasei de elevi . Acţiuni care să prevină abandonul şcolar: ședințele cu părinții, 
consiliere în cadrul proiectului: „Împreună pentru copii” vizite la domiciliu elevilor, telefoane, adrese de 
înștiintare către părinții elevilor, activităţi extracurriculare şi de consiliere cu elevii și părinții acestora. 

Profesorii diriginți, membrii comisiei de abandon împreună cu asistenții sociali din cadrul Primăriei Deleni 
s-au deplasat la domiciliul elevilor și au luat legătura cu familiile  care au promis că vor trimite elevii la școală. 

 Pentru scăderea numărului de absențe și evitarea situațiilor de abandon școalar s-au stabilit o serie de 
măsuri ameliorative. Dintre acestea amintim: 

● Notarea riguroasă a abesnțelor la fiecare oră de curs, 

● Menținerea în clasă a unei atmosfere  care  să asigure satisfacerea trebuinței de siguranță afectivă pentru toți 
elevii, 

● Metode de predare-învatare atractive, 

● Promovarea cooperarii în clasă, astfel încât elevii cu performanțe scolare modeste să experimenteze succesul, 

● Sistem echitabil de recompense – sancțiuni care să mențină motivația școlară a elevilor ; nota sa fie doar o 
măsură obiectivă a performanței și nu o modalitate de sancționare a elevului, 

● Comunicarea eficientă  asertivă, evitarea etichetării elevilor, critică constructivă, focalizarea pe recompensarea 
elevilor și nu pe sanctionarea lor, 

Cadrele didactice au un rol important în prevenirea abandonului şcolar timpuriu, deoarece sunt în 
permanent contact cu elevii, ele pot  identifică şi diagnostica problemele acestora atragând atenţia autorităţilor 
sau organizaţiilor non-guvernamentale competente pentru a interveni la nevoie. Deşi principalii factori de 
creştere a probabilităţii de a renunţa la educaţie sunt localizaţi la nivelul familiei şi al comunităţii, recomandările 
pentru atenuarea acestor factori se adresează în primul rân Prezentând situația din semestrul I cu privire la 
absenteism, risc de abandon în rândul elevilor din școală și comparănd-o cu cea din anul trecut, se observa o 
îmbunătățire: nr.de absențe mai mic, interes mai ridicat pentru învățătură din partea elevilor, prezență masivă la 
toate  activitățile inițiate de școală.  

În privinţa disciplinei la nivelul elevilor, problema cea mai gravă  constatata  a fost cea a numărului relativ mare 
de absenţe (în mare majoritate motivate). Pentru descurajarea absenteismului au fost iniţiate o serie de măsuri 
concrete, vizând în esenţă  o creştere a consecvenţei aplicării prevederilor regulamentare. Astfel s-au stabilit şi 
aplicat sancţiuni pentru situaţiile de chiul dovedite, se păstrează legătură permanentă cu familia pentru elevii cu 
număr mare de absenţe etc.  



 
Unitatea 
scolara 

Nr. absente –an scolar 2018 - 2019 

Nr. total de 
absente 

Nr. absente 
motivate 

Nr. absente 
nemotivate 

Media pe elev – 
nemotivate 

Media pe elev cl. 
a VIII-a - 
nemotivate 

Scoala 
Gimnaziala 

Deleni 

 

13564 

 

6915 

 

6649 

 

9,55 

 

10,05 

          Ne mai confruntam cu unele manifestari si atitudini negative din partea elevilor cum ar fi: 

 sustragerea elevilor de la orele de curs 
 neglijenta in pastrarea manualelor,rechizitelor si a bunurilor scolii 
 indiferenta fata de rezultatele la invatatura si indiscipline 
 violenta verbala si fizica din partea unor elevi 
 furt si ft.rar consum de bauturi alcoolice 

 
 Fiecare caz a fost analizat in cadrul orelor de dirigentie si de catre Comisia de anchetare acazurilor de 

indisciplina si s-au luat masurile corespunzatoare abaterii. 

De altfel,situatia absenteismului si a disciplinei a fost monitorizata permanent de invatatori si diriginti si 
analizata in sedintele Consiliului de administratie si ale Consiliului profesoral analizata in sedintele Consiliului 
de administratie si ale Consiliului profesoral. 

SITUATIA DISCIPLINARA 2018-2019: 

NIVEL INVATAMANT EFECTIV ELEVI NOTE SUB 7 LA PURTARE 

PRIMAR 381 0 

GIMNAZIAL 353 6 

TOTAL I-VIII 734 6 

 

 Datorita exigentei crescute si a numarului de absente numarul elevilor sanctionati este mai mare fata de 
cel de anul trecut. In continuare fiecare invatator si diriginte va supraveghea si organiza eficient colectivul de 
elevi si va lua masurile necesare conform regulamentului scolar atunci cand  se savarseste o abatere disciplinara. 

           Montarea in fiecare corp a Scolii Gimnaziale Deleni, mai precis in fiecare sala de clasa, pe  holuri si la 
exterior au fost montate camere de supraveghere, prin intermediul carora se realizeza o mai atenta supravegere a 
elevilor  pe timpul pauzelor ceea ce acondus la scaderea numarului cazurilor de violenta din scoala. 

           În vederea prevenirii şi combaterii fenomenelor de violenţă şi delicvenţă juvenilă se colaborează foarte 
bine cu Poliţia Deleni si biroul de asistenta sociala Deleni, organizându-se dezbateri si lecţii deschise cu 
prezentarea unor cazuri speciale. 

IV.CLIMATUL DE ORDINE,SIGURANTA SI DISCIPLINA DIN SCOALA 

              In scoala domneste un climat de studiu si de competitie,se respecta ROI, personalul angajat avand un 
comportament civilizat si dand dovada de disciplina.Relatiile dintre profesori si elevi sunt corecte,asigurindu-se 
protectia si siguranta elevilor. 

 Invatatorii si profesorii de serviciu si-au indeplinit atributiile.evitandu-se astfel incidentele si 
fenomenele nedorite. 
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             Programul orelor de curs a fost respectat, in general, nu s-au semnalat intarzieri din partea majoritatii 
cadrelor didactice. 

           Cadrele didactice au raspuns cu promptitudine solicitarii conducerii scolii, chiar daca aceasta a insemnat 
sacrificarea timpului lor liber. 

        Activitatea compartimentului secretariat completat cu activitatea serviciului contabilitate s-a implicat in 
rezolvarea la timp a avalansei de activitati zilnice. 

           Comitetul de SSM si SU organizat la inceputul anului scolar a acordat o atentie deosebita activitatilor 
programate atat in randul elevilor cat si personalului unitatii astfel la nivel de scoala,nu s-au inregistrat pe 
parcursul anului trecut evenimente nedorite sub aspectul situatiilor de urgenta . 

          Pentru buna organizare a activitatii la nivel de scoala un rol important se acorda indrumarii si controlului 
activitatii personalului pe baza de fisa de asistenta si fisa de evaluare.            

Activităţile întreprinse pe parcursul inspecţiilor la clasa  a cadrelor didactice au avut în vedere 
verificarea documentelor de proiectare didactică, verificarea testelor administrate la evaluarea iniţială, a 
rapoartelor de analiză, precum şi a planurilor de măsuri, discuţii cu elevii, verificarea cataloagelor şi a caietelor 
elevilor etc.In  urma asistentelor la ore s-au constatat  si aspecte care trebuie sa fie imbunatatite: 

1. Proiectarea didactică: 
      •    unele documente de proiectare didactică sunt realizate formal, fără o adaptare a conţinutului acestora 
la nivelul grupelor de elevi; 
      •     respectarea parţială a prevederilor programelor şcolare pentru clasele a V-a şi a VI-a. 

2. Strategii şi mijloace didactice: 
      •     abordarea predominant expozitivă, centrată pe profesor; 
      •     caracterul improvizat şi incoerent al unora dintre lecţiile asistate. 

•  Activitatile de invatare nu sunt diferentiate in functie de particularitatile psiho-intelectuale ale 
elevilor, preferandu-se lucrul cu elevii mai activi. 
3. Evaluarea elevilor: 

 
      •     gestionarea improprie a rezultatelor evaluării iniţiale; 
      •     evaluarea sporadică a activităţii independente a elevilor; 
      •     lipsa ritmicităţii în evaluare; 
      •     carenţe privind evaluarea formativă. 

•   Notele acordate  la unele discipline sunt mai mari decat reflecta realitatea 
•  Temele pentru acasa nu sunt permanent corectate si valorificate. 

 
RECOMANDARI: 

 valorificarea intregului colectiv de elevi prin tehnici alternative de lucru 

 eficientizarea strategiei didactice prin promovarea de metode activ-participativediversificarea metodelor 
de evaluare 

 monitorizarea progresului scolar, urmarirea rezultatelor elevilor, analizarea acestora si adaptarea 
strategiilor didactice in functie de rezultatele obtinute 

 stabilirea unei oferte de pregatire suplimentara, la toate disciplinele si de catre toti invatatorii pentru 
elevii capabili de performanta, precum si pentru cei cu potential redus, in vederea scaderii numarului de 
corigenti si repetenti. 

  
 



V.DEZVOLTARE PROFESIONALA  

          Formarea continua, prin diferite forme si programe, constituie un drept al personalului didactic si didactic 
auxiliar.Formele de realizare a formarii continue sunt urmatoarele:  

 perfectionarea curenta prin activitati metodico- stiintifice si psihopedagogice realizate la nivelul unitatii de 
invatamant sau pe grupe de unitati, in catedre si/sau comisii metodice si in activitati ale cercului pedagogic. 

  perfectionare curenta prin participare la: simpozioane, sesiuni de comunicari , stagii periodice de informare 
stiintifica de specialitate si in domeniul stiintelor educatiei, forme de perfectionare prin corespondenta, cursuri 
fara frecventa organizate de institutii de invatamant superior sau cursuri organizate de societati stiintifice si de 
alte organizatii profesionale ale personalului didactic. 

  perfectionarea prin definitivare in invatamant si acordarea gradelor didactice.  

 perfectionarea periodica (organizata o data la cinci ani ). 

 perfectionarea prin burse si stagii in tara si/ sau strainatate, prin cursuri postuniversitare si doctorate.  

 programe de conversie profesionala. 

            Perfectionarea la nivelul unitatilor de invatamant trebuie sa indeplinesca functia de reglare - autoreglare 
a activitatii instructiv – educative, didactice si extradidactice, de dezvoltare profesionala personalizata, de 
inovare a practicii scolare intr-un anumit spatiu de instruire si situatii educative, de stimulare a creativitatii 
cadrelor didactice si a elevilor, de investigare a activitatii scolare. 

        Pe parcursul anului scolar 2018-2019, in ceea ce priveste activitarea de predare şi învăţare bazata pe 
competenţe şi a învăţării centrate pe elev, au iesit in evidenta urmatoarele puncte slabe:  

-inerţia unor cadrelor didactice( mai ales cele ce au fost incadrate din acest an la noi in scoala), obişnuite cu 
stilul clasic de predare-învăţare, mult mai comod din punctul acestora de vedere cat si lipsa pregătirii acestor 
cadrelor didactice pentru abordarea învăţării centrate pe elev 

 -pe termen mediu şi lung există posibilitatea reducerii numărului de elevi la o clasă dat fiind faptul că unii 
provin din familii dezorganizate sau cu părinţi plecaţi în străinătate  

- predarea şi învăţarea centrate pe elev implică o pregătire foarte laborioasă a unei ore , iar de multe ori 
profesorii nu au timp suficient pentru aşa ceva Pentru soluţionarea acestor provocări au fost identificate o serie 
de posibile soluţii precum:  

 pregătirea cadrelor didactice prin proiecte de genul „formarea continuă a 
cadrelor didactice pentru un învăţământ de calitate”,realizate prin CCD-Iasi sau alti formatori 

  monitorizarea permanentă a metodelor folosite de cadrele didactice în 
timpul orelor prin asistenţe efectuate de echipa managerială şi persoanele desemnate de comisia 
de evaluare şi asigurare a calităţii constituită la nivelul şcolii;  

  susţinerea unor lecţii demonstrative cu folosirea metodelor centrate pe 
elev în cadrul derulării unor activitati la nivelul comisiilor metodice ;  

  formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice; 
 conlucrarea dintre cadrele didactice, elevi, părinţi şi responsabili de la 

nivel local  

      In ceea ce priveste punctele tari ,in proiectarea si desfasurarea activitatilor de predare-invatare- evaluare ,s-
au constat urmatoarele:  
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 existenta formarii initiale a profesorilor in pregatirea de specialitate si cea 
psihopedagogica , capacitatea de proiectare in functie de continutul de curriculum si de 
particularitatea claselor de elevi , stil didactic eficient in dirijarea invatarii ; 

  planificarile, la nivel de arii curriculare si catedre, s-au discutat si 
configurat conform specificului cognitiv si formativ al disciplinei, demonstrînd, in general, 
achizitia de informatii , abilitarea curriculara si competente evaluative. 

  documentele proiectarii activitatii contin cu prioritate considerente 
teoretico-stiintifice si pedagogice de selectie a continuturilor, dar si de psihologie a invatarii si 
dezvoltarii, mai ales la cadrele didactice care au parcurs mai multe stagii de formare si 
perfectionare.  

          In concluzie intreaga activitate a personalui scolii a fost orientata spre:  

 îmbunătatirea managementului scolar  
  eficientizarea stilului didactic  
  informarea asupra noilor programe  
  studiul si optiunea pentru manualele alternative  

            Cadrele didactice ale scolii au participat la cercurile pedagogice organizate pe parcursul acestui 
semestru, la intalnirile comisiilor metodice din care fac parte, dar si la cursuri de formare. 

                Comisia pentru recunoasterea si echivalarea in credite profesionale transferabile constituita la nivelul 
unitatii scolare, avand ca reprezentant de la CCD Iasi pe d-nul metodist Hriscu Constantin, a acordat fiecarui 
cadru didactic un numar de 90 credite transferabile. 

  In 2019 a promovat definitivatul d-na ed. Gaina Ana Maria de la GPN Deleni. 

                      Cursuri de perfectionare absolvite an scolar 2018-2019:    

 Curs de Prim ajutor In luna decembrie,  s- a organizat in scoala  in colaborare cu cei de la 
Ambulanta Iasi la care a participat un numar de 25 cadre didactice. Acest curs a facilitat 
achizitia cunostintelor minime de acordare a primului ajutor, cunostinte strict necesare in 
viata. 

 Abilitati pentru viata si starea de bine- in luna ianuarie 4 cadre didactice din scoala 
prof.Sfaiter Ana Maria, prof.Bosianu Mihaela, prof. Nistor Marian Ioana, prof.Furtuna 
Bogdan  au participat la cursuri, un program educational adresat elevilor la nivel gimnazial 
realizat in cadrul proiectului Pentru Fete si Baieti, proiect finantat prin programul In stare 
de bine implementat de Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile. 

 Centrarea jocului didactic pe competente curriculare –prof. Nistor Marian Ioana – in 
perioada 8.10-30.10.2019 la CCD IASI- 42 ore si 11 credite profesionale 

 Utilizarea T.I.C. in procesul de invatamant - Plescuta Ionela–15 credite  

            De mentionat ca in acest an scolar 4 cadre didactice: Antoniu Cristina, Gavrila Teodoriana, Nistor 
Nicoleta Lacramiora, Nechita Dragos s-au inscris la cursurile universitare de la  Fac.de Pedagogie, 
Universitatea de Stat Ion Creanga din Chisinau, Republica Moldova, cursuri de 4 ani. 

           De asemenea mentionam ca in cadrul proiectului SCOLI PRIETENOASE IN COMUNITATI 
IMPLICATE s-au organizat de catre ISJ, Asociatia HOLTIS sau Fundatia Cote urmatoarele cursuri: 

1. programe de formare de Educatori parientali implementat de ISJ Iasi, Asociatia HOLTIS si 
Fundatia COTE insumand un numar de 24 ore de formare teoretica pentru un numar de 18 cadre 
didactice 

2. Management participativ -30 de ore ( 4 cadre didactice Creanga Elena, Deleanu Mihaela, Dughiri 
Liliana si Grosu Otilia)-organizat de Isj Iasi si Asociatia HOLTIS 



3. Grupul comunitar de sprijin pentru incluziunea socio-educationala –cursuri (2 cadre didactice 
Deleanu Mihaela si Dughiri Liliana, 1 viceprimar-Scartu Maria, 1 asistent social- Dumitras Lenuta, 1 
parinte-Chele Stefan si 1 preot-Purcel Ionut) 

4. Programe de formare de educatie nonformala (15 cadre didactice) Fundatia Cote 

5. Program de formare Scoala dupa scoala -2 cadre didactice Plescuta Ionela si Antoniu Cristina 
 

In luna martie –semestrul II 

 3.Cercul pedagogic nr.13 al profesorilor de lb. engleza s-a desfasurat la Sc.Maxut in data de 23 martie 2019 –
prof. Onicas Ioan-sustinut lectie deschisa cls.a-V-a si referat –prof.Grancea Gabriela. 

PUNCTE TARI 

- interesul cadrelor didactice fata de activitatea de mentorat in vederea consilierii viitoarelor cadre didactice  

- suportul directiunii scolii in vederea participarii la cursuri de formare / perfectionare in tara si strainatate 

- decontarea  100%  a cursului  de Prim ajutor prin amabilitatea Ambulanta Iasi la care au participat un numar de 
25 cadre didactice. 

Şefii de comisii au verificat periodic documentele de proiectare/planificare ale activităţii cadrelor didactice 
si au realizat activitati care sa contribuie la cresterea calitatii sctului didactic. Cadrele didactice debutante au fost 
consiliate şi îndrumate de către responsabilii comisiilor metodice şi membrii CEAC in vederea integrarii in 
scoala si in abordarea lectiilor in relatiile cu elevii si cu parintii acestora. 

Resursele umane bine pregătite, motivate, determinate, modele ele însele de învățare continuă și de 
excelență, capabile să evidențieze beneficiile învățării, să trezească interesul pentru învățare, să sprijine 
elevul în demersurile sale de învățare reprezintă o condiție esențială pentru calitatea și performanța  sistemului  
național  de  educație  și  formare. 
            Concluzionând,responsabilul cu formarea continua prof.Deleanu Mihaela a realizat impreuna cu echipa 
scolii activitati variate si deosebite care sa vina in sprijinul formarii de calitate a cadrelor didactice din unitatea 
noastra. 

 

VI.ACTIVITATEA EDUCATIVA SCOLARA SI EXTRASCOLARA 
Trăim într-o societate în care competiția este prezentă în toate aspectele vieții, succesul fiind suma unor 

eforturi repetate zi de zi.La scoala nu urmarim doar rezultate academice, ci promovam valorile culturale și 
estetice fundamentale, comunicarea interpersonală, stimulam creativitatea și gândirea critică a elevilor. 

Prin formele sale specifice, activităţile educative constituie o modalitate specifică de a antrena elevii în 
proiecte variate de implicare în societate, de a le cultiva interesul și receptivitatea față de valori  artistice  și  
culturale  autentice,  de  a  le  facilita  integrarea  în  mediul  şcolar  și  creșterea capacității lor de inserţie 
socială,  creând contextul optim pentru formarea de aptitudini, abilități, competențe și cunoștințe care să 
contribuie la crearea unui stil de viață civilizat și la stimularea comportamentului creativ in viața de zi cu zi. 

Activitățile extrașcolare desfășurate la nivelul scolii în anul școlar 2018-2019 sunt reprezentate de o 
suita de manifestări organizate in scoala sau  în afara mediului şcolar, axate pe nevoia şcolii de a „asigura 
experienţe care să susţină dezvoltarea în ansamblu a elevilor” (Holland şi Andre, 1987). Diversitatea tematică, 
complexitatea formelor de manifestare, colaborarea cu partenerii din comunitate și receptivitatea la educația 
pentru valori sunt câteva particularități specifice demersului educative al scolii, care s-a implicat în 
organizarea, consilierea și monitorizarea acțiunilor și proiectelor reprezentative. 

            
             Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară a fost complexă, s-a bazat pe o bună comunicare, 
activităţile desfăşurate fiind tratate cu seriozitate şi implicând un număr mare de elevi, cadre didactice, părinţi şi 
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reprezentanţi ai comunităţii locale.Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei 
orientări socioprofesionale şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în 
cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii. Diriginţii s-au implicat în buna organizare şi desfăşurare a 
serviciului pe şcoală şi au militat pentru menţinerea calităţii mediului şcolar. 
             Întreaga activitate a profesorilor diriginţi a urmărit, în acest semestru, creşterea prestigiului şcolii şi a 
calităţii procesului instructiv, prin activităţile desfăşurate cu elevii şi profesorii, prin realizarea unui echilibru 
între activităţile curriculare şi extracurriculare. 
              În primul semestru al anului școlar 2018-2019, Consilierul Educativ al Școlii Gimnaziale  Deleni din 
comuna Deleni prof. Deleanu Mihaela și-a propus să desfășoare, cu participarea și implicarea activă a tuturor 
cadrelor didactice ale școlii, o serie cât mai variată de activități, proiecte și programe educative, în care să 
implice afectiv, motivațional și conștient toți elevii școlii, și, pe cât posibil, toți partenerii implicați în educație 
(familie, Biserică, Poliție, Dispensar, Bibliotecă, factori economici etc.). 
              Activitățile educative  s-au desfasurat la fiecare comisie aflată în subordine și au vizat procesul educativ 
sub toate aspectele lui; astfel, activitățile realizate s-au situat în sfera Educației pentru sănătate, Educației 
religioase, Educației pentru dezvoltare personală, Educației pentru receptarea valorilor culturale, Educației 
estetice, Educației pentru valorile democrației, Educației civice, Educației pentru drepturile copilului, Educației 
incluzive (valorificarea fiecarui elev), Educației ecologice etc. 
                Amintim parteneratele încheiate cu diferite scoli din comuna sau din judet, diferite organizatii, Poliția 
locală, Biserica locală, Biblioteca din comună și Dispensarul comunei Deleni, care au diversificat oferta de 
activități educative, contribuind la lărgirea paletei de activități extrașcolare oferite elevilor. 

Un rol educativ însemnat l-a îndeplinit şi mediul şcolar şi practicile sociale compatibile cu idealurile 
unei societăţi democratice aplicate în şcoală. S-a evitat stilul totalitar de organizare, s-au încetăţenit practicile 
care să stimuleze iniţiativele membrilor colectivului, exprimarea opiniei. S-a urmărit în mod constant ca spaţiul 
scolii să constituie un spaţiu de manifestare a responsabilităţii, a comportamentului decent de care sunt legate 
cinstea, onoarea, capacitatea de respectare a promisiunilor, respectul reciproc, toleranţa fata de opinii diferite. 

Analiza SWOT 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 
• realizarea documentelor specifice activităţii de 
planificare a activităţii educative: planul 
managerial al consilierului educativ, programul 
activităţilor educative extraşcolare şi 
extracurriculare, graficul desfăşurării acestor 
activităţi, planificarea şedinţelor cu părinţii;  

• s-au elaborat programe de activitate ale 
acestora, s-au stabilit responsabilităţile, graficul 
de desfăşurare şi modul în care se face 
evaluarea/feed-back-ul;  

• s-au identificat priorităţile activităţii educative, 
in funcţie de specificul şcolii  

• Experienţă în domeniul activităţii educative 
şcolare şi extraşcolare; 

• Personal didactic calificat, cu competenţe 
necesare evaluării şi valorificării valenţelor 
educative 

-slaba implicare a părinţilor si comunitatii în activităţile 
şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de scoala, 
anturajul şi preocupările copiilor lor;  

-creşterea numărului de familii plecate la lucru în 
străinătate, lipsindu-i astfel pe copii de supravegherea 
părintească;  

-lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanti 
la activitatile educative extracurriculare si extrascolare;  

-lipsa de spatiu suficient pentru realizarea activitatilor, mai 
ales cele din saptamana Scoala Altfel 

- lipsa de de fonduri suficiente si greutarea obtinerii lor 
pentru a rasplati rezultatele bune si foarte bune ale unor 
elevi merituosi ai scolii  



• Diversitatea programului de activităţi 
educative la nivelul unităţii de învăţământ; 

• Majoritatea profesorilor diriginti s-a implicat 
in derularea activitatilor scolare si extrascolare.; 

• Multitudinea si diversitatea activitatilor 
extrascolare  in vederea afirmarii personalitatii 
scolii in plan comunitar; 

• Vizibilitatea actului educaţional în comunitate 
prin mediatizarea activităţilor extraşcolare şi 
extracurriculare (spectacole, concursuri, 
competiţii ); 

• Deschiderea oferită de disciplinele opţionale 
în conformitate cu interesele copiilor şi 
perspectivele de dezvoltare ale societăţii; 

• Relaţiile interpersonale (diriginte-elev, 
conducere-diriginţi, profesori-părinţi, profesori-
profesori etc.) existente favorizează crearea unui 
climat educaţional deschis, stimulativ 

• Comisia diriginţilor organizează întâlniri cu 
reprezentanţi ai Poliţiei în scopul prevenirii 
delincvenţei juvenile 

• Întâlniri cu Consiliul reprezentativ al 
părinţilor, cu Comitetele de părinţi ale claselor, 
suplimentate de consultaţii individuale cu 
părinţii 

• Contactele cu diverse instituţii pentru 
realizarea unor activităţi extracurriculare( 
excursii tematice) introduc elevii în mediul 
comunitar şi contribuie la socializarea lor. 
OPORTUNITĂŢI 

 

AMENINŢĂRI 

 
• Iniţierea cadrelor didactice în managementul 
de proiect 

• Amplificarea dimensiunii europene prin 
accesarea noii generaţii de programe şi proiecte 
de cooperare internaţională 

• Valorificarea potenţialului creativ al elevilor 
prin iniţierea de noi proiecte educative şi 
asumarea de roluri 

• Deschiderea activităţii educative spre 
implicare şi responsabilizare  în viaţa 

-scaderea interesului elevilor pentru anumite activitati si 
slaba stimulare in familie privind participarea a acestea;  

-nu toate cadrele didactice sunt titulare ale scolii si, din 
acest motiv, neimplicarea totala a acestora in realizarea 
activitatilor extrascolare  

- lipsa de timp si de motivatie financiara;  

- multitudinea ofertelor de activitati duce la suprasolicitare   

-Modificari la nivelul comisiei ca urmare a mobilitatii 
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comunităţii 

 

cadrelor didactice;  

-Dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu 
permit dezvoltarea componentei educative 

 
 
        
    Pentru anul scolar 2018-2019, ne-am stabilit o serie de obiective de realizat la nivelul scolii , prin activitatile 
educative stabilite. 
Obiective:  

1) Diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare din cauza absenţelor sau a actelor de 
indisciplină; 

2) Descoperirea unor modalitati optime de folosire a competentelor in activitatile extracurriculare; 
3) Creşterea procentului de promovabilitate la Evaluarile Naţionale; 

 
Prin Proiectul Scoala pentru valori autentice propus de catre ISJ Iasi, in anul scolar 2018-2019,   

fiecărei luni i s-a atribuit o valoare, generatoare de comportamente și atitudini:  
1. Cetatenie activa si leadership- octombrie 
2. Sanatate si miscare- noiembrie 
3. Unitate si democratie- decembrie 
4. Incluziune si drepturile omului –ianuarie 
5. Politete-februarie 
6. Creativitate –martie 
7. Spiritualitate- aprilie 
8. Protectia mediului- mai 
S-au realizat asfel o serie de activitati care au dezvoltat la elevi comportamente si atitudini generatoare de 

imbunatatirea calitatii umane. 
 
            Proiecte de parteneriat cu unitati de invatamant similare din Uniunea Europeana sau din alte 
zone. 

 Si in anul scolar 2018-20189 Scoala Deleni a fost partenera intr-un nou proiect european ,, 
CITIT FARA FRONTIERE”- coordonator prof. Religie Furtuna Bogdan alaturi de scoli din 7 
tari. 

Proiectul este pentru elevii cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani, si promovează CITITUL  în viața de zi 
cu zi. Profesorii din opt țări europene(( Bulgaria, Grecia, Italia, Irlanda, Letonia, Portugalia, România și Turcia) 
vor colabora dincolo de frontiere și fusuri orare pentru a spori abilitățile culturale și emoționale. Una dintre 
problemele serioase de astăzi este că tinerii au pierdut interesul de a citi. Prin urmare, principalele obiective ale 
proiectului sunt de a încuraja elevii să citească ficțiune bună , să obțină informații nu numai de pe Internet, ci și 
din cărți de hârtie. Misiunea proiectului este de a construi în fiecare școală o comunitate activă de lectură, care 
face citirea sociabilă și distractiva. Cu cat elevii citesc mai mult, cu atât înțeleg mai bine regulile vieții, pentru a 
se a adapta mai bine în societate și a fi  mai bine pregătiți pentru viață. Prin CITIT vrem să dezvoltăm abilități 
sociale pozitive, respect reciproc și un mediu școlar prietenos . Proiectul implică nu numai profesori și elevi, ci 
și părinți, făcându-i mai responsabili și conștienți de implicațiile acțiunilor lor.   Elevii cu nevoi speciale, 
dificultăți de învățare, dizabilități fizice sau cognitive vor participa activ la acest proiect deoarece diversitatea 
activităților va sprijini diferite etape de învățare și stiluri cognitive. 
 Au fost realizate schimburi de experienta si exemple de buna practica in intalnirile care au avut loc in  Grecia, 
Portugalia,Italia si Turcia. Proiectul s-a finalizat la 31.08.2019. 

In cadrul proiectului s-au realizat si in scoala numeroase activitati printre care: 
 Organizarea de activități bilunare în cadrul Clubului de Lectură, coordonat de prof. 

Șfaițer Ana-Maria și prof. L. Franceză Nistor-Marian Ioana, la CDI-ul scolii sau în sala 
de lectură a Bibliotecii Comunale Deleni, parteneriat extins și la nivelul claselor 
primare, prin activitățile coordonate de prof. Inv primar: Pleșcuță Maria Ionela, 
Hasmațuchi Monica Elena și Grosu Otilia. 



 In perioada 1 februarie 2019-31iulie 2019 s-a derulat proiectul interjudetean ,,Comoara 
din Labirintul Lecturii”-coordonator proiect Prof. Sfaiter Ana Maria 

     Proiectul a avut drept scop promovarea și educarea unor atitudini pozitive față de lectură, dezvoltarea  unor 
abilități de viață, a relaţiilor sociale între copii și adulți, respectiv schimburi de modele de bună practică  între 
cadrele didactice, prin identificarea, stimularea, valorificarea abilităților de lectură conștientă şi promovarea 
talentului literar-artistic al celor 120 de elevi si 73 de cadre didactice din școlile și instituțiile participante din 21 
de județe.  

 In perioada decembrie 2018- mai 2019 s-au derulat activitatile din proiectul judetean 
”Tradițiile aduc bucurie” – coordonator proiect prof. inv. primar Plescuta Maria Ionela 

Acest proiect promovează cu succes tradițiile populare românești,  portul și dansul specific regiunii, fiind un 
punct de reper pentru păstrarea şi transmiterea către tânăra generație a acestor comori de preţ ale neamului. De 
remarcat faptul ca acest proiect s-a finalizat cu un festival de folclor la care au luat parte un nr. de 180 de elevi 
concurenti din zona Hirlaului. 
 

 Școli prietenoase în comunități implicate – un proiect important al echipei de la 
Inspectoratul Școlar Județean Iași 

Proiectul ambițios, pluridimensional își propune intervenția directă în școli și în comunități, în 
vederea reducerii și prevenirii abandonului școlar timpuriu. Sunt vizate localitățile Răducăneni, Pârcovaci, 
Deleni, Erbiceni, precum și orașele Podu Iloaiei și Hârlău. Elementul de noutate al proiectului îl constituie 
serviciile educaționale oferite antepreșcolarilor și preșcolarilor. 

 
Scopul   programului Școală   după   școală din   cadrul   proiectului Şcoli   prietenoase   în 

comunităţi  implicate este  de  a  asigura  oportunități  de  învățare  formală  și  nonformală  pentru 
consolidarea  competențelor  cheie,  învățare  remedială  și  accelerarea  învățării  prin  activități educative, 
recreative si de timp liber pentru 36 de elevi din ciclul primar fiind vorba de elevi în situație de risc 
educațional. 
 
În u n i t a t e  programul Școală după școală a debutat în ziua de 4 martie 2019- 2 grupe coordonate de inv. 
Antoniu Cristina si Plescuta Maria Ionela, cuprinzând activităţi de sprijin specializat, care vizează formarea și 
dezvoltarea competențelor specifice învățământului primar, precum și dezvoltarea personală și interpersonală, 
dar și pregătirea pentru viață a elevului. Pentru elevii cu dificultăţi în învățare sunt organizate activităţi de tip 
remedial prin intermediul unor strategii specifice de tipul fișelor de recuperare. Pentru elevii capabili de 
performanţă școlară sunt propuse activități individualizate cu sarcini specifice, în funcție de nevoile 
identificate. De asemenea sunt incluse în program activităţi practic-aplicative din diferite domenii (arte, ştiinţe, 
tehnologii, sport), proiecte tematice propuse de către copii sau părinţi sau cadre didactice, proiecte care 
promovează un stil de viaţă sănătos, munca în echipă, activităţi de comunicare şi relaţionare, comportament 
civic. 
Un  număr  de 18 cadre  didactice  au  fost  formate  ca  educatori  parentali  în  cadrul proiectului Școli 
prietenoase în comunități implicate – POCU 106616, implementat de Inspectoratul Școlar Județean Iași în 
parteneriat cu Asociația HoltIS și Fundația COTE. 
Programul  de  formare  a  educatorilor  parentali  cu  titlul: Cum  ne  antrenăm  parentingul apreciativ, realizat  
de Asociația HoltIS,  vine în  sprijinul  părinților,  în  vederea îmbunătățirii  și dezvoltării abilităților 
parentale. 
În  cadrul  proiectului Școli  prietenoase  în  comunități  implicate, programul  de  formare  a educatorilor  
parentali Cum  ne  antrenăm  parentingul  apreciativ se  desfășoară  în  toate  cele  6 comunități implicate: 
Hârlău, Podu Iloaiei, Răducăneni, Erbiceni, Deleni și Pîrcovaci. 
Formarea teoretică a cadrelor didactice s-a desfășurat la Roman, în județul Neamț, fiind organizată în 4 serii de 
formare a câte 4 zile fiecare, unde cadrele didactice participante au parcurs temele cuprinse în curriculum 
dezvoltat de Asociația HoltIS, cu accent pe activități practice și jocuri de rol. 
Cursurile de formare teoretică s-au desfășurat în perioada martie-aprilie 2019, urmând ca din luna septembrie 
2019 cursurile de educație parentală să se desfășoare în cele 6 comunități vizate de proiect.  

Tot in cadrul proiectului ”Școli prietenoase în comunități implicate”, Școala Gimnazială Deleni a 
prezentat marți 16 aprilie 2019, lansarea proiectului de școală „Pas cu pas spre reușită” care se va derula în 
perioada mai 2019 – iunie 2021. Printre invitați s-au numărat d-l Primar al Comunei Deleni, Economist 
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Prigoreanu Dumitru, dar și d-na Psiholog Școlar în cadrul Colegiului Național „Ștefan cel Mare” – Hârlău, 
profesor Bulgagiu Liliana, părinți și elevi.  
 Lipsiți de motivatia corectă, mulți copii au probleme cu asimilarea, nu vor să învețe pentru că nu le 
place. Scopul proiectului este asigurarea pe termen lung a succesului școlar și personal prin activități 
diferențiate, adaptate nivelului cognitiv și individual al elevului, pentru cresterea randamentului măsurabil în 
procentul de la Evaluarea Națională. 

Consilierea educațională a elevilor și părinților implicați în proiect în vederea îmbunatățirii situației 
școlare și apariția succesului școlar, cât și perfecționarea abilităților profesionale ale cadrelor didactice, astfel 
încât aceștia să poată contribui eficient la formarea competențelor cheie ale elevilor reprezintă alte deziderate ale 
proiectului. 

Reușita acestui proiect implementat pe o perioadă de doi ani, constă tocmai din ineditul său, acela de a 
implica direct elevi, părinți, reprezentanți ai comunității locale, psihologi și cadre didactice în activități de tip 
atelier, formale și non-formale, pornind de la o analiză atentă și personalizată a condițiilor de mediu și de 
învățare ale elevilor, de la chestionare, discuții și vizite la domiciliul elevilor. Activitățile reprezintă așadar o 
alternativă mai puțin rigidă și mai flexibilă, adaptată fiecăruia dintre factorii implicați, pentru ca elevii să fie 
stimulați să își descopere motivația și circumstanțele favorabile, într-un cuvânt: să fie învățați să învețe. 
 Prezentarea proiectului a fost completată cu activitățile elevilor  din programul  ”Școala Altfel”. Aceștia 
și-au demonstrat calitățile prin participarea la proiectul ”Elevii au talent”, ediția I (interpretare flaut, dansuri 
moderne, de epocă și populare, numere de stand-up comedy,piese de teatru, interpretare vocală), care au surprins 
în mod plăcut, stârnind aprecierea publicului.  
 Feed-back-ul nu s-a lăsat așteptat, toți cei implicați salutând în mod pozitiv demararea acestui proiect 
deosebit perfect adaptat nevoilor elevilor și comunității. 

Toate proiectele s-au bucurat de interesul crescut al participantilor , au avut un impact deosebit in randul 
publicului si comunitatii ca rezultat al promovarii in mediul on-line si TV. 

Atat la Gradinita Deleni, cat si la Scoala Gimnaziala Deleni s-au continuat activitatile proiectului 
Impreuna pentru copii coordonatori ed. Creanga Angelica, Vornicu Emilia si prof.Lungu Elena. 
 
      S-au derulat la nivelul scolii un numar mare de proiecte educationale,  avand  acorduri de parteneriat cu 
diverse institutii, dupa cum urmeaza: 

 
PROIECTE / PARTENERIATE ANUL SCOLAR 2018-2019 
 
  
Tipul activităților/ 
denumirea     
activităților 

 
Forma de 
organizare 
(concursuri, 
dezbateri, 
spectacole, 
vizite, 
excursii, 
tabere, etc.) 

 
 
Perioada 
de 
desfășurar
e 
 

 
 
 
Parteneri 
 

 
 
Beneficiari 
direcți/indir
ecți 
 

 
 
Responsabil 
activitate 
 

Reading without borders ERASMUS 2018-2019 Scoli implicate 
din Bulgaria, 
Grecia, Italia, 
Letonia, 
Portugalia, Turcia 

Elevi  
Profesori 

Prof. Furtuna 
Bogdan Ionut 

Campanie de educatie 
Ecologica si mediu 

Protocol de 
colaborare 

2018-2019 Ecosalubris SA 
Hirlau 

Elevi 
Profesori 
 

Prof. Creanga 
Elena  
Prof. Deleanu 
Mihaela 

Timtim - timy Proiect 
Educational 

2018 - 2019 Fundatia pentru 
Stiinte si arte 

Prescolari  
Educatori  

Sauciuc Irina  
Pislaru Roxana 



International Paralele 45 Pitesti Parinti 
In stare de bine Protocol de 

colaborare 
2018 - 2019 Fundatia ,,Tineri 

pentru Tineri’ 
Elevi  
Profesori 

Sfaiter Ana Maria 

      

Traditiile aduc bucurie Proiect 
educational 

2018 - 2019 Primaria Deleni, 
Biblioteca 
Deleni,Parohia Sf. 
Andrei 
Deleni,Clubul 
copiilor 
Hirlau,Scoala 
Petru Rares Hirlau 

Elevi 
Profesori 

 Prof. Creanga 
Elena  
  Prof. Plescuta 
Maria Ionela  
Prof. Deleanu 
Mihaela  
 

Pascu pas spre reusita Acord de 
parteneriat 

2018-2019 Consiliul Local 
Deleni si Primaria 
Deleni 

Elevi, 
Parinti,Profes
ori 

Prof. Creanga 
Elena 

Calutul de fildes Acord de 
parteneriat 

2018-2019 Scoala 
Gimnaziala 
Dimitrie Sturza 
Popesti 

Elevi, 
,Profesori 

Prof. Creanga 
Elena 

PORTI CATRE PRIETENIE Proiect 
județean 

2018-2019 Școala gimnazială 
Poiana - Slobozia 
 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Mogos Angelica  
Nistor Nicoleta 

COPILARIE ARMONIE SI
CULOARE 

Proiect 
județean 

2018-2019 Școala gimnazială 
Scobinti 
 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Mogos Angelica  
Nistor Nicoleta 

Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
educational 

2018-2019 Scoala 
Gimnaziala 
,,Mirin Costin’’ 
Bacau 

Elevi 
Profesori 
parinti  
 

Prof.Sfaiter Ana 
Maria, Nistor 
Marian Ioana, 
Bosianu Mihaela 
Plescuta Ionela 
Maria,Furtuna 
Bogdan Ionut 

Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
educational 

2018-2019 Scoala 
Gimnaziala nr. 11 
Poieni 

Elevi 
Profesori 
parinti  
 

Prof.Sfaiter Ana 
Maria, Nistor 
Marian Ioana, 
Bosianu Mihaela 
Plescuta Ionela 
Maria, Furtuna 
Bogdan Ionut 

Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
educational 

2018-2019 Scoala 
Gimnaziala 
Borlesti -Neamt 

Elevi 
Profesori 
parinti  
 

Prof.Sfaiter Ana 
Maria, Nistor 
Marian Ioana, 
Bosianu Mihaela 
Plescuta Ionela 
Maria,Furtuna 
Bogdan Ionut 

Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
educational 

2018-2019 Scoala 
Gimnaziala 
Mesteacan – 
Borlesti -Neamt 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Prof.Sfaiter Ana 
Maria, Nistor 
Marian Ioana, 
Bosianu Mihaela 
Plescuta Ionela 
Maria, Furtuna 
Bogdan Ionut 
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Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
educational 

2018-2019 Scoala 
Gimnaziala 
,,Iorgu Radu 
Birlad  

Elevi 
Profesori 
parinti 

Prof.Sfaiter Ana 
Maria, Nistor 
Marian Ioana, 
Bosianu Mihaela 
Plescuta Ionela 
Maria, Furtuna 
Bogdan Ionut 

Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
educational 

2018-2019 Scoala 
Gimnaziala Dacia 
– Tg. Mures  

Elevi 
Profesori 
parinti 

Prof.Sfaiter Ana 
Maria, Nistor 
Marian Ioana, 
Bosianu Mihaela 
Plescuta Ionela 
Maria, Furtuna 
Bogdan Ionut 

Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
educational 

2018-2019 Scoala Speciala  
Tichilesti - Braila 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Prof.Sfaiter Ana 
Maria, Nistor 
Marian Ioana, 
Bosianu Mihaela 
Plescuta Ionela 
Maria, Furtuna 
Bogdan Ionut 

Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
educational 

2018-2019 Scoala 
Gimnaziala 
Dulcesti - Neamt 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Prof.Sfaiter Ana 
Maria, Nistor 
Marian Ioana, 
Bosianu Mihaela 
Plescuta Ionela 
Maria, Furtuna 
Bogdan Ionut 

Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
educational 

2018-2019 Scoala 
Gimnaziala Ucea 
de Jos  

Elevi 
Profesori 
parinti 

Prof.Sfaiter Ana 
Maria, Nistor 
Marian Ioana, 
Bosianu Mihaela 
Plescuta Ionela 
Maria, Furtuna 
Bogdan Ionut 

Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
educational 

2018-2019 Scoala 
Gimnaziala 
,,Liviu Rebreanu’’ 
Deagomiresti 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Prof.Sfaiter Ana 
Maria, Nistor 
Marian Ioana, 
Bosianu Mihaela 
Plescuta Ionela 
Maria, Furtuna 
Bogdan Ionut 

Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
educational 

2018-2019 Scoala 
Gimnaziala 
,,Nicolae Iorga’’ 
Slatina  

Elevi 
Profesori 
parinti 

Prof.Sfaiter Ana 
Maria, Nistor 
Marian Ioana, 
Bosianu Mihaela 
Plescuta Ionela 
Maria, Furtuna 
Bogdan Ionut 

Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
educational 

2018-2019 Scoala 
Gimnaziala nr. 11 
- Neamt 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Prof.Sfaiter Ana 
Maria, Nistor 
Marian Ioana, 
Bosianu Mihaela 
Plescuta Ionela 



Maria, Furtuna 
Bogdan Ionut 

Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
educational 

2018-2019 Scoala 
Gimnaziala 
Pesceana Vilcea 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Prof.Sfaiter Ana 
Maria, Nistor 
Marian Ioana, 
Bosianu Mihaela 
Plescuta Ionela 
Maria, Furtuna 
Bogdan Ionut 

Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
educational 

2018-2019 Scoala 
Gimnaziala ,,Al. 
Ceusianu ’’- 
Reghin 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Prof.Sfaiter Ana 
Maria, Nistor 
Marian Ioana, 
Bosianu Mihaela 
Plescuta Ionela 
Maria, Furtuna 
Bogdan Ionut 

Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
educational 

2018-2019 Scoala 
Gimnaziala Vinju 
Mare - Mehedinti 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Prof.Sfaiter Ana 
Maria, Nistor 
Marian Ioana, 
Bosianu Mihaela 
Plescuta Ionela 
Maria, Furtuna 
Bogdan Ionut 

Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
educational 

2018-2019 Scoala 
Gimnaziala nr. 24 
Galati 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Prof.Sfaiter Ana 
Maria, Nistor 
Marian Ioana, 
Bosianu Mihaela 
Plescuta Ionela 
Maria, Furtuna 
Bogdan Ionut 

Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean 

2018-2019 Școala Gimnazială 
nr. 117 București, 
sector 6 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Mirescu Corina 

Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Școala Gimnazială 
Grivița - Galați 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Mihalache 
Constanța 

Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Școala Gimnazială 
nr. 1 Moisei -
Maramureș 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Tomoioagă Ileana 
 

Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Școala gimnazială 
nr. 188, București 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Lixandru Carmen 
Ionescu Violeta 

Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Scoala gimnazială 
Severin 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Nuțica Maier 

 Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Școala gimn C-tin 
Teodorescu 
Războieni - Iasi 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Cîrtiță Iuliana 
Rusu camelia 

 Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Liceul tehnologic 
de mecatronică și 
automatizări - Iași 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Ivan Manuela 

 Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 C.j.r.a.e. Buzău Elevi 
Profesori 
parinti 

Ciobică Elena-
Mirela 
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Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Școala primară 
Junior  Iași 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Suceveanu Alina 
Eva 

 Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Școala gimnazială 
Căiuți-Bacău 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Martin Ramona 
Nicoleta 

Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Școala gimnazială 
Otilia Cazimir Iași 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Doncean 
Lăcrămioara 

 Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Școala gimnazială 
Borlești- Neamț 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Socea Macelona 

 Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Școala gimnazială 
Ion Ghica  Iași 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Dumitrache 
Florentina 

 Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Școala gimnazială 
Bogdan Petriceicu 
Hasdeu, Iași 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Popescu Alina 

 Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Școala gimnazială 
Miron Costin, 
Bacău 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Barbu Alina Maria 

 Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Școala gimnazială 
Sorin Leia, 
Tomești – Timiș 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Paveloni Maria 
Rocsana 
Bibliotecar Stănilă 
Vasile 

 Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Școala gimnazială 
Grozești-Iasi 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Mihalache Maria 
Slădaru Diana 
Mihaela 

Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Școala gimnazială 
Osoi, Comarna -
Iasi 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Avasiloaei Ana 
Maria 

 Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Școala gimnazială 
I. Negruzzi , 
Trifesti - Iasi 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Arhip Daniela, 
Alexandru 
Simona, Dulman 
Denisa, Bujor 
Catalina, Ferariu 
Corina 

 Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Școala gimnazială 
Bogdanesti -
Bacau 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Ciubotaru Gina 

 Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Colegiul tehnic 
Samuil Isopescu, 
Suceava 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Vorniceanu 
Cristina 

 Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Liceul teoretic N. 
Iorga, nehoiu -
buzau 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Bacescu Elena 
Adina 

 Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Scoala gimnaziala 
Miron Costin -
Galati 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Ciubotaru Adriana 

 Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Școala gimnazială 
„Basarab I” nr.6 -
Argeș 
 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Iorga Alina -Maria 



Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Școala gimnazială 
Lunca Bradului –
Mureș 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Năsui Alina 

Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Scoala gimnaziala 
Lunca Priporului, 
sat Bisca Rozilei, 
Nehoiu, jud. 
Buzau 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Stochita Elena 

 Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Şcoala gimnazială 
Sticlăria - Iasi 
 
 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Vouciuc Ana-
Maria 

 Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Colegiul national 
de arta Octav 
Bancila - Iasi 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Tudose Elena 

 Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Liceul tehnologic 
D. Leonida - Iasi 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Apopei Camelia 

 Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Scoala gimnaziala 
nr 1 Moreni -
Dambovita 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Bibliotecar Serban 
Elena Carolina 

 Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Școala gimnazială 
I.H.Rădulescu 
Urziceni, Ialomița 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Barbu Maria 
Nicoleta 

Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Liceul tehnologic 
„Nicolae 
Bălcescu” 
Alexandria –
Teleorman 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Bolnavu Gabriela, 
Scumpu Florica, 
Tînţarcu Mari 

 Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Scoala gm.nr 11. 
Oradea, 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Checicheis Sanda 

 Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Scoala Prigoreni , 
Targu-Frumos jud 
Iasi 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Harpa 
Lacramioara 

 Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Liceul teoretic Dr. 
Mihai Ciucă, 
Săveni 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Romaniuc Carmen 

Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Liceul tehnologic 
nr.1 Cudalbi, com. 
Grivita Galati 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Prof. Bibliotecar 
Mihalache 
Constanta 

 Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Liceul tehnologic 
de mecatronica si 
automatizari  - Iasi 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Ivan Manuela, 
Ciobac Elena 
Mirela 

Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Școala gimnazială 
Carpen - Dolj 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Pîrvuică Daniela 
 

 Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Liceul tehnologic
forestier Sighetu 
Marmației 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Roman Maria 

 Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Școala 
gimnazială,,Petru 
Rareș”, Harlau -

Elevi 
Profesori 
parinti 

Găină Adriana 
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            S-au organizat activități școlare în cadrul orelor de dirigenție sau în cadrul oricăror alte ore de curs și 
activități extrașcolare în alte contexte, care poartă denumirea simbolică a valorii, astfel încât să le formeze 
elevilor deprinderi, atitudini și comportamente adecvate valorii promovate în luna respectivă. 
           Proiectul le oferă elevilor oportunitatea de a reflecta la semnificația valorilor, acționând mai apoi în 
spiritul acestora. 

Iasi 
 Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Scoala gimnazială 
nr.1 Moisei, 
Maramures 
 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Tomoiaga Ileana 
 

 Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Scoala gimnaziala 
numarul 188 -
Bucuresti 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Ionescu Violeta 
Lixandru Carmen 
 

 Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Scoala gimnaziala 
nr.1 Zanesti -
Neamt 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Isabela Diaconu 

 Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Școala gimnazială, 
comuna Buhoci -
Bacău 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Marin Laura 

 Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Şcoala generala 
George Călinescu, 
Iași 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Liliana Ursache 

 Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Liceul teoretic 
Vasile Alecsandri
Săbăoani - Neamț 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Luca Angela 

 Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Şcoala gimnazială 
nr.7, Focşani -
Vrancea 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Fenechiu Mirela 

 Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Școala gimnazială 
Deleni, Maxut -
Iasi 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Mogoș Maricica 

 Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Scoala gimnaziala 
I.H. Radulescu, 
Urziceni - Ialomita 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Barbu Maria 
Nicoleta 

 Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Scoala gimnaziala 
Ion Ghica Iasi 
 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Dumitrache 
Florentina 
 

 Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Scoala gimnazială 
Basarab I nr.6 -
Argeș 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Iorga Alina-Maria 

 Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Scoala gimnaziala 
Otilia Cazimir,
Iasi - Iasi 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Oprea Stefana 

 Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Scoala gimnaziala 
Anton Pann, 
municipiul Ploieşti 
- Prahova 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Toma Magdalena, 

 Comoara din labirintul 
lecturii 

Proiect 
interjudețean  

2018-2019 Școala gimnazială 
Sirețel - Iasi 
 

Elevi 
Profesori 
parinti 

Dîmbu Vasilica 
 



         In ceea ce priveste activitatile de mare amploare desfasurate al nivelul scolii putem sa mentionam ca s-au 
desfasurat conform calendarului propus. 
 

 
NR.C

RT 

 
DENUMIREA 
ACTIVITĂŢII 

 
DATA 

 
LOCUL DE 

DESFĂȘURARE 

 
RESPONSABILI 

 
MENŢIUNI 

1 Ziua limbilor 
europene 

26.09.2019 Sălile de clasă Profesorii de 
limbi străine  
Elevii cl.V-
VIII 

Crearea unui dicţionar de 
cuvinte care sunt omonime 
grafice în diferite limbi 

2 Ziua Mondiala a 
Educatiei  

5.10.2019      Salile de 
clasa/Biblioteca 
comunala/sala de 
gimnastica 

Toate cadrele 
didactice 
Elevii școlii 

-activitati specifice 

3 Ziua internaţională 
a mersului pe jos  

15.10.2019 Curtea şcolii Profesorii de sport 
Elevii cl.V-VIII 

Activităţi sportive 

6. Luna octombrie-
CETATENIE 
ACTIVA SI 
LEADERSHIP 

OCT. Sali de clasa,curtea 
scolii,CDI 

Inv.si 
prof.diriginti 

- Diverse activitati 
educative  

8 Ziua Mondială a 
Toleranţei 

16.11.2019 Sălile de clasă Diriginţii şi 
învăţătorii 
Elevii cl I-VIII 

Temă inclusă în 
planificarea orelor de 
dirigenţie pe sem. I 

9 Luna noiembrie –
SANATATE SI 
MISCARE 

Nov.2019 Sali de clasa,curtea 
scolii,CDI 

Inv.si 
prof.diriginti 

-activitati diverse 

10 Ziua Naţională a 
României 

1.12.2019 C.D.I 
 

Profesorii de 
istorie , muzică , 
desen 
Elevii cl.V-VIII 

Expoziţii , recital de poezii 
, compoziţii proprii , 
cântece patriotice 

11 Ziua Mondială a 
drepturilor Omului 

10.12.2019 Sălile de clasă Profesorul de 
civică , diriginţii , 
consilierul 
educativ  
Elevii cl.V-VIII 

Dezbateri  

12 Ziua Poliţiei 18-
19.12.2019 

Sălile de clasă Consilierul 
educative 
Elevii cl.V-VIII 

Întâlniri cu reprezentanţii 
poliţiei 

13 Luna decembrie-
UNITATE SI 
DEMOCRATIE 

Dec. Sali de clasa,curtea 
scolii,CDI 

Inv.si 
prof.diriginti 

Diverse activitati 

14. Crăciunul – Darul 
bucuriei 

22.12.2019 C.D.I. 
Căminul Cultural 

Consilierul 
educativ ,prof. de 
muzică , prof. de 
desen 
Elevii cl.V-VIII 

Spectacol festiv , donaţii 

15. Eminescu- 
“expresia integrală 
a sufletului 
românesc”(N. 
Iorga) 

15.01.2019 Salile de clasă Prof. de română , 
prof. de muzică şi 
desen 
Elevii cl.V-VIII 

Expoziţii , recital de poezii 
, compoziţii proprii 

16. “Hai să dăm mână 
cu mână” – Ziua 
Principatelor 

24.01.2019 Salile de clasă Profesorii de 
istorie , muzică , 
desen 

Simpozion de referate , 
cântece , desene 
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Române Elevii cl.V-VIII 
17. Ziua Internaţională 

a victimelor 
Holocaustului 

27.01.2019 Sălile de clasă Prof. de istorie 
Elevii cl.V-VIII 

Referate  

18 Luna ianuarie- 
INCLUZIUNE SI 
DREPTURILE 
OMULUI 

Ian. Sali de clasa,curtea 
scolii, CDI 

Inv.si 
prof.diriginti 

Diverse activitati 

19. Ziua Internaţională 
a Nonviolenţei în 
şcoală 

30.01.2019 Sălile de clasă Diriginţii şi 
învăţătorii 
Elevii cl.V-VIII 

Conversaţii , jocuri de rol 

 20 Valentine`s Day  14.02.2019 Sălile de clasă Prof. de limbi 
străine 
Diriginți elevii 
cl.V-VIII 

Spectacol festiv  

21 Luna februarie-
POLITETE 

Febr. Sali de clasa,curtea 
scolii, CDI 

Inv.si 
prof.diriginti 

Diverse activitati 

22 Dragobetele – ziua 
dragostei şi a 
bunăvoinţei 

24.02.2019 Sălile de clasă Diriginţii şi 
învăţătorii elevii 
cl.V-VIII 

Referate , conversaţii 

23 Mărţişorul 
vestitorul 
primaverii 

1.03.2019 Sălile de clasă Diriginţii şi 
învăţătorii elevii 
cl.I-VIII 

Legenda mărţişorului , 
oferirea de mărţişoare 

24 Ziua Internaţională 
a scriitorului 

2-3.03.2019 Sălile de clasă Profesorii de 
română 
Diriginți elevii 
cl.V-VIII 

 

25 Ziua Internationala 
a femeii- 8 Martie 

8.03.2019 Sălile de clasă Consilierul 
educativ , alte 
cadre didactice 
elevii 
cl.I-VIII 

Concurs , specatcol festiv 

26 Ziua Internaţională 
a Francofoniei 

20.03.2019 Sălile de clasă Prof. de franceză 
elevii cl.V-VIII 

Expoziţie , referate 

27 Ziua Mondială a 
Pământului 

21.03.2019 CDI Prof. de 
geografie,chimie , 
biologie , fizică , 
desen , română 
elevii 
cl.V-VIII 

Simpozion  

28 Ziua Mondială de 
combatere a 
tuberculozei 

24.03.2019 Sălile de clasă Prof. de biologie 
Elevii cl.V-VIII 

Referate  

29 Luna martie- 
CREATIVITATE 

martie Sali de clasa,curtea 
scolii, 
CDI,Caminul 
cultural 

Inv.si 
prof.diriginti 

Activitati diverse 

30 Ziua Internaţională 
a Teatrului 

27.03.2019 Căminul Cultural Prof. de română , 
limbi străine , 
prof. de chimie 
elevii 
cl.V-VIII 

Reprezentaţii teatrale 

31 Ziua Păcălelilor 1.04.2019 Sălile de clasă Diriginţii şi  



învăţătorii 
Elevii cl.I-VIII 

32 Ziua Pământului 23.04.2019 Sălile de clasă Prof. De 
geografie, 
biologie , prof. de 
chimie , prof. de 
fizică elevii 
cl.V-VIII 

Referate  

33 Ziua Internaţională 
a cărţii şi a 
dreptului de autor 

22-
23.04.2019 

Sălile de clasă Prof. de română , 
prof. de limbi 
străine 
Elevii cl.V-VIII 

Conversaţii , eseuri , 
recenzie de carte 

34 Ziua Internaţională 
a Apei+ Simpozion 
“Apa-sursă de 
viaţă”  

22-
23.04.2019 

CDI Prof. de chimie , 
biologie , română 
Elevii cl.V-VIII 

Simpozion  

35 Luna aprilie- 
SPIRITUALITATE 

aprilie Sali de clasa,curtea 
scolii, 
CDI,Caminul 
cultural 

Inv.si 
prof.diriginti 

Activitati diverse 

36 Ziua Internaţională 
a dansului 

27.04.2019 Căminul Cultural Prof. de lb. străine 
Elevii cl.V-VIII 

Spectacol  

37 Ziua Europei 9.05.2019 Sălile de clasă 
C.D.I. 

Consilier educativ 
, prof. de limbi 
străine 
Cadre didactice 
Elevii cl.V-VIII 

Spectacol , expoziţie 

38 Ziua Mondială a 
Familiei 

15-
16.05.2019 

Salile de clasă Diriginţii şi 
învăţătorii 
Elevii cl.V-VIII 

Dialog , joc de rol 

39 Ziua Mondială a 
Muzeelor 

18.05.2019 - Diriginţii şi 
învăţătorii elevii 
cl.V-VIII 

Drumeţii , excursii 

40 Ziua Mondială a 
Sportului 

18.05.2019 Terenul de sport Prof. de sport 
Elevii cl.V-VIII 

Concursuri sportive 

41 Luna mai-
PROTECTIA 
MEDIULUI 

mai Sali de clasa,curtea 
scolii, 
CDI,Caminul 
cultural 

Inv.si 
prof.diriginti 

Activitati diverse 

42 Ziua Eroilor 20.05.2019 Biserică  Prof. de religie , 
muzică , consilier 
educativ 
Elevii cl.V-VIII 

Recital de poezie , cântece 

43 1Iunie- Ziua 
Copilului  

1.06.2019 Stadionul Deleni Consilier educativ 
, diriginţi , 
învăţători 
Elevii cl.I-VIII 

Concursuri cu temă. 
Spectacol artistic 

44 Clubul de lectura 
 

2018-2019 CDI Aria curriculară 
Limbă şi 
comunicare 
Elevii cl.V-VIII 

Lectură şi creaţie 
Rezultate si premiere 
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45 Festivitatea de 
încheiere a anului 
şcolar 
 

14.06.2019 Curtea şcolii Director , diriginţi 
şi învăţători 
Elevii cl.I-VIII 

Premierea  elevilor 

 
 
         Inca de al inceputul anului scolar, in data de 13 septembrie elevii clasei I B au avut deosebita placere  sa 
sarbatoreasca Ziua Pompierului prin  depalsarea la punctul SMURD Hirlau, unde au oferit buchete de flori 
pompierilor si totodata au fost rasplatiti de acestia prin faptul ca au efectuat si participat efectiv la mici 
demonstratii cu echipamentul pompierilor din dotare. 
          In fiecare an la nivelul comunei Deleni  se comemoreaza eroii cazuti la datorie astfel ca in ziua de 21 
septembrie 2019 elevii de la Sc. Deleni si de la Sc.Maxut au participat la desfasurarea evenimentului 
,,Ceremonii si festivitati de comemorare  a eroilor romani, cazuti in razboiul de reintregire a neamului,, 
de la cimitirul Eroilor, sat Maxut, com. Deleni. 
           Luna octombrie a debutat cu desfasurarea  activitatilor specifice propuse pentru ziua de 5 octombrie –
Ziua Educatiei. 
In ziua de 17 octombrie in scoala s-au desfasurat Ziua cititului in aer liber-fiecare clasa s-a organizat astfel 
incat elevii  sa  citeasca timp de o ora avand si posibilitatea de a se citi in parcul scolii.Luna s-a incheiat cu 
activitatea de Hallowen desfasurata la Scoala Maxut in data de 31 octombrie, proiect coordonat de catre prof. 
de limba engleza Onicas Ionut, elevii s-au implicat in activitati ce au constat in sculptarea unui dovleac de 
Hallowen de catre fiecare clasa si s-a organizat apoi un concurs pe aceasta tema, cea de-a doua activitate a fost 
realizare unui moment artistic specific Hallowen cu o durata de 5-10 minute care a constat in jucarea unei 
scene/interpretarea unei melodii/recitarea de poezii, momentele au fost realizate in limba engleza. 
          In luna noiembrie tot la Sc.Maxut s-a desfasurat Festivalul Crizantemelor, ed.a VII-a, in cadrul caruia 
toate clasele s-au organizat  fie cu machete, scenete sau si-au ornat clasele folosind ca tema floarea crizantema. 
           In decembrie s-au desfasurat activitati specifice sarbatorilor de iarna si anume la Sc. Maxut a avut loc 
proiectul educativ Magia sarbatorilor de Iarna care s-a finalizat cu spectacol artistic  in sala de gimnastica si 
concursul  de masti realizate de elevi.La  Sc. Deleni s-a organizat Craciun Fairy Carnaval la Caminul 
Cultural Deleni, precum si concursul privind  amenajarea claselor cu tema Clasa mea in prag de 
sarbatoare. De asemenea in fiecare clasa s-au organizat tombole de Craciun, s-au  organizat serabari specifice 
Craciunului. 
        Ne-am bucurat totodata de implicarea cadrelor didactice  in cadrul Proiectului Judetean Nasterea Domnului 
–Bucurie Sfanta- desfasurat la Caminul Cultural Deleni ,ed. a-III-a , avand 3 sectiuni, finalizandu-se cu jurizarea 
lucrarilor elevilor, dar si a concertului Concurs de colinde pentru corurile scolare si parohiale.La aceasta editie 
au paticipat corul elevilor de la Sc. Maxut-coordonator prof.religie Chihaia Ciprian, corul elevilor de le Sc. 
Deleni- coord. prof. religie Furtuna Bogdan si prof. ed. Muzicala Mogos Mugurel si nu in ultimul rand 
ansamblul Muguri de stejari – coordonatori interpreta de muzica populara Salaru Maria si prof. Inv. Primar 
Plescuta Maria Ionela,  iar nu putem trece peste faptul ca la niveleul comunei Deleni s-a infiintat Corul 
Barbatesc al profesorilor in care bineinteles avem implicati si profesori de la Sc. Deleni. 
 
             15 ianuarie: Mihai Eminescu-Luceafarul poeziei romanesti, Ziua Culturii Nationale detalii privind 
viata și opera lui Mihai Eminescu, proiect realizat în parteneriat cu Biblioteca Comunală, fiind implicati elevii de 
la clasa aVIII-a B, organizați atât pe grupe, cât și individual. S-au recitat poezii,s-au realizat postere și desene 
inspirate din creația și din viata lui Mihai Eminescu. 
   In aceasta zi elevii de la clasele I-IV au vizionat la Caminul Cultural Deleni filmul Un bulgare de huma. 
Semestrul I s-a incheiat cu o activitate de amploare, in data de 22 ianuarie, la care au participat un numar de 
peste 400 elevi, activitate ce s-a desfasurat atat la Scoala Gimnaziala  Maxut, cat si la Caminul cultural Deleni cu 
elevii de la Scoala Deleni, in parteneriat cu politisti de la Inspectoratul de politie judeteana Iasi in cadrul 
proiectului Promovarea conceptului de politie de proximitate in zonele rurale, cu accent pe comunitatile de romi 
si alte comunitati dezavantajate socio-economic , tematica fiind diversificata. 

- Prevenirea delicventei juvenile, rolul absenteismului in dezvoltarea comportamentului delicvent, 
anturajul si influientele acestuia, principalele infactiuni comise de elevi, consecintele incalcarii legii 
penale 

- Prevenirea traficului de persoane, cauze, metode de racolare, forme de exploatare, masuri preventive 



Intalnirile cu elevii au avut un caracter interactiv si au imbinat problemetica preventiva cu spete concrete. 
Informatiile si mesajele transmise de politisti au fost adecvate varstei si nivelului de intelegere al adolescentilor.  
     
           In 1 februarie s-a marcat  ZIUA INTERNATIONALA A CITITULUI IMPREUNA,  astfel incepand de 
la cei de la gradinita (gr. mare) si pana la cei mari (CP-VIII) au ascultat lecturi citite fie de invitatii de la 
activitati, fie au citit individual. 
Tot la Caminul Cultural Deleni ,cat si la Sc.Maxut s-a desfasurat cea de a doua activitate de catre cei de la 
Inspectoratul de Politie Judetean Iasi in cadrul proiectului Promovarea conceptului de politie de proximitate in 
zonele rurale, unde am avut o participare de 550 elevi.Au avut loc discutii ,dezbateri pe marginea tematicii 
abordate.S-au distribuit elevilor orare si 20 de rucsacuri personalizate cu sigla Inspectoratului de Politie pentru 
cei care s-au remarcat in mod deosebit. 
         In periada 15-19 aprilie s-au desfasurat in scoala activitati specifice programului Scoala Altfel,la toate 
activităţile desfăşurate au participat  aproximativ  toţi elevii, fapt ce dovedeşte că activităţile realizate au fost nu 
numai instructiv educative, dar au reuşit să trezească interes şi o implicare activă a tuturor partilor implicate.  
       In urma chestionarelor aplicate a reiesit ca : 

 Elevii au fost incantati de actorii de la Trupa de teatru Bucuresti cu spectacolul D ale lui Pacala  
sustinut   la Scoala Maxut , cat si  la Gradinita Deleni, marti 16 aprilie. 

 O activitate de mare amploare a avut loc al Caminul Cultural Deleni tot marti 16 aprilie  cand am 
avut lansarea proiectului ,,Pas cu pas spre reusita,, in cadrul caruia am avut invitati parinti, pe 
dna psiholog Bulgagiu Liliana si dnul primar Prigoreanu.Dupa lansarea proiectului s-a ramas in 
aceeasi locatie si s-a organizat    

Concursul ,, Elevii au talent,, -editia I, elevii de la scoala ne-au demonstrat ca au talente care au fost scoase la 
suprafata, ne-am bucurat de momente de surprize placute din partea elevilor, ei au dat dovada de creativitate si 
imaginatie si inca o data ne-au suprins placut prin faptul ca au fost in stare sa se organizeze si sa se mobilizeze 
singuri penrtu acest concurs. 

 In data 18 aprilie s-a desfasurat in scoala noastra un proiect  de mare amploare ,,Traditiile aduc 
bucurie,, care face parte din CAEJ, la Caminul cultural Deleni cu participarea masiva a scolilor 
din imprejurimi si nu numai.Proiectul a fost structurat ca in final sa se desfasoare un festival 
concurs de folclor si creatie vizuala, unde au participat un numar de 25 de scoli partenere(peste 
350 elevi), obiectivele proiectului fiind atinse. 

        Cea dea noua editie a proiectului  1iunie-Cupa Respect desfasurata la Stadionul Deleni cu participarea 
tuturor elevilor din scolile comunei  are ca scop promovarea sportului in randul elevilor.S-au organizat diferite 
activitati sportive handabal, fotabal, saritura cu sacul, cros, sah. 
         In luna iunie in data de 7 iunie s-au finalizat activitatile din cadrul proiectului Comoara din labirintul 
lecturii –editia a III-a cu invitati speciali profesori de la Colegiul Stefan cel mare Hirlau, de la scolile din 
imprejurimi cum ar fi Sc.Maxut, Sc. Feredeni, Sc. Poiana.Acest proiect a avut incheiat parteneriate cu scoli din 
21 de judete.In mod deosebit s-a remarcat eleva Enache Iuliana de la Sc. Maxut din cls. VIII, detinatoarea 
blogului vizand lectura Captive in the wold books. Trupa de teatru coordonata de inv.Plescuta Elena de la cls.II a 
avut in real succes dupa prezentarea scenetei Pacala. S-a tiparit un numar de 30 de exemplare de carti  Comoara 
din labirintul lecturii. 
               In perioada de vara s-au desfasurat o multitudine de activitati printre care se evidentiaza 

- 14 iunie la Caminul Cultural –  peste 200 elevi si parinti au afost spectatorii piesii de teatru Peter Pan 
- 4 iulie s-a  organizat excursie la Gura Humorului pentru elevii care au obtinut rezultate deosebite la 

concursuri si olimpiade, dar si pentru cei care au obtinut medii de peste 9,50 in anul scolar 2018-
2019.Excursia afost sponsorizata de catre Consilul local Deleni si de Primaria Deleni.  

- 11 iulie s-a  organizat o deplasare cu trenul la Iasi cu 100 de elevi ca finalitate a proiectului Erasmus +, 
avand ca obiectiv de vizita Biblioteca Centrala M.Eminescu Iasi, libraria Carturesti. 

- 18 iulie  la Caminul Cultural Deleni am organizat activitati cultural artistice in cadrul proiectul Scoli 
prietenoase in comunitati implicate avand ca invitati de la ISJ Iasi si Primaria Deleni, parinti, elevii 
implicati in proiect. 

-  In perioada 11-20 august 3 elevi au participat intr-o tabara in Republica Moldova 
-  In perioada 16-19 august un numar de 12 elevi au fost in tabara sociala la Vatra Dornei, tabara 

organizata in cadrul proiectului Scoli prietenoase in comunitati implicate de catre Fundatia Cote. 
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- In perioada 2- 9 septembrie un numar de 36 elevi insotiti de catre 4 cadre didactice au fost in tabara 

Democratin din Eforie Sud.Elevii participanti au fost selectati pe baza rezultatelor  
scolare.Tabara a fost sponsorizata prin Ministerul Turismului si Sportului, elevii achitand o suma de 200 
roni si transportul. 

- In ultima saptamana de vacanta, 2-6 septembrie, la Sc. Maxut s-a organizat o tabara de zi pentru un 
numar de 22 elevi, sponsorizata de Asociatia Ornitologica Romana.Aceeasi Asociatie in ziua de 9 
septembrie a acordat pentru un numar de peste 350 elevi tricouri si materiale informative. 

 
         In acest an scolar au avut loc ultimile 2 mobilitati din cadrul proiectului ERASMUS+cu titlul ”READING 

WITHOUT BORDERS” respectiv in perioada 14-20 octombrie- mobilitate Italia un numar de 4 cadre 

didactice si 2 elevi, in loc.Torre del Greco, iar in perioada 6-11 mai –mobilitate Turcia un numar de 3 cadre 

didactice si 2 elevi in loc.Ankara. 

 Desfasurarea activitatilor a fost realizata conform calendarului propus in proiect de catre toti partenerii, 

lunar realizandu-se cate o activitate care sa dezvolte copiilor interesul pentru carte si lectura. Din activitatile 

realizate la nivelul Scolii Gimnaziale Deleni amintim: 

 Erasmus + Corner: a fost realizat “Coltul Erasmus” care contine informatii despre tarile participante 

cu elemente geografice, literare si traditii, cultura si civilizatie. 

 Competitie logo: elevii din gimnaziu au fost antrenati sa-si exprime viziunea priintr-un desen 

reprezentativ legat de tema proiectului. In urma selectiei, pe criterii de originalitate si creativitate, a 

fost ales desenul care a reprezentat Romania, acesta find trimis coordonatorului. 

 Reading temperature: elevii din ciclul gimnazial au raspuns la un set de intrebari alcatuit de catre 

tarile partenere, privind criteriile de selectie a cartilor, timpul alocat lecturii de placere, conditiile 

care favorizeaza lectura si titlurile din literatura universala pe care le cunosc.  

 Voluntarii din cadrul Clubului de Lectura au mers la garadinita cu program normal Deleni si le-au 

citit secvente din cartea preferata. 

 10 minutes reading: impreuna cu invavtatorii si profesorii de la clasa, elevii au fost antrenati in 

grupe, si-au ales locul preferat din clasa sau curtea scolii, unde au citit cu voce tare timp de 10 

minute.  

 Reading jurnal: este o metoda informala prin care elevii si-au notat sub forma de jurnal de lectura 

impresii legate de tema cartii, personajul preferat si citate representative. O parte din aceste jurnale 

au fost prezentate in Portugalia colegilor din scolile participante la proiect. 

 Sa citim impreuna: impartasind din experienta personala, atat cadrele didactice dar si parintii au citit 

in fata elevilor unele dintre titlurile copilariei lor. S-a stabilitt astfel o punte peste generatii 

determinand dicutii privind lectura si importanta ei. 

 Citate preferate: elevii au intocmit un poster cu citatele pe care le-au considerat cele mai 

reprezentative pentru experienta lor de lectura. 



 Dramatizare: cei mai talentati dintre elevii de gimnaziu au pus in scena un dintre scenetele al caror 

personaj principal este Pacala. Filmul realizat a fost prezentat partenerilor in mobilitatea din Iralnda. 

 100 de motive pentru a citi: grupati in echipe, copii au fost provocati ca in limita de timp sa propuna 

cele mai stimulative motive pentru a-si indruma colegii sa citeasca. Toate citatele au fost organizate 

pe un poster afisat, timp de o saptamana, pe holul principal al scolii. 

 Cei mai activi elevi ai scolii noastre au beneficiat de o excursiela Iasi, unde au vizitat Biblioteca  

 

 Universitara, Biblioteca „Gheorghe Asachi”, Universitatea si libraria Carturesti. Toate cheltuielile 

au fost suportate din fondurile proiectului Erasmus+, pentru a facilita elevilor contavtul cu 

institutiile de cultura din zona. 

 Young writers for young readers: a grupat intre coperte sale creatiile originale ale copiilor din tarile 

implicate in proiect. Cartea a fost organizata biling, atat in elgleza cat si in limba materna pentru a 

impartasi particularitatile creativ-literare ale elevilor. 

 Festivalul de poezie: i-a avut drept protagonisti pe elevii claselor primare care au recitat cate o 

strofa din binecunoscutul Luceafar eminescian. Cei mici au impresionat auditoriul format din parinti 

si profesori prin implicarea si talentul recitativ de care au dat dovada. 

 Ptovocare de vacanta a fost ca elevii sa-si antreneze parintii in activitati zilnice de lectura seara, cate 

10 minute. Astfel s-au intarit relatiile dintre parinti si copii prin impartasirea impresiilor de lectura, 

a titlului si a autorului preferat. 

 Conturarea personajului preferat: organizati in echipe, copiii au realiat un afis avand in prim plan 

personajul preferat, ciatate reprezentative si intrebari cheie din textul din care face parte, pentru a 

starni interesul cititorului. 

 Carnavalul personajelor de poveste: a reunit toti elevii scolii atat ca participanti, cat si ca spectatori, 

fiecare clasa avand cate una sau mai multe reprezentatii. Activitatea s-a bucurat de aprecirea 

copiilor implicati, cat si a parintilor. 

 
 
 
 
 
 
Principalele premii obtinute de elevi in anul 2019 sunt urmatoarele: 

1. Spiridon M Anca Mihaela – a 
VII-a A 

Premiul al II-lea Olimpiada 
judeteana de limba si comunicare  

Prof. Șfaițer Ana-Maria 
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2. Dila Anca VIII-a C Premiul I Concursul Judetean 
”Cezar Petrescu” 

Prof. Șfaițer Ana-Maria 

3. Lacureanu Iasmina  -  VIII-a C Premiul I Concursul Judetean 
”Cezar Petrescu” 

Prof. Șfaițer Ana-Maria 

4. Scirtu Alice Isabel  - VIII-a C Premiul I Concursul judetean 
„Nasterea Domnului, bucuria 
copiilor, bucuria tuturor” 

Prof. Șfaițer Ana-Maria 

5. Plescuta Denisa Gabriela – a VI-
a B 

Premiul al II-lea Concursul 
judetean „Nasterea Domnului, 
bucuria copiilor, bucuria tuturor” 

Prof. Șfaițer Ana-Maria 

6. Uleniuc Iuliana - VIII-a C Premiul III Concursul judetean 
„Nasterea Domnului, bucuria 
copiilor, bucuria tuturor” 

Prof. Șfaițer Ana-Maria 

7. Papaghiuc Maria Teodora - VIII-
a C 

Premiul III Concursul judetean 
„Nasterea Domnului, bucuria 
copiilor, bucuria tuturor” 

Prof. Șfaițer Ana-Maria 

8. Spiridon M Anca Mihaela – a 
VII-a A 

Premiul al II-lea Concursul 
Interjudetean ”Comoara din 
labirintul lecturii”  

Prof. Șfaițer Ana-Maria 

      10 Aonofriesei Denisa Gabriela 

 clasa a IV-a B 

Premiul I, II Nasterea Domnului, 
bucurie sfanta! –Sc. Feredeni 

Inv. Loghin Ciprian 

      11 Atasiei Petronela  

clasa a IV-a B 

Premiul II Nasterea Domnului, 
bucurie sfanta! –Sc. Feredeni 

Inv. Loghin Ciprian 

       12 Againoaiei Elena Madalina 

clasa a IV-a B 

Premiul III Nasterea Domnului, 
bucurie sfanta! –Sc. Feredeni 

Inv. Loghin Ciprian 

      13 Gaina Mihaela 

clasa a IV-a B 

Mentiune- Nasterea Domnului, 
bucurie sfanta! –Sc. Feredeni 

Inv. Loghin Ciprian 

14 Trupa de teatru, clasa a II a B 

Scoala Gimnaziala Deleni: 

Coșăreanu Denis, Amarghioalei 
Delia, Scutelnicu Ioana, 
Bosînceanu Bianca, Moldovanu 
Magdalena, Loghin Vlad, 
Huțanu David, Olaru David, Dilă 
Dragoș 

Premiul I-Festivalul- concurs de 
teatru, muzică, dans și fotografie -
La curțile Hîrlăului, proiect 
județean 

Prof.inv.primar Plescuta 
Elena 

 

15 Loghin Vlad Cristian,  

clasa a II-a B, Scoala Gimnaziala 
Deleni 

Premiul I- secțiunea creație 
vizuală, Tradițiile aduc bucurie, 
proiect județean 

Prof.inv.primar Plescuta 
Elena 

16 Bosînceanu Nicoleta Bianca 

clasa a II-a B, Scoala Gimnaziala 
Deleni 

Premiul I- secțiunea creație 
vizuală, Tradițiile aduc bucurie, 
proiect județean 

Prof.inv.primar Plescuta 
Elena 

17 Loghin Vlad Cristian,  Premiul II- Concurs de creatie Prof.inv.primar Plescuta 



clasa a II-a B, Scoala Gimnaziala 
Deleni 

artistico-plastică Nașterea 
Domnului - Bucurie Sfântă, faza 
județeană 

Elena 

18 Huțanu David Andrei, 

clasa a II-a B, Scoala Gimnaziala 
Deleni 

Premiul I- Concursul Academia 
Junior, faza națională 

Prof.inv.primar Plescuta 
Elena 

19 Loghin Vlad Cristian,  

clasa a II-a B, Scoala Gimnaziala 
Deleni 

Premiul II- Concursul Academia 
Junior, faza națională 

Prof.inv.primar Plescuta 
Elena 

20 Dilă Dragoș Cristian 

clasa a II-a B, Scoala Gimnaziala 
Deleni 

Premiul III- Concursul Academia 
Junior, faza națională 

Prof.inv.primar Plescuta 
Elena 

21 Porușniuc Ionela Alexandra 

clasa a II-a B, Scoala Gimnaziala 
Deleni 

Mențiune- Concursul Academia 
Junior, faza națională 

Prof.inv.primar Plescuta 
Elena 

22 Amarghioalei Delia Andreea, 
clasa a II-a B, Scoala Gimnaziala 
Deleni 

Mențiune- Concursul Academia 
Junior, faza națională 

Prof.inv.primar Plescuta 
Elena 

23 Coșăreanu Denis Iulian 

clasa a II-a B, Scoala Gimnaziala 
Deleni 

Mențiune- Concursul Academia 
Junior, faza națională 

Prof.inv.primar Plescuta 
Elena 

24 Bosînceanu Nicoleta Bianca 

clasa a II-a B, Scoala Gimnaziala 
Deleni 

Mențiune- Concursul Academia 
Junior, faza națională 

Prof.inv.primar Plescuta 
Elena 

25 Loghin Vlad Cristian 

clasa a II-a B, Scoala Gimnaziala 
Deleni 

Premiul II- Comper comunicare, 
etapa I, faza judeteana 

Premiul I- Comper comunicare, 
etapa II, faza judeteana 

Prof.inv.primar Plescuta 
Elena 

26 Coșăreanu Denis Iulian 

clasa a II-a B, Scoala Gimnaziala 
Deleni 

Premiul II- Comper 
comunicare,etapa I, faza 
judeteana 

Mentiune - Comper comunicare, 
etapa II, faza judeteana 

Prof.inv.primar Plescuta 
Elena 

27 Huțanu David Andrei 

clasa a II-a B, Scoala Gimnaziala 
Deleni 

Premiul II- Comper 
comunicare,etapa I, faza 
judeteana 

Premiul II- Comper 
comunicare,etapa II, faza 
judeteana 

Prof.inv.primar Plescuta 
Elena 

28 Porușniuc Ionela Alexandra 

clasa a II-a B, Scoala Gimnaziala 

Premiul III - Comper comunicare, 
etapa I, faza judeteana 

Prof.inv.primar Plescuta 
Elena 
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Deleni Mențiune - Comper comunicare, 
etapa II, faza judeteana 

29 Dilă Dragoș Cristian 

clasa a II-a B, Scoala Gimnaziala 
Deleni 

Mențiune - Comper comunicare, 
etapa I, faza judeteana 

Premiul I- Comper comunicare, 
etapa II, faza judeteana 

Prof.inv.primar Plescuta 
Elena 

30 Lungu Ema Ștefania 

clasa a II-a B, Scoala Gimnaziala 
Deleni 

 

Mențiune - Comper comunicare, 
etapa I,faza judeteana 

Mențiune - Comper comunicare, 
etapa II,faza judeteana 

Prof.inv.primar Plescuta 
Elena 

31 Scutelnicu Ioana 

clasa a II-a B, Scoala Gimnaziala 
Deleni 

Mențiune - Comper 

comunicare, etapa II,faza 
judeteana 

Prof.inv.primar Plescuta 
Elena 

32 Ababei Sebastian Daniel 

clasa a II-a B, Scoala Gimnaziala 
Deleni 

Mențiune - Comper 

comunicare, etapa II,faza 
judeteana 

Prof.inv.primar Plescuta 
Elena 

33 Coșăreanu Denis Iulian 

clasa a II-a B, Scoala Gimnaziala 
Deleni 

Premiul II- Comper matematica, 
etapa I, faza judeteana 

Premiul III- Comper matematica, 
etapa II, faza judeteana 

Prof.inv.primar Plescuta 
Elena 

34 Loghin Vlad Cristian 

clasa a II-a B, Scoala Gimnaziala 
Deleni 

Premiul II- Comper matematica, 
etapa I, faza judeteana 

Premiul II- Comper matematica, 
etapa II, faza judeteana 

Prof.inv.primar Plescuta 
Elena 

35 Huțanu David Andrei 

clasa a II-a B, Scoala Gimnaziala 
Deleni 

Premiul II- Comper matematica, 
etapa I,faza judeteana 

Premiul II- Comper matematica, 
etapa II, faza judeteana 

Prof.inv.primar Plescuta 
Elena 

36 Bosînceanu Bianca Nicoleta 

clasa a II-a B, Scoala Gimnaziala 
Deleni 

Mentiune - Comper matematica, 
etapa I, faza judeteana 

Mentiune - Comper matematica, 
etapa II, faza judeteana 

Prof.inv.primar Plescuta 
Elena 

37 Lungu Ema Ștefania 

clasa a II-a B, Scoala Gimnaziala 
Deleni 

Mențiune - Comper 
matematica,etapa I, faza judeteana 

Premiul III- Comper matematica, 
etapa II, faza judeteana 

Prof.inv.primar Plescuta 
Elena 

 

 



38 Porușniuc Ionela Alexandra 

clasa a II-a B, Scoala Gimnaziala 
Deleni 

Mențiune - Comper matematica, 
etapa I, faza judeteana 

Prof.inv.primar Plescuta 
Elena 

39 Dilă Dragoș Cristian 

clasa a II-a B, Scoala Gimnaziala 
Deleni 

 

Premiul III- Comper matematica, 
etapa II, faza judeteana 

Prof.inv.primar Plescuta 
Elena 

40 Amarghioalei Delia Andreea 
clasa a II-a B, Scoala Gimnaziala 
Deleni 

Mențiune - Comper matematica, 
etapa II, faza judeteana 

Prof.inv.primar Plescuta 
Elena 

41 Spiridon Georgiana  VB  Premiul II –Limba, comunicare 
literatura romana 

Prof. Nechita Roxana 

42 Creanga Dragos- VIII A Premiul III –festival concurs 
judetean de etnografie si folclor,, 
Tezaur Valah,,-Suceava 

Prof. Nechita Roxana 

43 Chiriac Raluca-VIII A Mentiune –festival concurs 
judetean de etnografie si folclor,, 
Tezaur Valah,,-Suceava 

Prof. Nechita Roxana 

44 Echipa reprezentativa de oina –
fete a scolii Maxut 

Premiul III –Cupa Martisorului-
faza regionala 

Prof.Melinte Petru Bogdan 

45 Echipa reprezentativa de oina –
fete a scolii Maxut 

Premiul I –olimpiada 
Gimnaziilor-faza judeteana 

Prof.Melinte Petru Bogdan 

46 Echipa reprezentativa de oina –
fete a scolii Maxut 

Premiul II –olimpiada 
Gimnaziilor-faza regionala 

Prof.Melinte Petru Bogdan 

47 Echipa reprezentativa de oina –
baieti a scolii Maxut 

Premiul III –Cupa Martisorului-
faza regionala 

Prof.Melinte Petru Bogdan 

48 Echipa reprezentativa de oina –
baieti a scolii Maxut 

Premiul I – Olimpiada 
Gimnaziilor -faza judeteana 

Prof.Melinte Petru Bogdan 

49 Echipa reprezentativa de oina –
baieti a scolii Maxut 

Premiul I – Olimpiada 
Gimnaziilor -faza regionala 

Prof.Melinte Petru Bogdan 

50 Echipa reprezentativa de oina –
baieti a scolii Maxut 

Mentiune – Olimpiada 
Gimnaziilor -faza nationala 

Prof.Melinte Petru Bogdan 

51 Amarghioalei Bianca Premiul I –Nasterea Domnului, 
Bucurie sfanta-proiect judetean 

Inv.Nistor Nicoleta 

52 Enache Tudor Premiul II–Nasterea Domnului, 
Bucurie sfanta- proiect judetean 

Inv.Nistor Nicoleta 

53 Amarghioalei Bianca Premiul I –Traditiile aduc 
bucurie- proiect judetean 

Inv.Nistor Nicoleta 
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     COMITETUL DE PARINTI : 
La nivelul scolii,s-au organizat sedintele cu parintii pe clase, în care s-au ales comitetele pe clasă, apoi şedinţa 
pe şcoală , s-a ales noul comitet. 
Au fost chestionaţi părinţii în legătură cu percepţia lor despre rolul şi eficienţa şcolii, au fost solicitaţi să vină cu 
propuneri şi implicări în viaţa şcolii. 
 
 Sugestii pentru îmbunătăţirea activităţii educative  în unitatea de învăţământ: 
•  Implicarea şcolii şi a cadrelor didactice în proiecte  

54 Sauciuc Magdalena Premiul III –Copilarie, armonie si 
culoare 

Inv.Nistor Nicoleta 

55 Bosanceanu Anastasia-V C Premiul III –Ghidusiile toamnei-
concurs judetean 

Prof.Marin Florentiuna 
Simona 

56 Gradinaru Florina Denisa VI Premiul I –Ghidusiile toamnei-
concurs judetean 

Prof.Marin Florentiuna 
Simona 

57 Spiridon Anca Mihaela 
VII A Deleni 

Premiul I 
Olimpic pentru o zi 
faza judeteana 

Prof.Bruma Daniela 

58 Glodoreanu Petru Andrei 
VI Maxut 

Premiul III 
Olimpic pentru o zi-faza 
judeteana 

Prof. Dughiri Liliana 

59 Burdujanu Adi Ionut 
VII Maxut 

Mentiune 
Olimpic pentru o zi -faza 
judeteana 

Prof.Dughiri Liliana 

60 Ciubotaru Diana Peronela 
VI A Deleni 

Mentiune 
Olimpic pentru o zi -faza 
judeteana 

Prof.Bruma Daniela 

61 Hodan Cristian Ioan Lorenzo 
VA Deleni 

 Mentiune 
Olimpic pentru o zi -faza 
judeteana 

Prof.Bruma Daniela 

62 Astefanesei Georgiana  
V  Maxut 

Mentiune 
Olimpic pentru o zi -faza 
judeteana 

Prof.Dughiri Liliana 

63 Loghin Florentina 
VIII A Maxut 

Mentiune 
Olimpic pentru o zi -faza 
judeteana 

Prof.Dughiri Liliana 

64 Enache Delia Iuliana 
VIII C Deleni 

Mentiune 
Olimpic pentru o zi -faza 
judeteana 

Prof.Ivan Anamaria 

65 Gusa Andrei 
VIII C Deleni 

 
Mentiune 
Olimpic pentru o zi -faza 
judeteana 

Prof.Ivan Anamaria 

66 Spiridon Anca Mihaela 
VII A Deleni 

Premiul I 
Olimpic pentru o zi 
faza judeteana 

Prof.Bruma Daniela 

67 Glodoreanu Petru Andrei 
VI Maxut 

Premiul III 
Olimpic pentru o zi-faza 
judeteana 

Prof. Dughiri Liliana 



•  Obţinerea de fonduri extrabugetare prin încheierea de parteneriate cu ONG- uri în vederea  organizării şi 
derulării unor activităţi educative de amploare 
 

PLAN DE MĂSURI 

Planurile de activitate pentru anul scolar 2019-2020 vor fi întocmite având în vedere şi includerea următoarelor 
măsuri pentru eliminarea punctelor slabe si prevenirea eventualelor probleme care pot aparea. 

Nr.crt. Obiectiv         Măsuri Răspunde Termen 
 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Pregătirea 
elevilor la nivelul 
standardelor de 
calitate. 

Adaptarea strategiilor didactice la 
nevoile educaţionale ale elevilor si 
imbinarea activitatilor curriculare 
cu cele extracurriculare 

Cadre didactice  

Permanent 

Întocmirea graficului de pregătire 
suplimentară a elevilor şi urmărirea 
modului de realizare. 

Responsabili de 
catedră 

 

octombrie 
Implicarea mai activă a familiei în 
viaţa şcolii. 

Comitetul de 

părinţi 

Permanent 

Îndrumarea şi controlul activităţii 
didactice si al activitatilor 
extrascolare 

Conducerea. 

Responsabili de 

catedră 

Conform 

graficului 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Îmbunătăţirea 
stării 

disciplinare a 

elevilor. 

Intensificarea acţiunilor educative 
privind prevenirea violentei in 
scoala 

Responsabil cu 

violenta 

Conform 

plan de 

activitate 
Colaborarea cu Poliţia de 
Proximitate 

şi cu alte instituţii abilitate. 

Responsabil cu  

violenta 

Conform 

Protocol de 

colaborare 
Informarea şi implicarea mai activă 
a 

familiei în prevenirea abaterilor 

disciplinare a elevilor. 

Comisia 
diriginţilor 

 

Permanent 

Monitorizarea stării disciplinare şi 

aplicarea sancţiunilor conform 

regulamentului. 

Comisia 
diriginţilor 

 

Când este 

cazul 

 

 

 

 

Perfecţionarea cadrelor didactice 
prin 

cursuri pentru utilizarea 
tehnologiilor 

Responsabil cu 

perfecţionarea 

Conform 

ofertă CCD 
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3. 

 

Diversificarea 

strategiilor 
didactice 

didactice moderne şi a învăţării 

centrate pe elev. 
Activităţi metodice la nivel de 
catedre 

precum lecţii deschise, 
interasistenţe 

etc. 

Responsabili de 

catedră 

Conform 

plan de 

activitate 

 

 

4. 

Monitorizarea şi 

controlul 
activităţii 

pentru creşterea 

calităţii 
procesului 

instructiv-
educativ 

Îndrumarea şi controlul activităţii 

instructiv educative. 

 

Director/director 
adjunct 

 

Permanent 

Monitorizarea şi evaluarea 
activităţii 

personalului în concordanţă cu 

rezultatele obţinute 

 

Director/director 
adjunct 

 

Permanent 

 
 

VII.Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar  
 
            Fenomenul violenţei, din ce în ce mai prezent în scolile romanesti , stârneşte îngrijorare nu numai în 
rândul profesorilor, părinţilor, autorităţilor, ci şi în rândul elevilor aflaţi din ce în ce mai des în pericolul de a 
deveni victime ale violenţei de tot felul: de la forme uşoare, nepericuloase pe termen scurt, până la forme 
agresive, cu consecinţe pe plan psihic şi fizic. Fiecare caz de violenţă şcolară mediazat la nivel naţional 
reprezintă un nou semnal de alarmă, pentru că în spatelui lui există cel mai probabil zeci de alte cazuri care nu 
ajung în atenţia publică, dar care pot conduce la apariţia de efecte severe la nivelul întregii societăţi. 
            Implicarea  tuturor profesorilor, dar şi a elevilor în prevenirea şi combaterea violenţei devine o 
necesitate.  
            Prevenirea şi eradicarea violenţei nu sunt posibile fără dezvăluirea şi cunoaşterea în profunzime a 
cauzelor care generează acest fenomen şi fără adoptarea şi aplicarea unor măsuri de intervenţie eficace. 

Prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar constituie o  premisă important pentru crearea unui 
climat propice desfăşurării activităţilor instructiv-educative, satisfacerii trebuinţelor de siguranţă sub multiple 
aspecte. 

În vederea celor arătate mai sus s-a constituit la începutul anului şcolar Comisia pentru prevenirea 
violenţei în mediul şcolar la Scoala Gimnaziala Deleni, având următoarea componenţă:    

1. Creanga Elena- director 
2. Deleanu Mihaela- director adjunct 
3. Nechita Roxana   -responsabil comisia dirigintilor Scoala Deleni 
4.   Creanga Angela-educatoare-cadru didactic coordonator , Locatia Gradinita Deleni 
5. Dughiri Liliana-prof. –cadru did. Coordonator Scoala Gimnaziala Maxut 
6. Chihaia Ciprian Gheorghita-prof.Scoala Gimnaziala Maxut 
7. Grosu Otilia-inv. Scoala Gimnaziala Deleni 
8. Rascu Benone-reprezentant CL Deleni 
9. Chele Stefan  -reprezentantul parintilor 

     Comisia  pentru combaterea violenţei  a colaborat  cu toate celelalte comisii organizate la nivel de 
unitate. A întocmit planul de măsuri al comisiei, pe care l-a popularizat tuturor cadrelor didactice, cât şi 
părinţilor. 



   Toţi factorii educaţionali au intervenit în cazul conflictelor dintre copii,care au fost reduse şi fără 
consecinţe grave.  

   Toate  cadrele didactice au adus la cunoştinţă conducerii unităţii, părinţilor, colaboratorilor abaterile 
disciplinare ale copiilor, pentru soluţionarea conform  regulamentului școlar  și regulilor  stabilite la nivel  de 
școală.   

    Comisia  nonviolenţă a colaborat cu toate cadrele didactice în  instruirea periodică a personalului şi 
elevilor privind normele de protecţia a muncii.  

    Fiecare cadru didactic, conform planului de măsuri, a ajutat la  instruirea periodică a personalului şi  
elevilor privind măsurile de apărare în situaţii de urgenţă, pentru evitarea de comportament violent şi panicat. 
Comisia a sprijinit conducerea scolii în activitatea de consiliere şi orientare școlară,  sau de integrare socială a  
copiilor acordând şanse egale pentru toţi. Comisia a sprijinit diriginţii şi conducerea unităţii în organizarea 
consultaţiilor şi dezbaterilor  cu părinţii, pe probleme privind educarea copiilor, respectiv combaterea violenţei. 
Comisia a susţinut  programe de educare a copiilor în spiritul unui comportament de grijă şi păstrare a bunurilor 
materiale din unitate şi de remediere a acestora, prin derularea şi finalizarea unor teme din planul de măsuri din 
acest semestru.Toate incidentele au fost  semnalate şi îndreptate prin metode educative specifice.  

   Comisia a luat  măsuri de atenuare a conflictelor iscate în unitate şi de informare a conducerii în cazul 
în care s-a impune acest aspect. Opţiunea pentru comisia non-violenţă a  însemnat implicit adoptarea unui 
comportament civilizat atât în incinta  cât şi în afara acesteia, iar prin sintagma “comportament civilizat” se 
înțelege:  

a) Respectul manifestat constant faţă de colegi, profesori  şi personalul auxiliar al unităţii.  
b) Evitarea oricăror forme de violenţă şi agresivitate.  
c)Rezolvarea conflictelor sau situaţiilor problematice prin dialog şi în conformitate cu regulamentele în 

vigoare (arbitrarietatea dirigintelui sau direcţiunii).  
d)Evitarea distrugerii bunurilor unităţii, sau a celor personale, ale colegilor, ca manifestare a violenţei, 

etc.  
e)Responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor  asumate şi implicare în rezolvarea unor probleme/dorinţe 

sau nevoi, exprimate personal sau în numele clasei, fără violenţă verbală, sau de alt fel. 
e)Adoptarea unei atitudini sincere şi oneste în orice situaţie, dar mai ales atunci când se produc 

incidente; fără falsă solidaritate care de obicei se reduce de fapt la complicitate şi tăinuirea adevărului.  
g) O formă concretă de manifestare a respectului şi de înţelegere a valorilor promovate de către unitatea  

noastră o reprezintă situaţia în care programul, s-a desfăşurat într-o atmosferă calmă şi liniştită.  
  S-a recomandat distribuirea unor materiale cu caracter preventiv, amenajarea de panouri cu astfel de 

materiale, organizarea de concursuri şi implicarea copiilor în acţiuni educativ-preventive. 
          Fenomenul de violenţă privit în ansamblu este unul complex, având caracteristici particulare specific 
tipului de violenţă despre care vorbim. Fiind o ramură a fenomenului de violenţă în general, violenţa în şcoală 
poate fi definită ca „orice formă de manifestare a unor comportamente violente precum”: 

- Exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, ameninţare, 
hărţuire; 

- bruscare, împingere, lovire, rănire; 
- comportament care intră sub incidenţa legii (viol, consum şi comercializare de droguri, vandalism- 

provocare de stricăciuni cu bună ştiinţă, furt) ; 
- ofensa adusă statului / autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduit ireverenţioasă faţă de cadrul 

didactic) ; 
- comportamentul şcolar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, fumatul în şcoală şi 

oricare comportament care contravine flagrant regulamentului şcolar în vigoare. 
La nivelul şcolii a existat o permanent preocupare pentru rezolvarea din faşă a tuturor tipurilor de 

conflicte care apar pe parcursul desfăşurării procesului instructive educative şi nu numai, existând o comunicare 
optimă între toţi factorii care pot avea un rol în rezolvarea conflictelor (elevi-părinţi-cadre didactice-poliţie-
biserică-primărie).  

OBIECTIVE : 
 
• Reducerea numărului actelor de violenţă şi a infracţiunilor comise în perimetrul unităţii de învăţământ şi 
în zonele adiacente acesteia. 
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• Analizarea periodică a situaţiei din şcoală, în ceea ce priveşte comiterea actelor de violenţă/ 
infracţiunilor. 
• Pregătirea antiinfracţională şi antivictimă a elevilor în vederea adoptării unui comportament bazat pe 
respectarea normelor de convieţuire socială. 
• Implicarea elevilor în activităţi de prevenire a criminalităţii. 
• Crearea unui sistem de comunicare reală şi eficientă între şcoală, autorităţi şi familie pentru 
identificarea, monitorizarea şi prevenirea actelor de violenţă/ infracţiunilor, prin implicarea tuturor factorilor 
educaţionali. 
• Eficientizarea activităţii de combatere a violenţelor şi a altor fapte antisociale comise în zona unităţilor 
de învăţământ. 
•        Conştientizarea existenţei problemei violenţei în societate şi mediul şcolar de către elevi, părinţi, cadre 
didactice şi crearea unui cadru formal de dezbatere a acestei probleme la nivelul şcolii; 
•      Oferirea de alternative educaţionale pentru petrecerea timpului liber prin activităţi extracurriculare; 
•      Organizarea unor activităţi pe teme de Managementul conflictelor; 
•       Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 
şi a altor documente referitoare la reducerea fenomenului de violenţă în mediul şcolar şi creşterea siguranţei în 
unităţile de învăţământ.  
 
MĂSURI ŞI ACŢIUNI: 

- Colectarea datelor prin intermediul chestionarelor pentru elevi şi a ghidurilor de interviu pentru cadre 
didactice şi părinţi (pentru:  identificarea formelor curente de violenţă din şcoală, identificarea 
contextului în care apare violenţa şcolară, cunoaşterea actorilor principali în situaţiile de violenţă, 
aflarea opiniilor elevilor, ale cadrelor didactice, ale părinţilor); 

- Diseminarea informaţiilor centralizate în urma prelucrării datelor din chestionare; 
- Dezbateri referitoare la securitatea şi siguranţa elevilor în şcoală, la necesitatea purtării de către elevi şi 

profesori a unor semen distincte; 
- Prelucrarea cu elevii şi părinţii, afişarea reglementărilor privind ordinea interioară, a măsurilor şi 

planurilor de acţiune; 
- Înregistrarea actelor de violenţă pe baza unei fişe avizate; 
- Întroducerea unor teme privind violenţa în şcoală şi măsurile de prevenire a acesteia, în programarea 

orelor de dirigenţie; 
- Realizarea acordurilor de parteneriat între şcoală şi Asociaţia Părinţilor, între şcoală şi Poliţia Deleni; 
- Consilierea individual şi de grup a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor agresive; 
- Implicarea elevilor şi a profesorilor diriginţi în activităţile dedicate fenomenului de violenţă; 
- Dezvoltarea preocupărilor sportive prin participarea la activităţi şi concursuri cu caracter sportiv (fotbal, 

tenis de masă,volei,baschet); 
- Monitorizarea elevilor cu  tendinţe de comportament violent; 
- Oferirea de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, atât pentru cei cu copii cu probleme de 

gestionare a comportamentui violent cât şi în general (activităţi de consilere în orele de întâlnire cu 
părinţii,lectorate cu parintii); 

- Monitorizarea elevilor cu număr mare de absenţe şi consilierea acestora pentru a nu desfăşura activităţi 
şi comportamente cu potenţial violent; 

- Activităţi de gestionare pe cale amiabilă a altercaţiilor ce au apărut în mediul elevilor, observându-se 
remedierea comportamentului; 

- Activităţi pentru prevenirea şi combaterea violenţei în cadrul Programului “Şcoala altfel”. 
 
ACTIVITĂŢI DERULATE: 
La nivelul ciclului primar: 

SEM I 
Nr. 

Crt. 

 

TEMA ACTIVITĂŢII 

 

ÎNVĂŢĂTOR 

 

CLASA 

 

DATA 



1 “ Cum afectează violenţa copiii? ” 

 

ANTONIU 
CRISTINA 

III A Oct.2018 

2 “Aşa da, aşa nu! ” 

 

PLESCUTA ELENA II B Oct.2018 

3 “ Să învăţăm cum să ne salvăm colegii ” 

 

COZMA SILVIU III B  Nov.2018 

4 “ Cum evităm actele de violenţă? ” 

 

GROSU OTILIA II A Nov.2018 

5 “ Puterea pumnului sau puterea minţii? ” 

 

LOGHIN CIPRIAN IV B Dec. 2018 

6 “ De la violenţa în familie la violenţa în 
şcoală ” 

SARBANESCU 

 C-TIN 

IV C Dec.2018 

7 “ Să spunem NU violenţei ” 

 

HASMATUCHI 
MONICA 

I A Ian.2019 

8 “ Să prevenim actele de violenţă” 

 

PRIGOREANU 
LENUTA 

C.P.A Ian.2019 

SEM II 
Nr. 

Crt. 

 

TEMA ACTIVITĂŢII 

 

ÎNVĂŢĂTOR 

 

CLASA 

 

DATA 

1 “ Metode de disciplinare nonviolente” 

 

PLESCUTA ELENA II  B Feb.2019 

2 “ Puterea exemplului din familie ” 

 

PLESCUTA IONELA I B Feb.2019 

3 “ Oferă un exemplu bun! ” 

 

TUTUIANU ANCA  CPB Mart.2019 

4 “ Ce faci când eşti victima unui atac de 
violenţă? ” 

ANTONIU 
CRISTINA 

III B Mart.2019 

5 “ Cine este vinovatul? ” 

 

GAVRILA 
TEODORIANA 

IV A Apr.2019 

6 “ Pauzele dintre orele de curs şi violenţa ” 

 

SARBANESCU 

 C-TIN 

IV C Apr.2019 
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7 “ Cum promovează televizorul violenţa? ” 

 

LOGHIN CIPRIAN IV B Mai 2019 

8 “ Învăţăm unii de la alţii nonviolenţa ” 

 

GROSU OTILIA II A Mai 2019 

 
 
 
La nivelul ciclului gimnazial: 

SEM I 
Nr. 

Crt. 

 

TEMA ACTIVITĂŢII 

 

DIRIGINTE 

 

CLASA 

 

DATA 

1 “Cauzele violentei” SFAITER ANA 
MARIA 

VIB  Oct. 2018 

2 “Cum combatem violenţa? ”- dezbatere 

 

LUNGU ELENA VB Oct.2018 

3 “ Violenta un cuvant cu mai multe sensuri” IVAN ANAMARIA VIII C Nov.2018 

4 “ Violenţa în familie” - studiu de caz 

 

FURTUNA 
BOGDAN 

VII B Nov.2018 

5 “ Violenţa verbală în rândul elevilor” - 
discuţii libere 

NECHITA ROXANA VIII A Dec.2018 

6 “ Ce este violenţa? ”- discuţii libere 

 

NISTOR MARIAN 
IOANA 

VII A Dec.2018 

7 “Unde-i lege, nu-i tocmeala” PETRAS OVIDIU V C Ian.2019 

8 

 

“Violenta verbala si autocontrol” BRUMA DANA VI A Ian. 2019 

 
Sem II 

 

Nr. 

Crt. 

 

TEMA ACTIVITĂŢII 

 

DIRIGINTE 

 

CLASA 

 

DATA 

1 “ Limbajul violentei” - dezbatere 

 

BOSIANU 
MIHAELA 

VI C Feb.2019 

2 “ Toleranta si discriminare” IVAN ANAMARIA VIII C Feb.2019 



3 “ A trai intr-o societate democratica ” - 
discuţii libere 

IVANCU IONELA VIII B Mart.2019 

4 “Clasificarea conflictelor.Negocierea – mod 
de aplanare a conflictelor” 

FURTUNA 
BOGDAN 

VIIB Mart.2019 

5 “Cum rezolvăm conflictele din familie” 

 

NISTOR MARIAN 
IOANA 

VII A Mart.2019 

6 “ Violenţa în imagini”- prezentare ppt 

 

SFAITER ANA 
MARIA 

VI B Apr.2019 

7 “ Ridiculizarea actelor de violenţă” –
caricaturi realizate de elevi 

LUNGU ELENA         V B Apr.2019 

8 “ Fapte sub lupă” - studiu de caz 

 

PETRAS OVIDIU V C Mai 2019 

9 

 

“ Aplanarea conflictelor – modalitate de 
manifestare a nonviolenţei ”- studiu de  caz 

LOGHIN STELIAN VA Mai 2019 

 
Din analiza cauzelor care conduc la violenţă şcolară, se desprind, mai frecvent, următoarele: 
- violenţa promovată excesiv de mass media;  
- situaţia familială (familii dezorganizate); lipsurile materiale; lipsa de supraveghere a copiilor   de către 
părinţi; 
- carenţe educative în familie, în mediul şcolar, în mediul social; 
- influenţa cercului de prieteni; lipsurile materiale 
- familii dezorganizate de rromi/ familii cu situaţie materială deficitară ceea ce duce la abandon  şcolar, 
absenţe nemotivate etc. 
- şomaj, insuficientă protecţie socială, familii monoparentale, orfani;  
- emigraţie (copii lăsaţi la bunici, vecini, rude, cu fraţi mai mari sau lipsiţi de orice asistenţă) 
           În general cazurile  de violenta aparute in timpul  anului s-au manifestat sub  următoarele forme: 
 -exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, ameninţare, 
hărţuire;  
-bruscare, impingere, lovire, rănire;  
-ofensa adusă autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduită ireverenţioasă faţă de cadrul didactic) ;  
-comportamentul şcolar neadecvat: întârzierea la ore 
      In majoritatea cazurilor abaterile de la disciplina scolara ale elevilor au fost rezolvate de catre 
diriginti si invatatori la nivelul colectivelor de elevi. S-a luat legatura cu parintii elevilor care au 
manifestat un comportament violent fata de colegi, fata de profesori si fata de baza materiala a scolii.  
             Au existat insa si cazuri de indisciplina care au fost sesizate de catre diriginti/invatatori 
conducerii scolii si care au fost rezolvate de catre membrii comisiei. .  

             Membrii Comisiei au derulat permanent pe parcursul  anului 2019, o activitate de monitorizare a 
comportamentului școlar al elevilor, precum și activități educative de prevenire a comportamentelor școlare 
disruptive, indezirabile, precum și activități de informare a elevilor, părinților, a profesorilor diriginți și a 
celorlalte cadre didactice, cu privire la legislația în domeniu, cauzele comportamentelor agresive și metodele 
interactive de educație pozitivă a elevilor. 

      În general cazurile  de violenta aparute in timpul semestrului II s-au manifestat sub  următoarele 
forme: 
 -exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, ameninţare, 
hărţuire;  
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-bruscare, impingere, lovire, rănire;  
-comportamentul şcolar neadecvat: întârzierea la ore 
      La ciclul primar s-a remarcat in mod negativ elevul Gaina Florin  cl.II A avand un limbaj neadecvat. 
         In majoritatea cazurilor abaterile de la disciplina scolara ale elevilor au fost rezolvate de catre 
diriginti si invatatori la nivelul colectivelor de elevi. S-a luat legatura cu parintii elevilor care au 
manifestat un comportament violent fata de colegi, fata de profesori si fata de baza materiala a scolii.       

                 In  luna martie s-a participat la Festivalul Nonviolentei si Marsul Nonvilentei desfasurat pe 
strazile orasului Hirlau cu elevii cls. VIII A –coordonati de dna prof. Nechita Roxana Elena. 

                In luna aprilie dna prof.Sfaiter Ana Maria a derulat activitati cu tema Militam pentru un 
internet mai sigur –Cyberbullying cu elevii Clubului de lectura , cat si cu elevii Consiliului elevilor scolii 
noastre. 

                Mentionez ca in acest an scolar au avut loc doua intalniri cu Politia pe diferite teme, dar s-au abordat 
si aspecte de violenta in Scoala. 

         Semestrul I s-a incheiat cu o activitate de amploare, in data de 22 ianuarie, la care au participat un 
numar de peste 400 elevi, activitate ce s-a desfasurat atat la Scoala Gimnaziala  Maxut, cat si la Caminul 
cultural Deleni cu elevii de la Scoala Deleni, in parteneriat cu politisti de la Inspectoratul de politie 
judeteana Iasi in cadrul proiectului Promovarea conceptului de politie de proximitate in zonele rurale, cu 
accent pe comunitatile de romi si alte comunitati dezavantajate socio-economic , tematica fiind 
diversificata. 

- Prevenirea delicventei juvenile, rolul absenteismului in dezvoltarea comportamentului delicvent, 
anturajul si influientele acestuia, principalele infactiuni comise de elevi, consecintele incalcarii legii 
penale 

- Prevenirea traficului de persoane, cauze, metode de racolare, forme de exploatare, masuri preventive 
                        Intalnirile cu elevii au avut un caracter interactiv si au imbinat problemetica preventiva cu 
spete concrete. Informatiile si mesajele transmise de politisti au fost adecvate varstei si nivelului de 
intelegere al adolescentilor.  

Tot la Caminul Cultural Deleni ,cat si la Sc.Maxut s-a desfasurat cea de a doua activitate de catre cei de 
la Inspectoratul de Politie Judetean Iasi in cadrul proiectului Promovarea conceptului de politie de proximitate 
in zonele rurale, unde am avut o participare de 550 elevi.Au avut loc discutii, dezbateri pe marginea 
tematicii abordate.S-au distribuit elevilor orare si 20 de rucsacuri personalizate cu sigla Inspectoratului 
de Politie pentru cei care s-au remarcat in mod deosebit. 

               Toate aceste activitati desfasurate in scoala au avut scopul de a informa elevii si parintii de capcanele 
existente pe internet. 

 

VII.RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA IN ANUL 2019 

 

     Utilizarea cu maxima eficienta a fondurilor alocate a fost o prioritate de baza a managementului Scolii 
Gimnaziale Deleni.S-a avut in vedere situatia  existenta la nivelul scolii (nr. de elevi,starea cladirilor,a  
infrastructurii,factorii social –economici ). 

  La inceputul anului 2019 s au primit fonduri pentru un numar de 875 copii (  Scoala Gimnaziala Deleni 
,Gradinita cu Program normal Deleni , Scoala Gimnaziala Maxut , Gradinita cu program normal Maxut  ). 

Situatia numarului de elevi pe nivele de invatamant pentru calcul cost standard in anul 2019 pentru Scoala 
Gimnaziala Deleni se prezinta astfel: 



- Nr. prescolari gradinita  -               142 

- Nr.elevi invatamant primar          -382(din care 2 elevi cu CES inceput de an scolar) 

- Nr.elevi invatamant gimnazial –    351 

                Total elevi                          875 elevi si prescolari 

- Conform  costului standard per elev/prescolar suma alocata in buget pentru cheltuieli de personal a fost 
de 5134,40 mii lei (reprezentand 2712lei/prescolar-inv.prescolar ,3400 lei /elev inv.primar , 4301 
lei/elev  inv.secundar inferior ) 

- La Bunuri si servicii suma alocata 373,00 mii lei conf. cost standard este de 378 lei/elev , prescolar ce 
corespunde pragului numeric - peste 800 de elevi si zona de temperature 3 .  

- La acest titlu am primit suplimentar suma de 32,00 mii lei din partea Primariei Deleni reprezentand  : 

- -naveta cadre didactice -30,00 mii lei 

- proiect ,,Impreuna pentru copii- 2mii lei pentru Scoala si Gradinita Deleni. 

- La Titlul IX Asistenta sociala am primit 15,50 mii lei pentru un nr de 6 elevi cu cerinte educative nevoi 
special invatamant primar ( la sfarsitul anului 2019) . 

- La Titlul XI Alte cheltuieli Burse am primit din partea Primariei Deleni suma de 25,00 mii lei pentru un 
numar de 39 elevi. 

- Titlul XIII Active nefinanciare –reprezentand ,,Parc joaca Gradinita cu program normal Deleni-20,00 
mii lei ,Supraveghere sistem video Scoala gimnaziala Maxut 20,00 mii lei , Supraveghere Gradinita cu 
program Normal Maxut 5,00 mii lei. 

-   Deci, in anul 2019 la Scoala Gimnaziala Deleni prin bugetul aprobat , a fost prevazuta suma de 
5772,62 mii lei ,iar suma reprezentand cheltuielile efective a fost de 5186,60 mii lei dupa cum urmeaza: 

                                                                                                                                                                             Mii 
lei 

Denumire indicator Plan Realizat 

Titlul I Cheltuieli de personal 

(69 de salariati ) 

5286 4704,78 

Titlul II Bunuri si servicii 

(chelt. Material+naveta 

+proiecte ) 

405 405,00 

Titlu IX Asistenta Sociala 

(copii cu CES ) 

15,50 12,487 

Titlul XI Alte cheltuieli -Burse 25,00 19,582 
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Titlul XIII Active nefinanciare 

(investitii Scoala Maxut 
+Gradinita Maxut+Gradinita 
Deleni) 

45,00 44,748 

 

Total 5776,50 5186,6597 

 

In anul financiar 2019  plata furnizorilor a fost efectuata la timp neinregistrand restante la acest capitol. 

S-au achizitionat produse si materiale  in vederea desfasurarii in bune conditii a procesului de invatamant dupa 
cum urmeaza : 

                                                                                                                                                                        Mii lei 

Denumire Cod 
indicator 

Suma 

Furnituri de birou 20.01.01 2,00 

Materiale pentru curatenie 20.01.02 30,00 

Incalzit iluminat 20.01.03 50,00 

Apa 20.01.04 10,00 

Carburanti ,lubrefianti-microbuz scolar 20.01.05 20,00 

Piese de schimb- microbus scolar 20.01.06 15,00 

Transport (naveta cadre didactice ) 20.01.07 30,00 

Posta ,telefon, internet 20.01.08 7,00 

Material cu caracter functional 20.01.09 9,00 

Alte bunuri si servicii pentru intretinere  si 
functionare 

20.01.30 122,40 

Reparatii curente 20.02 40,00 

Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05.30 50,00 

Deplasari 20.06.01 13,00 

Carti publicatii si material documentare 20.11 5,00 

Pregatire  profesionala 20.13 2,50 

TOTAL  405,00 

 



La articolul Alte Bunuri si servicii pentru intretinere si functionare , in anul scolar 2019 s au efectuat 
urmatoarele lucrari : 

-verificare PRAM +centrale termice  2770 lei 

-verificare instinctoare ,  achizitionare materiale PSI -2237 lei 

-repararea si imbunatatirea sistemului de supraveghere -3176 lei 

-servicii de dezinsectie si dezinfectare – 1500 lei 

-vidanjarea grupurilor sanitare – 4576 lei 

-evaluare psihologica si medicina muncii – 2925 lei 

-verificari tahograf,combustibil ,reparatii microbuz scolar,  inspectii tehnice,asigurari persoane +RCA-20300  lei 

-reparatii termopan -5000 lei 

-laptop 1 buc - 2500 lei 

-TV Samsung gradinita  Maxut – 2 buc. 4600 lei 

-televizoare UHD Sala de sport Scoala Gimnaziala Deleni -1 buc. -2200 

- table sah  magnetice -2 buc. – 698 lei 

- trambulina plus diferite mingi Sali sport -2679 lei 

- carti biblioteca – 5000 lei 

-perdele Scoala Gimnaziala Maxut – 685 lei 

-masa cancelarie + ansamblu birouri +rafturi Scoala Gimnaziala Maxut -3510 lei 

-achizitionat mobilier Soala Deleni -20535 lei 

-amenajare interior grup sanitar Corp A Scoala Gimnaziala Deleni-5159  lei 

-reparatii curente corp B -63600 lei 

-igienizare corpuri de cladiri la toate structurile –reparatii curente ,varuit , vopsit. 

La capitolul investitii , in anul 2019  s au finalizat  : 

  - Parcul de joaca Gradinita Deleni in valoare de 19996,04 lei. 

- Sistem supraveghere Scoala Gimnaziala Maxut ( exterior +holuri )-19793,27 lei  

-Sistem supraveghere Gradinita cu program normal Maxut (exterior ) -4958,73 lei 

La Scoala Gimnaziala Deleni este in curs de desfasurare lucrarea de investitie privind Consolidare , reabilitare si 
extindere corp B. 

Valoarea manualelor primate de la ISJ Iasi a fost de 21947 lei . 
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Rechizitele scolare au fost distribuite pentru un numar de 471 elevi . in valoare de 11047,50 lei . 

-Programul Euro 200- in anul 2019 au beneficiat de acest  ajutor un nr. de 5 elevi. 

Sumele alocate in anul 2019 au acoperit necesitatile legate de: 

-plata la timp a salariilor 

-plata la timp a utilitatilor si a altor cheltuieli de bunuri materiale si de servicii. 

Fondurile allocate pentru invatamant in aceasta etapa au condus la o serie de rezultate scontate,cele mai 
importante fiind: 

-imbunatatirea procesului instructiv-educativ 

-facilitatea accesului cadrelor didactice si elevilor la informatie 

-creearea uniu mediu de invatare adecvat(mobilier,retele de calculatoare etc. 

          VIII.   COLABORAREA SCOLII CU FAMILIA SI AUTORITATILE LOCALE 

 Scoala Deleni dezvolta relatii de parteneriat cu Primaria,Consiliul Local, Biserica, Politia si Dispensarul 
uman prin derularea de activitati comune,in vederea deschiderii scolii catre comunitate. 

          Reprezentantii Primariei,CL Deleni si Comitetului de parinti participa activ la toate sedintele Consiliului 
de administratie si la activitatile desfasurate in scoala. 

Fiecare invatator si diriginte are prevazuta o ora saptamanal pentru audiente,consultatii si consiliere de 
familie. 

 Doar o parte din parinti sprijina elevii si scoala pentru obtinerea de rezultate bune la invatatura, 
frecventa si disciplina si din acest motiv va trebui sa constientizam parintilor necesitatea implicarii acestora in 
viata scolara. 

 Sa nu uitam ca rolul nostru al cadrelor didactice este formarea la elevi a unei personalitati active, 
capabila de decizii si de integrare intr-o societate in schimbare.   

CONCLUZII 
 
 

Activitățile derulate în anul 2019 au fost provocatoare și au solicitat întreaga echipă a Scolii 
Gimnaziale Deleni, care și-a demonstrat eficiența și profesionalismul prin activitile derulate de-a lungul 
anului scolar.  

Prioritățile strategice manageriale, diverse și corelate atât cu realitățile școlii ieșene, cât și cu politicile 
educaționale naționale și europene, au avut în vedere, prioritar, asigurarea progresului școlar pentru toții 
elevii, implementarea noului curriculum de la clasa a VI-a și monitorizarea modului de implementare a 
curriculumului de la clasa a V-a, dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale elevilor de gimnaziu, 
implementarea strategiei județene de reducere a părăsirii timpurii a școlii și a bullying-ului școlar, 
implementarea parteneriatelor educaţionale iniţiate în spiritul unor colaborări sau tradiții deja consolidate. 

Sensul profund al tuturor acestor demersuri manageriale s-a raportat la elevi – în calitate de 
beneficiari principali ai educației – la școală, în esența ei, pe care ne-o dorim deschisă și prietenoasă, 
adaptată societății contemporane în dinamica sa.  

 
DIRECTOR, 

Prof.Elena Creanga 
 



 

 

 

Motto: „Semeni fapte si culegi deprinderi, semeni deprinderi si 
culegi un caracter, semeni un caracter si culegi un destin” 

( proverb romanesc) 

 

 

 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA 
MANAGERIALA  PENTRU  

       ANUL 2019  
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I. DEMERSURI MANAGERIALE 
 
          Şcoala Gimnaziala  Poiana s-a consolidate in comunitate comunitate si promoveaza dezvoltarea 

calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev, pentru a fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit şi să se adapteze 
unei societăţi dinamice. 

Şcoala noastră va educa elevii să colaboreze şi să lucreze în echipă, să respecte şi să cultive dragostea 
pentru tradiţiile locale, să devină persoane active, competente, motivate şi creative, capabile de opţiune şi de 
decizie. 

 

DIRECTII DE ACTIUNE ALE SCOLII pentru anul scolar 2018/2019 

 

I.Asigurarea si promovarea calitatii serviciilor educationale 

Obiective: 

 Monitorizarea procesului de predare-învăţare din perspectiva noului curriculum în vederea dezvoltării 
competenţelor-cheie şi a centrării activităţilor pe elevi şi nevoile lor educaţionale  

 Gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale (VIII) şi a evaluărilor naţionale periodice( 
II,IV,VI); 

 Monitorizarea implementării noilor programe şcolare la toate nivelurile şi disciplinele de învăţământ, 
precum şi a noilor manuale    

 Adaptarea ofertei educaţionale la specificul unităţilor de învăţământ şi la nevoile educaţionale ale 
elevilor/copiilor/ comunităţii locale, prin promovarea Curriculum-ului la decizia şcolii/ în dezvoltare 
locală 

 Dezvoltarea capacităţii scolii privind  Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității, S.I.I.I.R.• 
•  
II. Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale  

Obiective: 

• • Asigurarea accesului tuturor copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară la educaţie, inclusiv a celor din zonele 
izolate; eliminarea oricăror forme de discriminare şi segregare;  
• • Initierea si implementarea de programe educationale in vederea prevenirii absenteismului si abandonulu 
scolar sub 7% 
 Promovarea si eficientizarea serviciilor educationale pentru copiii cu cerinte educationale speciale 
 Promovarea şi eficientizarea serviciilor educaţionale pentru copiii care provin din medii socio-

economice defavorizate şi pentru copiii cu cerinţe educaţionale, în contextul educaţiei incluzive 
III. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie  

Obiective: 



• • Încurajarea şi susţinerea excelenţei în educaţie, a performanţelor elevilor cu aptitudini înalte prin organizarea 
olimpiadelor in scoala , a concursurilor şi valorizarea rezultatelor deosebite obţinute;  
 

IV. Dezvoltarea  autonomiei unitatii de invatamant   prin responsabilizarea şi întărirea rolului 
managementului şcolilor  

 

 Obiective:  

 Constientizarea reprezentantilor autoritătilor locale, a agentilor economici si a altor institutii din comunitatea 
locală cu privire la rolurile sporite în relatie cu dezvoltarea scolii. 

 

V. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ  

Obiective: 

• •  Evaluarea si consilierea cadrelor didactice prin asistentele si inspectiile la clasa ; 
 Sprijinirea cadrelor didactice debutante in procesul formarii initiale si continue; 

• Creşterea calităţii procesului de formare continuă prin activităţile metodico – ştiinţifice desfăşurate la nivel 
local/judetean;  
VI.Promovarea educaţiei nonformale, oportunitate formativă complementară pentru elevi 

Obiective: 

 Armonizarea intereselor legate de dezvoltarea personală a individului cu cele ale comunităţii imediate, 
locale şi regionale şi cu solicitările societăţii actuale  

• • Crearea unor oportunităţi pentru educaţia complexă, permanentă, în spiritul competenţelor cheie, al 
dezvoltării civismului, voluntariatului, muticulturalismului, într-o societate complexă, dinamică  
 Dezvolatarea unor strategii educationale specifice in vederea diminuarii situatiilor de violenta in scoala 

 
VII. Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor  
Obiective: 

• • Crearea de oportunităţi pentru dezvoltarea rolului educativ al părinţilor  
• • Formarea şi dezvoltarea atitudinii de responsabilizare profesională şi cultural pozitivă a tuturor actorilor 
educaţionali faţă de educaţia permanentă, personală şi profesională  
• • Identificarea şi implementarea celor mai eficiente strategii de formare a adulţilor  

 Monitorizarea insertiei adultilor 
 

VIII. Compatibilizarea sistemului de invatamant românesc cu cel european  
Obiective: 

 Initierea, dezvolatarea unor proiecte europene , in contextul modificarilor operate prin Programul 
Erasmus+ 

 Implicarea scolii in proiecte de parteneriat cu unitati similare din spatiul european 
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   În anul 2019 , prioritatile şcolii vor fi: 

- cresterea calitătii actului didactic,  
- cresterea procentului de promovabilitate la examenele nationale  cu 5% 
- monitorizarea atentă a frecvenţei elevilor la şcoală si scaderea ratei abandonului scolar  
-   Evaluarea elevilor reprezintă o altă prioritate , ea trebuie să fie unitară, obiectivă şi corectă. 

Rezultatele evaluării la clasă trebuie să se coreleze cu evaluarea la examenele naţionale. Vom avea 
evaluări initiale si apoi evaluări la final de semestru si an scolar. 

Rezultatele vor fi comunicate elevilor si părintilor, iar cadrele didactice vor  propune planuri de remediere 
pentru fiecare elev. Scopul evaluărilor nu este de a ierarhiza elevii, ci de a optimiza învătarea si de a stabili 
planurile cele mai adecvate pentru fiecare elev în parte. 

 

II. REUSITE ALE ACTULUI MANAGERIAL-Analiza rezultatelor 
 

  În anul 2019, activitatea didactică s-a desfăşurat în cele 6 corpuri de clădire. Programul şcolii s-a 
desfăşurat în intr-un singur schimb la Scoala Poiana +Scoala Slobozia si in 2 schimburi la Scoala Feredeni( 
claseleV -VIII). 

         Încă de la finele anului şcolar s-a realizat un plan de măsuri privind lucrările necesare pentru pregătirea 
unităţii în vederea începerii noului an şcolar, lucrări realizate cu cei doi paznici şi un muncitor de întreţinere. 

Până la 1 septembrie  2019  spaţiile de învăţământ au fost reorganizate, renovate, igienizate.  Echipa 
managerială a avut ca priorităţi identificarea şi valorificarea unor surse care au contribuit la îmbunătăţirea bazei 
materiale şi la acoperirea necesităţilor de ordin educaţional. 

II.1 Principalele realizări  

 Reducerea absenteismului scolar cu % fata de anul scolar precedent; 
 Realizarea planului de scolarizare 100%; 

- Organizarea si desfasurarea Concursului judetean” Nasterea Domnului, bucurie sfanta” cu peste 250 de 
lucrari si 30 scoli partenere si participare directa,editia III; 

- - Premiul III- faza nationala – Corul vocal Hurgheselul- Structura Feredeni 

- Premiul II- faza judeteana – Corul vocal Hurgheselul- Structura Feredeni 

 Participarea elevilor la diferite activităţi extraşcolare; 
 Participarea elevilor (120 )si premii la Concursul National“ Comper”- Limba romana si matematica- 
  5 elevi cu punctaje maxime; 
 Demersuri catre Primaria Deleni pentru Consolidarea si extinderea Scolii Gimnaziale Poiana, a Scolii 

Feredeni , a Scolii  Slobozia; 
 Proiect local (Deleni)-“Atelier  de artizanat si mestesuguri populare locale”-parteneriat cu Caminul 

Cultural Deleni; 
 Continuarea  lucrarilor de extindere (+ grupuri sanitare) pentru Scoala Poiana si Scoala Feredeni 

prin programul PNDL II, incepute la finele anului 2018. 
 Finalizarea lucrarilor de extindere +grup sanitar la Scoala Slobozia, prin programul PNDL II 
 Proiect Local- Cupa Respect-2019-  intreceri sportive in parteneriat cu Primaria Deleni, Scoala 

Deleni 



III. ACCENTE ALE ACTIVITĂTII EDUCATIONALE 
 

         DINAMICA RESURSELOR UMANE 

         În activitatea sa, Scoala Gimnaziala Poiana colaborează cu diferiţi parteneri: 

--Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi; 

- Primăria şi Consiliul Local Deleni; 

- -Poliţia Deleni; -Jandarmeria Hîrlău;  

-Biserica Poiana, Biserica Slobozia, Biserica Feredeni 

-Casa Corpului Didactic Iaşi; 

ACTIVITĂŢI ÎN PARTENERIAT- COLABORĂRI COMUNITATE LOCALĂ,  
ONG-URI,INSTITUŢII DE CULTURĂ, FUNDAŢII, INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Nr. 
crt. 

Instituţia parteneră Protocol de colaborare 

Alte 
activităţi 

Derulare de proiecte educaţionale 

1. PRIMĂRIA Deleni X Derulare proiect “ Artizanii” pentru 
promovarea traditiilor locale 

2. POLITIA Deleni X Prevenire delicventa juvenila 

3. MUZEUL VIEI ŞI VINULUI HIRLAU X X 

4. Palatul Culturii Iasi X Promovarea traditiilor locale- cusaturi 

5. Colegiul National ”Stefan cel mare” 
Hîrlău 

X x 

6 Centrul de zi “ Sf.Parascheva” Cotnari x “ Suflet pentru suflet”- voluntariat 

7 Liceul Tehnologic Hirlau, Scoala Gim. 
Deleni, Caminul Cultural Deleni, 
Primaria Deleni 

x “ Daruind evii mai bun”- activitate 
voluntariat 

8 CJRAE, CJAPP,  

Colegiul St cel Mare- Hirlau 

x Premiul special la  Festivalul “ 
NONVIOLENTEI- Marsul prieteniei” 

9 Fundatia Bethany x “ Spiridusii lui Mos Craciun” activitati 
comune si sponsorizare pentru Scoala 

Slobozia 
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        Parteneriate cu autoritătile locale 

        Parteneriatul cu autoritătile locale este unul foarte bun, punandu-se accent pe reciprocitatea 
intereselor, sprijin si nu s-a rezumat doar la aspectele financiare. 

Au fost realizate activităti ân parteneriat cu autoritătile locale, cum ar fi: sărbătorirea unor zile istorice dedicate, 
Proiect “ Cupa Respect”-organizarea unor competiţii sportive, participare la  curatenia si igienizarea   

comunei-Let s Do it! 

      Monitorizarea activităţii şcolii este realizată şi prin cooptarea reprezentanţilor Primăriei şi ai Consiliului 
Local în Consiliul de Administraţie al şcolii. 

       

 Parteneriatul cu părintii 

         În componenţa Consiliului de Administraţie al şcolii sunt si reprezentanti ai părintilor. Nu toţi părinţii sunt 
receptivi la problemele şcolii şi nu sunt interesaţi de elevi, aceasta datorându-se şi situaţiei financiare precare. 

       Cadre didactice. Situaţia cadrelor didactice din şcoală 

        In anul scolar 2019/2020, personalul didactic este format din 48 educatori, invatatori/ prof. in invatamant 
primar , profesori,  structurati pe grade didactice. 

Colectivul didactic se individualizează prin preponderenta tinerilor, al căror entuziasm si spirit de inovatie se 
îmbină eficient cu experienta celor mai în vârstă. Profesorii sunt calificati, participă la activităti de perfectionare: 
grade didactice, cercuri pedagogice, cursuri de formare, cursuri postuniversitare, iar la nivelul scolii se 
desfăsoară permanent activităti de informare la nivelul fiecărei comisii metodice si interdisciplinare. 

Personalul nedidactic si didactic auxiliar reprezintă o componentă adiacentă, absolut necesară a procesului 
instructiv-educativ, contribuind la desfăsurarea optimă a activitătii didactice si având competentele necesare, 
specifice postului pe care le îmbunătătesc continuu, cu implicare si responsabilitate. 

 
 ANALIZA DE TIP CANTITATIV 

 
Distribuţia după statut a personalului didactic angajat 2019-2020:  
 

Personalul didactic angajat Total Preşcolar Primar Gimnazial 

Titulari ai şcolii 29 3 11 15 

Detaşaţi din alte unităţi 1 1 0 0 

Suplinitori calificaţi 18 3 2 13 

Suplinitori necalificaţi 0 0 0 0 



Personal didactic 
asociat/pensionari 0 0 0 0 

TOTAL 48 7 13 28 

 
Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 
 

Personalul didactic angajat Total Preşcolar Primar Gimnazial 

Gradul I 12 2 4 6 

Gradul II 8 1 4 3 

Definitivat 16 0 4 12 

Debutanţi 12 3 1 8 

TOTAL 48 6 13 29 

 

Dezvoltarea profesioanlă a personalului în perioada 

2019-2020-Situaţia cadrelor didactice înscrise la susţinerea gradelor didactice 
 

Total cadre didactice/an şcolar Cadre didactice înscrise pentru 
susţinerea : 
Def. Grad II Grad I 

48- 10 inscrisi 4 2 4 

 

Situaţia cadrelor didactice înscrise la cursuri de formare 

 

 

 

 

 

 

An şcolar Nr. Cadre didactice înscrise/care au 

participat la cursuri acreditate CNFP 

2017-2018 10 

2018-2019 30 

2019-2020 7 
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Situaţia normelor didactice 2019/2020 

Categorie cadre Norme Procente 

Didactic norme 38,48 88.00% 

Didactic auxiliar norme 2 4,5% 

Nedidactic norme 3 6,7% 

TOTAL 44,32 100 

 

 

 Raport număr elevi/număr de cadre didactice 

 

În anul şcolar 2019 

Nivel Cadre didactice Elevi Nr. elevi/nr. cadre didactice 

presc 6 111 18,5 elevi/normă didactică 

primar 13 202 15,6 elevi/ morma 

gim 10 166 16 elevi/norma 

 

EVOLUŢIE  PLAN  DE  ŞCOLARIZARE 2015-2019 

Anul scolar Număr Număr 

ORGANIGRAMA UNITATII

personal did. 
pers.didac.aux.
pers.nedid.



 

 

 

 

ELEVI 

La inceputul anului  şcolar 2019/2020  au fost înscrişi 479 elevi si prescolari ,repartizaţi în 6  grupe şi 25 clase: 6 
grupe preşcolari, 13 clase învăţământ primar şi 10 clase învăţământ gimnazial, planul de şcolarizare realizându-
se în proporţie de 100%. 

 

Distributia pe scoli a elevilor: 

 

 

 

 

 
 
 

de clase de elevi 

2015- 2016 21 423 

2016-2017 21 394 

2017-2018 30 513 

2018-2019 29 504 

2019-2020 29 479 

Scoala Nr elevi presc Nr elevi 
primar 

Nr elevi 
gim 

Total 

Poiana 40 96 78 212 
Slobozia 35 68 56 152 
Feredeni 36 72 45 149 

Total  479 
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 A 

Distributia pe nivel de invatamant 
Nivelul de 

învăţământ 
Total 

număr de 
clase  

Total nr. de 
prescolari/ 

elevi 

Anul de 
studiu 

Număr 
clase 

Număr de 
elevi 

 
Învăţământ 
preșcolar 

 
6 

 
111 

Grupa mica  
Grupa mij.  

Grupa mare 

3 
     3      
     3                     

37     
32         
42       

 
Învăţământ 

primar 

 
13 

 
202 

Clasa 
pregătitoare- 

2 36 

Clasa a I-a 2 24 
Clasa a II-a 3 44 
Clasa a III-a 3 48 

    Clasa a IV-   3 50 

Invățământ 
gimnazial 

10 166 Clasa a V-a  3 50 
Clasa a VI-a 3 45 
Clasa a VII a 3 46 
Clasa a VIII-a 1 25 

 
 

 
 NALIZA DE TIP CALITATIV 

 

 REZULTATELE ELEVILOR LA FINAL DE AN SCOLAR  2015-2018 

 

 2016/2017 2017/2018 2018-2019 

Numar de elevi inscrisi 320 415 390 

Număr de elevi ramasi 311              411 387 

Număr de elevi promovaţi 304 402 336 

TOTAL ȘCOALĂ  98,06% 97,81 % 86,82% 

 

 
Situaţia privind repetenţia şi abandonul şcolar în ultimii 3 ani şcolari este următoarea: 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

Prin comparaţie, situaţia privind numărul absenţelor în ultimii 3 ani şcolari este 
următoarea: 

An 
şcolar Nr 

elevi 
Nr total de 

absenţe 

Nr 
absenţe 
motivate 

Nr absenţe 
nemotivate 

Nr 
absenţe/elev 

2017-
2018 411 2908 1389 1519 

3,69 abs. /elev 
nemotivate 

2018-
2019 

 390 1937 714 1223 
3,13 abs./elev 

abs.nemotivate 

2019-
2020 
sem I 

 347         2751 1077 1674 
4,82 abs./elev 

abs.nemotivate 

 
 

 

SITUATIA  SCOLARA   A CLASELOR TERMINALE LA FINAL DE AN SCOLAR 2017-2019 

CLASA A VIII-A  

Anul scolar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Repetenţi 
situaţie şcolară  

9 

 

6 

 

6 

7 

PROCENT 2,71% 1,93% 1,45% 1,7% 

Repetenţi prin 
abandon  1 

0 3 2 

PROCENT 0,9% 0% 0,72% 0,0,5% 



 

15 

 

Nr 
crt 

Nr elevi 
inscrisi la 
incep an 
scolar 

Nr elevi 
promovati la sf 
an scolar  

Nr elevi care 
urmeaza studii 
profesionale  

Nr elevi care 
urmeaza studii 
liceale  

Nr elevi care nu 
continua studiile 

1 49 48 20 16 3 

` 

2      

 

CLASA A IV-A  

Nr 
crt 

Nr elevi 
inscrisi la 
incep an 
scolar 

Nr elevi 
promovati la sf an 
scolar  

Nr elevi care 
urmeaza studii 
in scoala 

Nr elevi care 
urmeaza studii le la 
colegii  

1 47 44 44 0 

2     

 

Rezultatele elevilor la EN- 2017-2018/ 2018-2019 

Disciplina Nr 
elevi 
inscri
si la 
EN 

Nr elevi 
prezenti  

Nr elevi 
cu note 
<5 

Note 
intre 5-
599 

Note 
intre 6-
699 

Note 
intre 7-
799 

Note intre 
8-899 

Note 9-10 

Limba 
romana 

28 27 7 10 2 3 2 3 

Matematica 28 27 12 7 1 2 4 1 

Promovab 

2017-2018 

50% 

Limba 
romana 

34 30 3 4 8 5 4 0 

Matematica 34 30 13 9 7 0 1 0 



 

 

 ACTIVITATEA IN CADRUL COMISIILOR METODICE 

Organizarea comisiilor metodice din şcoală 

                   1.Comisia metodica a educatoarelor- responsabil prof.Creanga Gabriela 

                   2. Comisia metodica a invatatorilor – responsabil – prof. Paval Bogdan 

                   3.Comisia diriginţilor si activitati extracurriculare -cons educ. Prof. Vouciuc Ciprian 

                4. Limba si Comunicare- respons. Prof. Ciubotaru Botezatu Ana 

                5. Om si societate- respons- prof. Sova Adrian 

                6. Matematica si stiinte – respons. prof. Agache Lacramioara 

               7. Educatie fizica si sport si arte – respons. prof. Rionesei Magdalena 

               8.CEAC-responsabil prof. Acsinte Miluta 

              9. Responsabil SCIM- prof, Fagarasanu Mariana 

        Activităţile care s-au derulat au avut un impact deosebit în responsabilizarea cadrelor didactice pentru 
creşterea nivelului calitativ al întregii activităţi, urmărindu-se utilizarea strategiilor eficiente adaptate la 
specificul temei cu accent pe latura formativă în concordanţă cu cerinţele educative moderne.  

      Participarea copiilor la diferite concursuri locale, naţionale,judetena si locale  sub îndrumarea  

Cadrelor didactice  a demonstrat preocuparea permanentă pentru desfăşurarea procesului de învăţare la cel mai 
înalt nivel concretizate prin rezultate obţinute, premii, menţiuni, diplome de participare. 

 La Scoala Gimnaziala  Slobozia s-au desfasurat activitati in parteneriat cu Fundatia Bethany pe 
parcursul anului scolar  , aceasta a sponsorizat  la final unitatea  cu diferite jucarii  pt copii , cadouri cu ocazia 
sosirii 

 lui Mos Craciun. 

       Fiecare eveniment din calendarul şcolar, istoric sau religios a fost marcat prin activităţi extracurriculare 
(acţiune dedicată zilei educatiei, Ziua Naţională a României, program artistic  desfăşurat cu ocazia sărbătorilor 
de iarnă,8 Martie,  final de an scolar, 1 iunie) 

 

OLIMPIADE  ȘCOLARE/ CONCURSURI ȘCOLARE 

An școlar 2018-2019 

 

Promovab 

2018-2019 

63%  
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Premii si mentiuni 

 

  

N
r.
c
r
t. 

Denumire 
activitate/concurs 

Nume și prenume 
elevi participanti 

Profesor coordonator Nivel 

L/J/R/N
/I 

Clasa Premiul 
obtinut 

 

1 COMPER-LB. și LIT. 
ROMÂNĂ 

BĂRBIERU MARIAN 

CAȚÎRU VALENTIN 

FILIMON DIANA 

SIROFCU DENIS 

AILENEI GEORGIANA 

CERNESCU ANDREEA 

FILIMON BIANCA 

VORNICU VASILE 

BĂICEANU CONSTANTIN 

FILIMON CASIAN 

HUȚUPAȘU ADELINA 

SURUGIU IOAN 

JIJIE GABRIEL 
SEBASTIAN 

RAULET SEBASTIAN  

TRAGLA DENISA 
ELENA 

CREANGA MARIA 

BOBOC LAVINIA 

CIUBUC ELENA 
DENISA 

CIUBOTARU-BOTEZATU 
ANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACSINTE MILUTA 

 

 

 

 

PORUȘNIUC MIHAELA 

N A V-A 

A V-A 

A V-A 

A V-A 

A VI-A 

A VI-A 

A VI-A 

A VI-A 

A VIII-A 

A VIII-A 

A VIII-A 

A VIII-A 

A III A 

A III A 

A III A 

A III A 

A III A 

V 

V 

MENȚIUNE 

PREMIUL II 

MENȚIUNE 

PREMIUL II 

PREMIUL III 

PREMIUL II 

PREMIUL II 

MENȚIUNE 

PREMIIUL II 

MENȚIUNE 

PREMIUL III 

PREMIUL III 

III 

MENTI
UNE 

MENTI
UNE 

MENTI
UNE 

MENTI
UNE 



POPOUȚANU ELENA 
DENISA 

CĂLUGĂRU GABRIELA 
RALUCA 

IVANCU AMALIA 
PARASCHIVA 

GRĂDINARU FLORINA 

 

 

VI 

VI 

VI 
 

II 

I 

II 

 

II 

 

III 
 

 Comper –
matematica et.I 

TRAGLA DENISA ELENA 

JIJIE SEBASTIAN GABRIEL 

RAULET SEBASTIAN      

CREANGA MARIA 

Bărbieru Alexandru-Marian 

Caţîru Valentin - Marian 

Sirofcu Denis - Ştefan 

Ailenei Bianca-Georgiana 

Cernescu Andreea-Petronela 

Filimon Bianca 

Băiceanu Cosmin-Constantin 

Filimon Casian-Cosmin 

Huţupaşu Adelina-Mihaela 

Surugiu Ioan 

Buzemurga Iuliana 

Cristea Irina 

Pintiliescu Larisa 

Iosub Bianca 

CIUBUC ELENA-DENISA 

ACSINTE MILUTA 

 

 

 

Agache Lăcrămioara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inv.Ponor Ana-Maria 

 

 

 

MILITARU MONICA-
MIHAELA 

 A III A 

A III A 

A III A 

A III A 

a V - a 

a VI - a 

 

a VIII - a 

a IV-a 

 

 

 

II 

MENTIUNE 

MENTIUNE 

MENTIUNE 

particip
are 

particip
are 

particip
are 

Menţiu
ne 

particip
are 

particip
are 

Menţiu
ne 

particip
are 

particip
are 

particip
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POPOUTANU ELENA- DENISA 

SCUTARASU IOANA-LOREDANA 

SALARIU  

STEFAN CRISTIAN 

ROTARIU 

 IASMINA MARIA 

IVANCU  

AMALIA PARASCHIVA 

CALUGARU 

 GABRIELA 

 RALUCA 

GRADINARU 

 FLORINA  

CREANGA  

MARIA 

CREANGA DANIELA 

PASCARIU 

 RALUCA DUMITRITA 

POP CRINA 

 DAYANA 

CREANGA 

 IASMINA 
  

a V-a 

a V-a 

a V-a 

a VI-a 

a VI-a 

a VI-a 

a VI-a 

a VI-a 

a VIII-
a 

a VIII-
a 

a VIII-
a 

a VIII-
a 

a VIII-
a 

are 

II 

III 

III 

Mentiune 

participare 

participare 

participare 

participare 

participare 

participare 

participare 

participare 

III 

III 

III 

MENTIUNE 

2 ,,Obiceiuri si traditii 
la romani”, editia a 
IX-a,Hirlau 

23 nov.2018 

Placinta 
Constantin(sectiunea 
literara) 

Cristea Irina (creatie 
plastica) 

 

Inv.Ponor Ana-Maria L a IV-a I 

 

II 



3 Comper – limba si 
literatura romana 

Etapa I - 18 
ian.2019 

Hlihor Denisa 

Buzemurga Iuliana 

Cristea Irina 

Iosub Bianca 

 

Inv.Ponor Ana-Maria 

N a IV-a I 

II 

III 

mentiune 

4 Gazeta Matematica 
Junior 

Etapa I – 30 
ian.2019 

 

 

Hlihor Denisa 

Buzemurga Iuliana 

Cristea Irina 

Inv.Ponor Ana-Maria N a IV-a III 

III 

mentiune 

 

5 Concursul de 
matematică 

„Olimpic pentru o 
zi”, faza judeţeană 

 

Huţupaşu Adelina-
Mihaela 

Agache Lăcrămioara 

 

 

 

 a VIII - a 

6 „Natura curată, 
viață sănătoasă!” 

Rotariu Iosif-Natanael, 
Ciubotariu Lavinia-
Cosmina, Cernescu 

Paul-Gabriel. 

Dascălu Roxana 

Județea
n 

Mare Premiul I, 
premiul II și 
diplomă de 
participare. 

7 „Obiceiuri și tradiții 
la români”-„Parada 

costumului 
popular” 

Ciubotariu Lavinia-
Cosmina, Rotariu Iosif-

Natanael. 

 

Dascălu Roxana 

Județea
n 

Mare Premiul II și 
premiul III. 

8 „Un colind, un dar 
pentru suflet” 

Bejenaru Ștefan-
Viorel, Cațîru Antonia-
Ioana, Ciubotariu 
Lavina-Cosmina. 

-12 prescolari din 
grupele  mica si mare. 

 

             Dascălu Roxana 

Prof. TATARUSANU 
MARIANA. 

Prof.CREANGA 
GABRIELA. 

Local Mare 

 

 

Mare 

mica 

Diplomă de 
participare 

 

Premiul I 

9 „Nașterea 
Domnului, Bucurie 

Sfântă!” 

Cațîru Antonia-Ioana, 
Durlan Maria-
Mădălina. 

Cluci Ema 

Dascălu Roxana 

 

Prof. TATARUSANU 
MARIANA 

Județea
n 

Mare 

 

mica 

Premiul I 

 

Premiul I 
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Barbieru Marian 

Barbieru Andrei 

Comandaru Ionela 

Amargheoalei Iasmina 

Calugaru Mihai Stefan 

prof. Vouciuc Ciprian a V-a 

a VI-a 

a II-a 

a II-a 

a II-a 

Premiul II 

Premiul II 

Premiul III 

Premiul II 

Premiul I  

1
0 

FESTIVAL 
FOLCLORIC - 

,,Traditii peste 
veacuri’’ 

-12 prescolari din 
grupele  mica si mare. 

 

Prof. TATARUSANU 
MARIANA. 

Prof.CREANGA 
GABRIELA. 

local -gr. 
mica 

-gr. 
mare 

I 

1
1 

 

„OLIMPIC PENTRU 
O ZI” 

 

CALUGARU  GABRIELA 
RALUCA 

 

 MILITARU MONICA-
MIHAELA 

 

       J 

a VI-a DIPLOMA DE 
PARTICIPARE 

1
2 

COMPER-LB. și LIT. 
ROMÂNĂ 

BĂRBIERU MARIAN 

CAȚÎRU VALENTIN 

FILIMON DIANA 

SIROFCU DENIS 

AILENEI GEORGIANA 

CERNESCU ANDREEA 

FILIMON BIANCA 

VORNICU VASILE 

BĂICEANU CONSTANTIN 

FILIMON CASIAN 

HUȚUPAȘU ADELINA 

SURUGIU IOAN 

JIJIE GABRIEL 
SEBASTIAN 

RAULET SEBASTIAN  

TRAGLA DENISA 
ELENA 

CIUBOTARU-BOTEZATU 
ANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACSINTE MILUTA 

 

 

N A V-A 

A V-A 

A V-A 

A V-A 

A VI-A 

A VI-A 

A VI-A 

A VI-A 

A VIII-A 

A VIII-A 

A VIII-A 

A VIII-A 

A III A 

A III A 

A III A 

A III A 

MENȚIUNE 

PREMIUL II 

MENȚIUNE 

PREMIUL II 

PREMIUL III 

PREMIUL II 

PREMIUL II 

MENȚIUNE 

PREMIIUL II 

MENȚIUNE 

PREMIUL III 

PREMIUL III 

III 

MENTI
UNE 

MENTI
UNE 



CREANGA MARIA 

BOBOC LAVINIA 

CIUBUC ELENA 
DENISA 

POPOUȚANU ELENA 
DENISA 

CĂLUGĂRU GABRIELA 
RALUCA 

IVANCU AMALIA 
PARASCHIVA 

GRĂDINARU FLORINA 

 

 

 

 

PORUȘNIUC MIHAELA 

A III A 

V 

V 

VI 

VI 

VI 
 

MENTI
UNE 

MENTI
UNE 

II 

I 

II 

 

II 

 

III 
 

1
3 

FESTIVAL 
FOLCLORIC - 

,,Traditii peste 
veacuri’’ 

-12 prescolari din 
grupele  mica si mare. 

 

Prof. TATARUSANU 
MARIANA 

Prof.CREANGA 
GABRIELA 

local -gr. 
mica 

-gr. 
mare 

I 

1
4 

PROIECT 
EDUCATIONAL 

,,Nasterea 
Domnuui – Bucurie 

Sfanta’’ 

 

-Cluci Ema 

 

Prof. TATARUSANU 
MARIANA 

local -gr. 
mica 

I 

1
5 

 

PROIECT 
EDUCATIONAL 
CARITABIL ,,Un 

colind, un dar pt. 
suflet’’ 

-12 prescolari din 
grupele  mica si mare. 

 

Prof. TATARUSANU 
MARIANA 

Prof.CREANGA 
GABRIELA 

local -gr. 
mica 

-gr. 
mare 

I 

1
6 

SIMPOZION 
JUDETEAN - 

,,Impreuna pentru 
educatie’’, editia a-

II-a 2019 

-grupa mica Prof. TATARUSANU 
MARIANA 

 

judetea
n 

-gr. 
mica 

Publicatie 
ISSN 2601- 

792X 

ISSN-L=2601-
792X 

Diploma de 
participare 
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Nr. 
514/30.03.2
019, GPP Nr. 

1,,Casuta 
Piticilor’’, 

Horezu, jud. 
Valcea., 

martie 2019.  

1
7
. 

REVISTA CENTENAR 
DELENI 

 

-grupa mica Prof. TATARUSANU 
MARIANA 

local -gr. 
mica 

-publicatie  

1
8 

Concurs 
Interjudetean 

,,MARTISORUL IN 
MOLDOVA’’, editia 

a-VII-a, 1 martie 
2019. 

Ailenei Roxana Prof. TATARUSANU 
MARIANA 

interjud
etean 

-gr. 
mica 

- II 

1
9 

CONCURS 
JUDETEAN ,,MICUL 

PIETON’’ 

15 prescolari din 
grupele  mica si mare. 

 

Prof. TATARUSANU 
MARIANA 

Prof.CREANGA 
GABRIELA 

judetea
n 

-gr. 
mica 
+mar

e 

-permis de 
bun pieton 

-diploma 
laureat nr. 

149/09.04.2
019 

-2 diplome 
premiul I, 
sectiunea 

lucrari 
artistico-
plastice 

2
0 

Proiect Judetean 
,,NATURA CURATA, 

VIATA 
SANATOASA’’ 

Ailenei Roxana Prof. TATARUSANU 
MARIANA 

 

judetea
n 

-gr. 
mica 

- III 

2
1 

Proiect Judetean 
,,TRADITIILE ADUC 

BUCURIE’’ 

Ursan Fabian Prof. TATARUSANU 
MARIANA 

 

judetea
n 

-gr. 
mica 

-I 

2
2

PROIECT 
EDUCATIONAL 

-Gorghi Eduard Prof. TATARUSANU judetea -gr. -I 



. JUDETEAN ,,Copil 
frumos si bun, azi e 

ziua ta!’’ 

 

-Ungureanu Daria 

MARIANA n mica  

-II 

2
3 

Proiect judetean 
Copil frumos si bun, 

azi e ziua ta 

- Ursu Elisa 
Maria-  

-  

Prof. inv. presc. 
Creanga Gabriela 

 

judetea
n 

- Gr. 
mare 

Premiul II 

2
4 

Un colind, un dar 
pentru suflet 

 

Grup Uratorii Prof. inv. presc. 
Creanga Gabriela 

 

judetea
n 

- Gr. 
mare 

- Premiul I 

2
5 

 Festival Traditii 
peste veacuri 

 

Grup Uratorii Prof. inv. presc. 
Creanga Gabriela 

 

judetea
n 

- Gr. 
mare 

- Premiul II 

2
6 

Concurs de cros- 
„Natura curată, 
viață sănătoasă!” 

 

Rotariu Iosif-Natanael, 
Ciubotariu Lavinia-
Cosmina, Rotariu 
Naomita-Andreea. 

Dascălu Roxana 

Județea
n 

Mare Premiul I, 
premiul III și 
diplomă de 
participare. 

2
7 

„Natura prin ochi 
de copil 

Scurtu Bogdan-Ștefan, 
Răuleț-Sterea Bianca- 
Alexandra. 

 

Dascălu Roxana 

Județea
n 

Mare Premiul II și 
premiul III. 

2
8 

Mărțișor, dar al 
primăverii  

Durlan Mădălina-
Maria. 

Dascălu Roxana 
Regiona

l 
Mare Premiul III 

2
9 

Formidabilii Rotariu Iosif-Natanael, 
Ciubotariu Lavinia-
Cosmina, Rotariu 
Naomita-Andreea, 
Cațîru Antonia-Ioana, 
Scurtu Bogdan. 

Dascălu Roxana 

Internaț
ional 

Mare Premiul I și 
premiul II 

3
0 

Comper –lb 
romana et. II 

 

 

 

RAULET SEBASTIAN 

GILCA ILINCA 

TRAGLA DENISA  

BOBOC LAVINIA 

JIJIE SEBASTIAN  

ACSINTE MILUTA 

 

N A III A 

 

I 

II 

III 

III 

MENTIUNE 



 

15 

 

3
1 

Comper –
matematica et.II 

RAULET SEBASTIAN  

TRAGLA DENISA 

CREANGA MARIA 

POPOVICI DIANA 

JIJIE SEBASTIAN 

DOMINTE EDUARD 

CREANGA BRIANA  

CREANGA BRIANA 

ACSINTE MILUTA 

 

N A III A 

 

I 

II 

III 

III 

MENTIUNE 

MENTIUNE 

MENTIUNE 

MENTIUNE 

3
2 

FORMIDABILII  ED 
A XIX 

CREANGA MARIA 

TRAGLA DENISA 

ACSINTE MILUTA 

 

I A III A 

 

II 

II 

 

3
3 

COPLIARIA-
ARMONIE SI 

CULOARE 

RAULET SEBASTIAN 

CREANGA RALUCA 
VASILICA 

RAULET SEBASTIAN  

CREANGA MARIA 

ACSINTE MILUTA 

 

J A III A 

 

II 

MENTIUNE 

MENTIUNE 

MENTIUNE 

3
4 

COMPER 

 

CIUBUC ELENA DENISA 

POPOUȚANU ELENA 
DENISA 

CĂLUGĂRU GABRIELA 
RALUCA 

IVANCU AMALIA 
PARASCHIVA 

GRĂDINARU FLORINA 

ROTARIU IASMINA 
MARIA 

PASCARIU RALUCA 

PORUȘNIUC MIHAELA 

 

L 

 

V 

V 

VI 

VI 

VI 

VI 

VIII 

II 

III 

M 

III 

M 

M 

M 

3
5 

OLIMPIADĂ 
LECTURA CA 
ABILITATE DE 

POPOUȚANU ELENA 
DENISA 

PORUȘNIUC MIHAELA J V 74.50 puncte 



VIATA 

3
6 

COPILARIE SI 
CULOARE 

CIUBUC ELENA DENISA PORUȘNIUC MIHAELA J V M 

3
7 

COPILARIE SI 
CULOARE 

GRĂDINARU FLORINA PORUȘNIUC MIHAELA J VI III 

3
8 

Cupa Respect Scurtu Stefan-Gabriel 

Buzemurga Iuliana 

Gilca Bianca Nicoleta 

Inv.Ponor Ana-Maria L a IV-a I 

II 

II 

3
9 

Comper – limba si 
literatura romana 

Etapa II – 15 martie 
2019 

Buzemurga Iuliana 

Cristea Irina 

Hlihor Denisa 

Pintiliescu Elena-Larisa 

Iosub Bianca 

 

Inv.Ponor Ana-Maria 

N a IV-a I 

II 

III 

mentiune 

4
0 

Comper – 
matematica 

Etapa II – 22 martie 
2019 

 

 

 

Buzemurga Iuliana 

Cristea Irina 

Pintiliescu Larisa 

Placinta Constantin 

Inv.Ponor Ana-Maria N a IV-a II 

III 

III 

mentiune 

4
1 

Gazeta Matematica 
Junior 

Etapa II – 30 
ian.2019 

 

 

Hlihor Denisa 

Buzemurga Iuliana 

Cristea Irina 

 

Inv.Ponor Ana-Maria N a IV-a mentiune 

mentiune 

mentiune 

 

4
2 

Gazeta Matematica 
Junior 

Etapa Finala– 28 
mai 2019 

Buzemurga Iuliana 

Cristea Irina 

 

Inv.Ponor Ana-Maria N a IV-a III 

III 



 

15 

 

  

4
3 Festivalul „De 

IMPACT e 
TOLERANŢA” 

 

Călinescu Larisa – 
Florentina  

Agache Lăcrămioara 

 

 

J 
a VIII 

- a 

Premiul 
special – 
secţiunea 
interpretare 
muzicală 

4
4 Proiectul “De 

IMPACT e 
TOLERANŢA” 

Elevii clasei a VIII – a 
Feredeni 

J 
a VIII 

- a 

Premiul 
special – 
secţiunea 
participare 
marş 

4
5 Concursul “Micii 

Matematicieni” 

Băiceanu Cosmin – 
Constantin  

Huţupaşu Adelina - 
Mihaela 

J 
a VIII 

- a 
- 

4
6 

Proiectul judeţean 
“Tradiţiile aduc 
bucurie” 

Călinescu Larisa – 
Florentina 

J 
a V - 

a 
Premiul II 

4
7 Concursul 

Internaţional 
“Formidabilii” 

Huţupaşu Adelina - 
Mihaela 

Surugiu Ioan 

I 
a VIII 

- a 
Premiul I 

I 
a VIII 

- a 
Premiul II 

4
8 

Proiect educativ 
CAEJ 2019, poz.91 
“Scrisori despre 
libertate” 

Huţupaşu Adelina – 
Mihaela 

Surugiu Ioan 

Filimon Casian – 
Cosmin 

Călinescu Larisa – 
Florentina 

J 
a VIII 

- a 
Diplomă 
participare 

4
9 

Proiect  
Educațional 
Internațional 
,,Formidabilii” 

Cațîru Valentin-
Marian,  

Sirofcu Denis-Ștefan 

Bărbieru Marian,  

Dumitriu Mioara-

      Ciubotaru-Botezatu 
Ana 

 

I clasa 
a VI-a 
clasa 
a V-a 

Premiul I 

 

Premiul II 



Gabriela, Filimon 
Diana,  

5
0 

Comper 2018-2019 Scutarasu Ioana 
Loredana 

Ciubuc Elena Denisa 

Popoutanu Elena 
Denisa 

Rotariu Iasmina Maria 

Salariu Stefan Cristian 

Gradinaru Florina 

Creanga Maria 

Pascariu Raluca 
Dumitrita 

Creanga Daniela 

Pop Crina Dayana 

Creanga Iasmina 
Andreea 

MILITARU MONICA-
MIHAELA 

L a V-a 

a V-a 

a V-a 

a VI-a 

a VI-a 

a VI-a 

a VIII-
a 

a VIII-
a 

a VIII-
a 

a VIII-
a 

a VIII-
a 

30 puncte 

50 puncte 

30 puncte 

40 puncte 

50 puncte 

55 puncte 

30 puncte 

40 puncte 

15 puncte 

40 puncte 

45 puncte 

5
1 

Matematicieni 
2019-Hirlau 

Ivancu Amalia 
Paraschiva 

Calugaru Gabriela 
Raluca 

 a VI-a - 

35 puncte 

5
2 

Participat la 
Festivalul 
,,Folcloristica”, 
comuna Tomesti, 
septembrie 2018 

Grupul vocal 
,,Hurgheșelul” 

Prof . Fotea Iulia Internat
ional-

Erasmu
s 

GRUP 
VOCA
L 

MIXT 

Diplomă de 
participare 

5
3 

Participat să 
concertam ca 
invitat  la 
,,Comemorarea 
eroilor români 
căzuti in războiul 
de reîntregire a 

Grupul vocal 
,,Hurgheșelul” 

Prof . Fotea Iulia Local 

Cimitiru
l Maxut 

GRUP 
VOCA
L 

MIXT 

- 

 

 

 



 

15 

 

neamului”, 
22.09.2018 

 

5
4 

Participat la 
activitate Camin 
Cultural ,,Al. 
Tanase” Deleni- 
Unirea Bucovinei 

Grupul vocal 
,,Hurgheșelul” 

Prof . Fotea Iulia Local 

Caminu
l Deleni 

GRUP 
VOCA
L 

MIXT 

- 

 

 

 

5
5 

Participat la 
activitate 1 
Decembrie- 
Centenarul Marii 
Uniri, la Caminul 
Cultural ,,Al. 
Tanase” Deleni 

Grupul vocal 
,,Hurgheșelul” 

Prof . Fotea Iulia Local 

Caminu
l Deleni 

GRUP 
VOCA
L 

MIXT 

- 

 

 

 

5
6 

Proiectul Județean 
,,Obiceiuri și 
tradiții la români”, 
ediția a IX-a, de la 
Școala ,,P.Rareș”-
Hîrlău,din luna 
noiembrie, 
secțiunea ,,Parada 
costumului 
popular”, 
29.11.2019 

Grupul vocal 
,,Hurgheșelul” 

 

 

 

Ailenei Georgiana-
solista grupului 

 

Cațîru Lorena 

 

Roșca Andrei 

Prof . Fotea Iulia Judetea
n 

GRUP 
VOCA
L 

MIXT 

 

Clasa   

 a VI-
a 

 

a II-a 

 

a II-a 

Premiul I 

 

 

 

Premiul III 

 

 

Premiul I 

 

Premiul I 

 

5
7 

Proiectul Județean 
,,Obiceiuri și 
tradiții la români”, 
ediția a IX-a, de la 
Școala ,,P.Rareș”-
Hîrlău,din luna 
noiembrie, 
secțiunea 

Cațîru Lorena 

Pintilie Stefania 

Rosca Andrei 

Prof . Fotea Iulia Judetea
n  

a II-a Premiul I 

 

 

 

 



,,Etnografie” 

5
8 

Proiectul 
educational 
caritabil ,, Un 
colind , un dar 
pentru un suflet”, 
Scoala gimnaz 
Poiana, dec 2018 

Grupul vocal 
,,Hurgheșelul” 

Prof . Fotea Iulia Judetea
n  

GRUP 
VOCA
L 

MIXT 

0-VIII 

Diplomă de 
participare 

5
9 

Festivalul ,, Din 
tristuta cu datini si 
obiceiuri” 

Grupul vocal 
,,Hurgheșelul” 

Prof . Fotea Iulia Local GRUP 
VOCA
L 

MIXT 

0-VIII 

Diplomă de 
participare 

6
0 

Proiectul Judetean 
,,Nașterea 
Domnului, Bucurie 
Sfântă”, la a III-a 
ediție, secțiunea 
Concurs de colinde 
pentru coruri și 
grupuri vocale 
parohiale și 
școlare, organizat 
de Școala Poiana, 
Structura Feredeni, 
în parteneriat cu 
Biserica Feredeni și 
Primăria comunei 
Deleni, în data de 
09 decembrie 
2018, coordonator 
Fotea Iulia 

Grupul vocal 
,,Hurgheșelul” 

Prof . Fotea Iulia Judetea
n 

GRUP 
VOCA
L 

MIXT 

0-VIII 

Premiul I 

 

 

6
1 

Proiectul Judetean 
,,Nașterea 
Domnului, Bucurie 
Sfântă”, la a III-a 
ediție, secțiunea ,, 
Creații artistico-
plastice” 

Roșca Andrei 

 

Huțanu Alexandru  

Cațâru Lorena –
Gabriela 

Prof . Fotea Iulia Județea
n 

a II-a Premiul I 

Premiul I 

Premiul al II-

lea 



 

15 

 

 

Pintilie Ștefania 

 

Pintilii Adelina 

Rotariu David Petrișor  

 

Premiul al III-

lea 

Mențiune 

Mențiune 

6
2 

Proiectul Judetean 
,,Nașterea 
Domnului, Bucurie 
Sfântă”, la a III-a 
ediție, secțiunea 
,,Creații literare în 
proză sau versuri” 

Cațâru Lorena 

Roșca Andrei 

Prof . Fotea Iulia Județea
n 

a II-a Premiul I 

Premiul al II-
lea 

6
3 

Concurs judetean 
,,La Nașterea Ta 
Hristoase”, de la 
Palatul Copiilor Tg. 
Frumos, organiz de 
Scoala Războieni 

Ailenei Anastasia 

Ilie Ana-Maria 

Prof . Fotea Iulia Județea
n 

a II-a Premiul I 

Premiul al II-
lea 

6
4 

,,Simfonia iernii” 
organizat de 
Gradinița 
PP.Buzău, dec 
2018 

Hutanu Alexandru   

Rotariu David 

Prof . Fotea Iulia Judetea
n 

a II-a Premiul I 

Premiul I 

6
5 

Concursului 
Național de muzică 
Religioasă și 
Patriotică ,,Din 
suflet de creștin”, 
ediția a X-a, 
februarie 2019,Iași 

Grupul vocal 
,,Hurgheșelul” 

Prof . Fotea Iulia Naționa
l, 

particip
are la 
faza 

județea
nă 

GRUP 
VOCA
L 

MIXT 

Preselecție și 
calificare la 
etapa 
natională 

Invitație 

6
6 

FestivalulNonviole
nței-
Marșulprieteniei”, 
ediția a II-a, din 15 
martie 2019 de la 
ColegiulNațional 
,,ȘtefanCel Mare” 

Echipajului de elevi ai 
clasei a II-a 

Prof . Fotea Iulia Regiona
l 

a II-a Premiul 

special 

 

 



din Hârlău 

6
7 

,,FestivalulNonviol
enței- De IMPACT 
e 
TOLERANȚA”,ediția 
a II-a, din 15 martie 
2019  de la 
ColegiulNațional 
,,ȘtefanCel Mare” 
din Hârlău; 

Grupul vocal 
,,Hurgheșelul” 

Prof . Fotea Iulia Regiona
l 

GRUP 
VOCA
L 

MIXT 

Premiul 
Special  

6
8 

,,Mărtișorul , dar al 
primaverii”, Scoala 
I. Pilat, Dorohoi 

Catîru Lorena 

Pintilie Stefania 

Ailenei Dragoș 

Prof . Fotea Iulia Regiona
l 

GRUP 
VOCA
L 

MIXT 

Premiul I 

Premiul II 

Premiul III 

6
9 

Concursul de 
fotografie  

,, PhotoVoice-Viața 
e frumoasă” din 
cadrul proiectului 
județean 
,,Festivalul 
Nonviolenței-De 
IMPACT e 
TOLERANȚA”, de la 
Colegiul Național 
,,Ștefan Cel Mare” 
din Hârlău 

Huțanu Alexandru Prof . Fotea Iulia Regiona
l 

a II-a Premiul 
Special 

7
0 

Proiectului 
educativ ,,Albastru 
pentru 
solidaritate” de la 
Școala Gimnazială 
Specială Pașcani, 
pe 15 aprilie 2019, 
la activitățile: 
,,Marșul pentru 
solidaritate” și 
,,Funda umană” 

Echipei de elevi ai 
clasei a II-a 

 

 

 

 

Prof . Fotea Iulia Județea
n 

a II-a Diploma de 
participare 

7 Festivalul ,, Grupul vocal Prof . Fotea Iulia Județea GRUP  
Premiul I 



 

15 

 

1 Traditiile aduc 
bucurie”, Scoala 
Deleni, aprilie 

,,Hurgheșelul” 

 

 

 

Solista Grupului vocal 
,,Hurgheșelul”,  eleva 
Ailenei Georgiana 

n VOCA
L 

MIXT 

 

 

a VI-a 

 

 
 
 
Premiul III 
 
 

7
2 

Festivalul-concurs 
,,La Curțile 
Hârlăului”, editia a 
II-a, organizat de 
Școala ,,P.Rareș”, în 
luna aprilie 2018, la 
Secțiunea  muzică  

 

Grupul vocal 
,,Hurgheșelul” 

 

 

Solistii Grupului vocal 
,,Hurgheșelul”,  elevul 
Răuleț Sebastian 

 

Călinescu Larisa 

 

Ailenei Anastasia 

 

 

Prof . Fotea Iulia 

 
Județea

n 

 

GRUP 
VOCA
L 

MIXT 

 

a III-a 

 

 

a VIII-
a 

 

a IV-a  

 
 
Premiul I 
 
 
Premiul II 
 
 
Premiul II 
 
Premiul al III-
lea  

7
3 

Proiectul ,,Natură 
curată, viață 
sănătoasă” de la 
Grădinita Hârlău 
din luna mai, la 
activitatea ,,Cros 
pentru natură” 

Huțanu Alexandru 

 

Scurtu Vlad 

 

Pintilie Ștefania 

 

Ailenei Dragoș 

 

Prof . Fotea Iulia Județea
n 

a II-a Premiul I 
 
Premiul II 
 
Premiul II 
 
Premiul al III-
lea 



7
4 

Concursului 
Național de muzică 
Religioasă și 
Patriotică ,,Din 
suflet de creștin”, 
ediția a X-a, 17 mai 
2019,Iași 

Grupul vocal 
,,Hurgheșelul” 

 

 

Solista grupului Ailenei 
Georgiana 

Prof . Fotea Iulia Naționa
l 

GRUP 
VOCA
L 

MIXT 

 

a VI-a 

TROFEU 

 

 

 

Premiul III 

 

7
5 

Concursul ,, 
Formidabilii”-
Etapa III-Ed XIX 

Catîru Lorena 

Roșca Andrei 

Scurtu Vlad 

Hutanu Alex 

 

Prof . Fotea Iulia Județea
n 

A II-a Premiul I 
Premiul I 
Premiul II 
Premiul III 

7
6 

Festivalul folcloric 
,, Flori de tei” , Ed. 
I, de la Scoala 
Elena Cuza-Iasi, 
mai 2019 

Eleva Ailenei Denisa, 
solistă a Grupului 
vocal Hurgheșelul  

Prof. Fotea Iulia local a V-a Diplomă de 
participare 

 

 

7
7 

Proiect Județean 
,,Copil frumos și 
bun, azi e ziua ta!” 
EDIȚIA a II-a  

30 mai 2018, de la 
Școala Scobinți 

SctiuneaFolclor – 
muzicășidansuripo
pulare 

Grupul vocal 
,,Hurgheșelul” 

 

 

 

Solistii Grupului vocal 
,,Hurgheșelul”,  elevul 
Răuleț Sebastian 

 

Ailenei Anastasia 

 

Prof . Fotea Iulia Județea
n 

GRUP 
VOCA
L 

MIXT 

 

 

a III-a 

 

 

a IV-a  

 
Premiul I 
 
 
 
Premiul II 
 
 
Premiul al III-
lea  

7
8 

Concursul 
județean de 
muzică ,,Ritmurile 
copilăriei”, ediția a 

Grupul vocal 
,,Hurgheșelul” 

Prof . Fotea Iulia Județea
n 

GRUP 
VOCA
L 

Premiul al III-
lea 

 



 

15 

 

XVI-a,de la Liceul  

,,C. Negruzzi”-Iași, 
1 iunie 2019 

MIXT  

 

7
9 

CUPA ,,RESPECT’’-1 
IUNIE 2018 

(editia a IX-a) 

Desene cu tema 
,,Satul meu” 

Elevii Roșca Andrei 

Huțanu Alexandru 

Pintilii Adelina 

Scurtu Vlad 

Prof . Fotea Iulia Local a II-a Diplome de 
participare 
 
 
 

8
0 

Proiectului 
județean 
,,Copilăria- 
armonie  și 
culoare” organizat 
de Școala 
Gimnazială 
Sticlăria, în data de 
5 iunie 2019 

Grupul vocal 
,,Hurgheșelul” 

 

 

Solistii Grupului vocal 
,,Hurgheșelul”,  elevul 
Răuleț Sebastian 

 

Ailenei Anastasia 

 

Prof . Fotea Iulia Județea
n 

GRUP 
VOCA
L 

MIXT 

 

a III-a 

 

 

a IV-a 

 
Premiul I 
 
 
Premiul I 
 
 
Premiul al II-
lea 

8
1 

Festivalul ,,Flori de 
Cireș”, din data de 
8 iunie 2019 al 
Școlii Hodora, com 
Cotnari 

Grupul vocal 
,,Hurgheșelul” 

Prof . Fotea Iulia Județea
n 

GRUP 
VOCA
L 

MIXT 

0-VIII 

Trofeu 

Diplomă de 
participare 

8
2 

Proiect județean 
,,Scrisori despre 
libertate” de la 
Școala 41 din 
cadrul 
Penitenciarului Iași 

25 Elevi ai școlii la 
activitatea indirectă 

2 elevi prezenți la 
activitatea din 
penitenciar 

 Surugiu Ionuț și 
Filimon Casian 

 

 Județea
n 

a VIII-
a 

Certificate 
de 
participare 
Adeverinta 



8
3 

Proiect județean 
,,Comoara din 
labirintul lecturii” 

Participare Simpozion 

 

Participare 3 elevi la 
Sectiunea creatii 
literare 

 

Participare 2 elevi 
sectiunea creatii 
plastice 

Prof. Fotea Iulia Regiona
l în 

cadrul 
unui 

proiect 
Erasmu

s 

 

 

 

a II-a 

Adeverință 
 
 
Nu am primit 
încă 
diplomele 
elevilor 

8
4 

Avem invitatie de 
a participa la 
Concertul de 
folclor din cadrul 
Festivalului 
Internațional 
Gavriil Muzicescu 
din  5 iulie 

Grupul vocal 
,,Hurgheșelul” 

Prof . Fotea Iulia Internaț
ional 

GRUP 
VOCA
L 

MIXT 

0-VIII 

-Invitație din 
partea 
Asociatiei 
,,Iubire si 
încredere”, 
organizatorul 
festivalului 

8
5 

Participat la 
Festivalul 
,,Folcloristica”, 
comuna Tomesti, 
septembrie 2018 

Grupul vocal 
,,Hurgheșelul” 

Prof . Fotea Iulia Internat
ional-

Erasmu
s 

GRUP 
VOCA
L 

MIXT 

Diplomă de 
participare 

8
6 

Participat să 
concertam ca 

invitat  la 
,,Comemorarea 
eroilor români 

căzuti in războiul 
de reîntregire a 

neamului”, 
22.09.2018 

Grupul vocal 
,,Hurgheșelul” 

Prof . Fotea Iulia Local 

Cimitiru
l Maxut 

GRUP 
VOCA
L 

MIXT 

- 
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 ACTIVITATI EDUCATIVE SCOLARE SI 
EXTRASCOLARE  

În anul 2017-2018, Consilierul Educativ şi-a propus să desfăşoare, cu participarea şi implicarea activă a 
tuturor cadrelor didactice ale şcolii, o serie cât mai variată de activităţi, proiecte şi programe educative, în 
care să implice afectiv, motivaţional şi conştient toţi elevii şcolii, şi, pe cât posibil, toţi partenerii implicaţi în 
educaţie (Familia, Biserica, Poliţia, Cabinetul şcolar, Biblioteca, factori economici etc.). 

      Parteneriate: 

Titlul Partener 

Mens sana in corpore 
sano  Dispensarul Deleni- medic Chele Mihaela 

Contract de 
parteneriat scoala- 
biblioteca  Biblioteca Comunala Deleni 

Din stramosi Mos 
Craciun imparte daruri 

Scoala Gimnaziala Deleni, Scoala Gimnaziala Ceplenita, Centrul de Zi 
Cotnari, Primaria Deleni, Caminul Cultural Deleni 

Concursul național 
Comper Fundația pentru științe și arte Paralela 45 

Sarbatori pascale in 
Moldova 

Scoala Gimnaziala Maxut, Scoala Gimnaziala Ceplenita, Scoala Gimnaziala 
Hodora, Scoala Gimnaziala Sticlaria, Liceul Teoretic Coarnele Caprei,Liceul 
Tehnologic Cotnari 

Festivalul nonviolentei Colegiul National Stefan cel Mare Harlau 

Proiect educational  
Prichindei in lumea 
cartilor Biblioteca Comunala Deleni 

Obiceiuri si traditii la 
romani Scoala Gimnaziala Petru Rares Harlau 

Festivalul folcloric 
Traditii peste veacuri Gradinita cu program prelungit Harlau 

Comoara din labirintul 
lecturii Scoala Gimnaziala Deleni 

Magia Craciunului Scoala Gimnaziala Magurele 

Olimpiada 
Centenarului Primaria Comunei Deleni 

Albastru pentru 
Scoala Gimnaziala Speciala Pascani 
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solidaritate 

Traditional si modern 
in lectiile din 
invatamantul primar Scoala Gimnaziala "Garabet Ibraileanu"Tg.Frumos  

Basme, papusi si copii P.F.A. Burlacu Andra Elena 

Hai la drum, mici 
pietoni! IJP Iasi 

Doamne, noi pe tine 
te rugam Biserica Sf. Ap. Petru si Pavel 

Un colind, un dar 
pentru suflet Sc. G."Cezar Petrescu" Hodora 

Concurs de 
matematica"Nicu 
Serban" Liceul Tehnologic"Mihai Busuioc"Pascani 

Educatie pentru 
sanatate Organizatia Salvati Copiii. Iasi 

Nasterea Domnului-
Bucurie Sfanta 

Biserica "Inaltarea Domnului", Letcani, Sc.G. I.Ghica, Sc.G.G.Ibraileanu, 
Tg.Frumos,SC.G.Pircovaci,  

Gala Anotimpurilor Sc.G.Bals 

Sedinta de lucru si 
expozitie de creatie 
artizanala Biblioteca Judeteana Gh.Asachi 

Plan local comun de 
actiune IJP Iasi, Sectia 9 Politie, Deleni 

Martisorul-traditie si 
simbol Sc.G.I.Creanga Iasi 

Daruri de la Mos 
Craciun Fundatia Betany 

 

Voluntariat, sănătate si igienă  

1. SAPTAMANA LEGUMELOR SI FRUCTEOR DONATE 

-Responsabil:Cretu Gabriela, Fotea Iulia, Hriscu Mihaela, Acsinte  
-Perioada de desfasurare:noiembrie- decembrie 
-Beneficiari: fam. din satul Poiana, Slobozia, Feredeni, Deleni, copii din 
Centrul de zi Scobinti si copiii cu o situatie precara din Comuna Deleni 
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a. Activităţi pentru timpul liber:  

Nr.crt. Denumirea activitatii Numar de elevi participanti Numar  de cadre didactice 

1. Excursii-cunoasterea orizontului local si 
regional 

80 6 

2. Vizite- Centrul de zi Scobinti, Cotnari 35 4 

3. Vizionări de spectacole- Caminul Cultural 
Deleni 

40 3 
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IV. DIFICULTATI/ZONE DEFICITARE 

AUTOANALIZA  

        Obiectivul principal este cresterea calităţii actului educational şi sprijinirea cadrelor didactice în 
îmbunătăţirea calităţii educaţiei. 

         

        Deficiente: 

-lipsa de interes a unor cadre didactice pentru aplicarea învătământului centrat pe elev; 

-plafonarea unor cadre didactice apropiate de vârsta pensionării si dezinteres pentru cadrele didactice 
suplinitoare tinere; 

- Comunicare slabă elevi-părinti, in cazul elevilor cu rezultate slabe la invatatura ; 

 

       Dificultăti: 

- Un numar mare de parinti plecati in strainatate( peste 160 de elevi au parintii plecati) 

-Lipsa motivatiei învătării datorită influentei negatice a internetului, ”străzii”; 

- Lipsa de continuitate a personalului didactic repartizat şcolii. 

-Situatia materială precară a unor familii pentru care întretinerea elevilor la scoală este dificilă; 

-Neimplicarea părintilor în viata scolii 

-Unele cadre didactice tinere manifestă dezinteres. 

-Conservatorismul unor cadre didactice fată de noutăti; 

 

Măsuri pentru îmbunătătirea situatiei la învătătură si a promovării examenului de Evaluare 
Nationala 

1-acordarea unei atenţii deosebite aspectului evaluativ al actului didactic, îmbinarea metodelor 
tradiţionale cu cele alternative, înregistarea rezulattelor, stabilirea unor măsuri ameliorative, în vederea 
eficientizării învăţării; 

2-antrenarea părintilor în activitătile scolii; 

            3-Informarea de către cadrele didactice a Consiliului Clasei cu privire la posibilităţile de învăţare, nivelul 
de pregătire şi de recuperare a elevilor; 

            4- efectuarea orelor de pregătire suplimentară in vederea sustinerii si promovării examenului de evaluare 
nationala; 
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            5-implementarea unor metode de predare / învătare centrate pe elev, metode care sa le stimuleze gândirea 
si efortul sustinut, astfel încât, în timp, elevii să poată fi solicitati si la un nivel de competentă mai ridicat. 
           6- asigurarea unui grad de comunicare profesor-elev mai accentuat , prin care profesorul să poata 
identifica cât mai concret lacunele in logica si modul de lucru al elevilor , pentru a le 
putea corecta, modela si perfectiona; 
 7- realizarea unor evaluări intermediare, făcute intr-o notă de obiectivitate, corectitudine, 
rigurozitate si de încredere in posibilitatile de progres ale elevilor. 
8- aplicarea unui sistem de evaluare stimulativ prin încurajarea oricăror performante sau relizări individuale ale 
elevilor; 
9- respectarea ritmului individual al învătării, comunicarea eficientă în functie de nevoile 
elevilor; ierarhizarea sarcinilor. 
10- rezolvarea  de variante de subiecte pentru evaluarea nationala 

11-Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare continuă, perfecţionare, pentru a contribui la creşerea 
calităţii actului didactic. 

12-Adaptarea şi consolidarea structurii de formare profesională în contextul concurenţional, pentru a se forma 
tineri competitivi în spaţiul european. 

       

  V. RAPORT DE ACTIVITATE 

COMISIA DE EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITĂŢII 

 anul scolar  2018-2019 

  Comisia de asigurare şi evaluare a calităţii are  următoarea  

-     Componenta : responsabil-prof. Acsinte Miluta reprezentat sindicat- Alman Florinel, membri: prof. Popa 
Elena, prof. Cotnaranu Elena, reprezentantul părinţilor – Salariu Mariana, reprezentantul Consiliului local- 
Busuioc Saveta.  

În ceea ce priveşte activitatea comisiei,  aceasta s-a desfăşurat conform planului operational si planului 
managerial al CEAC, respectându-se termenele proiectate.  

 In luna septembrie  s-a elaborat strategia de acţiune a CEAC prin: 
1.Reorganizarea CEAC. 
2. Cuprinderea CEAC în organigramă. 
3. Proiectarea strategiei si revizuirea regulamentului de funcţionare CEAC 
5. Întocmirea planului operaţional al CEAC pentru anul şcolar 2018-2019 

  
 In luna octombrie s-a realizat portofoliul comisiei si s-a revizuit Strategia de asigurare  a calității. 

 
1.Elaborarea raportului de evaluare internă  (RAEI)  pentru  anul şcolar 2018-2019 prin centralizarea 
datelor culese de la comisii şi afişarea acestuia; 

       2.Identificarea punctelor slabe din RAEI si intocmirea Planului de imbunatatire pentru anul scolar 2019-
2020; 
      3.Monitorizarea activităţii didactice prin asistenţe, interasistenţe-sem I- elaborarea            graficului de 
asistente in perioada noiembrie- decembrie; 
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      4.Monitorizarea completării corecte şi în timp a cataloagelor  

5. Selectarea chestionarelor- in perioada noiembrie-ianuarie s-au aplicat doua chestionare prin care sa se 
evalueze satisfactia beneficiarilor fata de activitatea din scoala(pentru elevi si parinti);  

     6. S-au prelucrat: Raportul de Autoevaluare al unităţii, Procedurile, Fişe de progres, Fişei de observaţie a 
lecţiilor, Exemple de bune practici, Rapoartele de activitate şi Planurile operaţionale (formate noi), Chestionare 
feedback elevi, părinţi, profesori, comisii, roluri şi eficienţa în comisii, portofoliile profesorilor, catedrelor şi  
comisiei CEAC; 

            

VI.ACTIVITATE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE 

 

        Consiliul de Administratie al scolii a fost constituit conform legislatiei în vigoare cf. OMEN 4619/2014 
si  ORDIN nr. 5231 din 14 septembrie 2015. 

 Tematicile C.P. şi C.A.  au  fost  aprobate in Consiliul de Administratie, iar şedinţele de 
desfăşurare au fost conform tematicii. 

 Mentionam faptul ca exista o colaborare foarte buna cu  reprezentantii Primariei Deleni si Consiliul Local 
Deleni. 

 

VII. RAPORT 

asupra sistemului de control intern/managerial  

la data de 31 decembrie 2019 

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si 
controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările si completările ulterioare, subsemnatul, HRISCU 
MIHAELA, în calitate de, DIRECTOR declar că SCOALA GIMNAZIALĂ POIANA dispune de un sistem de 
control intern/ managerial a cărui concepere si aplicare permit conducerii SCOLII GIMNAZIALE POIANA (si, 
după caz, consiliului de administratie) să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice alocate în scopul 
îndeplinirii obiectivelor generale si specifice au fost utilizate în conditii de legalitate, regularitate, eficacitate, 
eficientă si economicitate. 

Această declaratie se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă si demnă de încredere asupra 
sistemului de control intern/ managerial al entitătii, formulată în baza autoevaluării acestuia. 

Sistemul de control intern/ managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor 
vizând cresterea eficacitătii acestuia are la bază evaluarea riscurilor. 

Precizez că declaratiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilitătii 
manageriale si au drept temei datele, informatiile si constatările consemnate în documentatia aferentă 
autoevaluării sistemului de control intern/ managerial, detinută în cadrul SCOLII GIMNAZIALE POIANA 
precum si în rapoartele de audit intern si extern. 
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In acest caz , mentionez următoarele: 

- Comisia de monitorizare este functional; 
- Programul de dezvoltare a SCIM este implementat si monitorizat; 
- Procesul de management al riscurilor este organizat si monitorizat; 
- Procedurile documentate sunt elaborate in proportie de 100% din totalul activitatilor procedural 

inventariate; 
- Sistemul de monitorizare a performantelor este stabilit si evaluat pentru obiectivele si activitatile prin 

intermediul unor indicatori de performanta. 

 

VIII.Raport economico-financiar 

 privind modul de utilizare al Bugetului alocat in anul 2019. 

         I Cheltuieli de personal 

                                                     Buget aprobat         -2871307 lei 

                                                     Plati efectuate       -2855647 lei 

                                                     Disponibil                - 15660       lei 

                    Platile efectuate in valoare de 2765620lei reprezinta plata salariilor aferente anului 2019, a sumelor 
castigate in instata prin Hot.Jud.definitive si irevocaile in suma de 30577lei si a c/v vochelor de vacanta in suma 
de 59450 lei. 

                    Specificam ca se vor acorda in continuare c/v drepturilor castigate prin Hot.Jud. si vouchere de 
vacanta pe anul 2020, in functie de bugetul aprobat pentru aceste destinatii. 

          

II Dobanzi aferente Hot.Jud. 

                                                       Buget aprobat           -1977 lei 

                                                      Plati efectuate           -1977 lei, disponibil = 0 lei. 

                    Specificam ca valoarea de 1977 lei reprezinta plata 5% (primul an de aplicare) din valoarea totala a 
dobanzilor ce se vor plati in 5 ani, conform legislatiei actuale. 

          III Bunuri si servicii 

                                                           Buget aprobat           -277000 lei 

                                                           Plati efectuate           -276797 lei 

                                                           Disponibil                    -203  lei 

                    Fondurile alocate pentru acest titlu de cheltuieli au fost utiliate astfel: 
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- Energie electrica-80292 lei 
- Convorbiri telefonice si internet-5045 lei 
- Consum apa -1710 lei 
- Consum gaz metan-13904 lei 
- Prestari servicii salubritate-7116 lei 
- Servicii program informatic contabilitate-5176 lei 
- Servicii monitorizare paza si supraveghere-3427 lei 
- Evaluare psihologica-875 lei 
- Evaluare medicala-975 lei 
- Implementare si utilizare program informatic SCIM-3575 lei 
- Implementare si proiectare plan masuri evaluare RISC-460 lei 
- Reinnoire certificat digital semnatura electronica-454 lei 
- Reinnoire certificat digital pentru SEAP-500 lei 
- Prestari servicii deratizare-700 lei 
- Revizii tehnice, intretinere si mentenanta instalatii electrice-3800 lei 
- Verificare si intretinere instalatii impamantare PRAM-1140 lei 
- Cataloage, registre specifice-1634 lei 
- Reparatii curente, intretinere, piese, cartuse, consumabile pentru calculatoare, imprimante, 

copiatoare, fax-3726lei 
- Tiparire diplome, alte documente, indicatoare plastificate pentru PSI-2432 lei 
- Reparatii curente centrala termica Gradinita Poiana-476 lei 
- Achizitionarea si montarea centrala termica electrica Scoala Slobozia-8492 lei 
- Reparatii curente elemente acoperis+streasina Scoala Slobozia-3750 lei 
- Confectionare si montare burlane tabla si reparatii usi WC Sc.Slobozia+Sc.Poiana-4560 lei 
- Achizitionare materiale de intretinere, functionale si curatenie, rechizite, papetarie si materiale 

igienico-sanitare: 
-           -Metro-3990 lei 
-           -SC Nova Mem SRL-12950 lei 
-           -SC Trialtern SRL-5940 lei 
- ````````Dedeman-2505 lei( fisiere metalice , scaune) 
-           I.I.Cozma Carmen-2432 lei 
- Reinstalare sisteme de operare informatice, instalare componente hard-weare si reparatii 

curente, intretinere calculatoare-3291 lei 
- Prestari servicii program calcul dobanzi-1340 lei 
- Achizitii diverse obiecte de inventar: 
-           -materiale sport- 1757 lei 
-           -Calculator contabilitate-1176 lei 
-           -Dulapuri cataloage-2937 lei 

o Trusa matematica- 848 lei 
- Alte prestari servicii, materiale pentru reparatii curente si caracter functional-4835 lei 
- Deplasari ale personalului si elevilor-5000 lei 
- Naveta personalului didactic (finantate din veniturile proprii ale UAT Delei)-59797 lei, care au 

fost achitate integral, neexistand restante la finele anului 2018. 
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          IV Asistenta sociala –plati 1 beneficiari elevi cu C.E.S.(elevi cu nevoi speciale) 

                                                        Buget aprobat            -3500 lei 

                                                        Plati efectuate            -35000 lei, disponibil = 0  lei 

          V Burse elevi (finantate din venituri proprii ale UAT Deleni) 

                                                            Buget aprobat                             15000 lei 

                                                            Plati efectuate                             15000lei 

                                                            Disponibil                                     0   lei 

                    Sumele alocate au fost utilizate pentru plata burselor sociale conform dosarelor aprobate si au fost 
achitate integral. 

          VI Cheltuieli de capital-investitii – (finantate din venituri  proprii ale UAT Deleni) 

                                                              Buget aprobat                           80000 lei 

                                                              Plati efectuate                          78832 lei 

                                                              Disponibil                                    1168           lei 

Sumele alocate cu aceasta destinatie au fost utilizate astfel: 

                    40.000 lei –Bransare, proiectare, executie instalatii de utilizare la sc feredeni. Lucrarea a fost 
finalizata si receptionata in anul 2019. Disponibil ramas 1168 lei. 

25.000 lei – Achizitie si montare exterioare rezistente la foc, conform normelor ISU, la Sc 
Slobozia. 

                    15000 lei – proiectare su executie sitem de supraveghere audio-video la Gradiita Poiana. 

 
 

DIRECTOR, 

PROF. HRISCU MIHAELA 
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  RAPORT DE ACTIVITATE  

 PENTRU ANUL 2019 
 
 
 Prezentarea situatiei actuale a unitatii 
 

PREVENTORIUL TBC COPII DELENI JUDETUL IASI,  este unitate sanitara publica cu 

personalitate juridica, in subordinea Comunei Deleni judetul Iasi, fiind clasificat in categoria V– nivel 

de competenta limitat. 

Preventoriul TBC Copii Deleni este unitate sanitara cu paturi care asigura prevenirea si 

combaterea imbolnavirii de tuberculoza la copii cu risc de a contacta tuberculoza in comunitati cu 

prevalente a acestei boli si cu nivel socio-economic scazut, precum si ingrijirea copiilor fosti bolnavi 

de tuberculoza stabilizati clinic si necontagiosi, dar si copii cu unele afectiuni respiratorii cronice. 

Pe toata perioada internarii in cadrul preventoriului, copiii beneficiaza de ingrijiri medicale, 

educatie scolara si prescolara corespunzatoare varstei, in unitatile de invatamant situate in comuna 

Deleni, dar si in liceele din orasul Hirlau. 

 Capacitatea de spitalizare este de 150 paturi, pentru copii avand varsta cuprinsa intre 2 si 16 

ani. 

Pe langa faptul ca este singura institutie medicala cu acest specific in regiunea Moldovei, 

Preventoriul TBC Copii Deleni deserveste, in special, populatia din judetul Iasi si din localitatile  

limitrofe, aceasta fiind o zona cu incidenta si prevalenta la imbolnaviri TBC.  

 

Activitatea medicala se desfasoara in vederea realizarii urmatoarelor obiective: 

- Continuarea tratamentului antituberculos copiilor internati; 

- Aplicarea masurilor de profilaxie speciala la copii internati cu astfel de indicatii; 

       -   Cresterea  rezistentei nespecifice a copiilor internati. 

 

 Analiza financiara  
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 Activitatea financiar –contabila a preventoriului s-a desfasurat in anul 2019 in conformitate cu 

actele normative in vigoare, asigurand-se desfasurarea activitatii specifice, dintre care amintim: 

-intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli 

-executia bugetului de venituri si cheltuieli 

-operatiunea de incasari si plati efectuate prin trezorerie si alte institutii de credit 

-exercitarea controlului financiar preventiv 

-organizarea operatiunii de inventariere a patrimoniului 

-activitati specifice operatiunilor de angajare, lichidare si ordonantare si plata a cheltuielilor 

-contabilitate generala 

 Preventoriul TBC Copii Deleni este o institutie publica finantata integral din venituri proprii, in 

subordinea Comunei Deleni, si functioneaza pe principiul autonomiei financiare.  

 Veniturile unitatii cuprinse in bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2019 provin din 

urmatoarele surse : 

 -venituri din contractele si actele aditionale incheiate cu CAS Iasi pentru servicii medicale ; 

 -venituri din subventii din bugetul local al Comunei Deleni  

 -venituri din donatii si sponsorizari 

          - alte venituri 

Intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli in anul 2019 s-a realizat in baza actelor aditionale 

incheiate cu CAS Iasi in perioada Ianuarie – Iunie 2019 de prelungire a Contractului de servicii 

medicale pentru anul 2018, dar si a Contractului de servicii medicale nr.76/01.05.2018 prin care s-a 

negociat realizarea unui numar de 23.632 zile de spitalizare, estimat pentru 6 luni aferent anului 2019, 

caruia i s-a aplicat tariful de 68 lei/ zi de spitalizare (conform Contractului-cadru pentru anul 2019). 

 

Prevederile bugetare pentru anul 2019 au fost: 

 - pentru serviciile medicale: 1.673.000 lei 

 - subventii din bugetul FNUASS pentru acoperirea cresterilor salariale conf. Leg.nr 153/2017  

de 1.361.204 lei. 

- subventii din bugetul local pentru finantarea cheltuielilor curente: 77.000 lei. 

- alte venituri: 1000 lei 

 In anul 2019,  Preventoriul TBC Copii Deleni a realizat urmatoarele venituri : 

Angajamente legale, veniturile realizate, drepturi constatate  in anul  2019, sunt: 

                                                                                                                                                      LEI 
 Contractate 2019- 

Ang.legale 
Drepturi constatate an 2019 
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Tipul de venit 

Numar   zile 
spitalizare 
contractate 

Valoare 
Lei 

Numar zile 
spit. 

realizate si 
validate de 

SIUI 

Nr. Zile 
facturate 

Valoarea 
Lei 

TOTAL Venituri  23.632 3.044.795 22.794 22794 2.987.351 

Venituri din prestari 
servicii 

 
23.632 

 
1,607.000 

 
22.794 

 
22.794 

 

 
1.549.992 

 
Alte venituri -        1.000  -          564 
Subventii din bugetul 
FNUASS pentru 
acoperirea cresterilor 
salariale conf. 
Leg.153/2017si oug 
114/2019 

- 1.359.795 - - 1.359.795 

Subventii din bugetul 
local pentru finantarea 
cheltuielilor curente din 
domeniul sanatatii 

-     77.000 - - 77.000 

 
 

1. Executia bugetara  (incasari) la 31.12. 2019 : 
                                                                                                                                          LEI 

indicator Incasari realizate 
La 31.12.2019 

Valoare 
LEI 

Pondere in 
total incasari 

(%) 

33.10.21 Venituri din prestari servicii cu CAS Iasi 1.607.570 52,80 

36.10.50      Alte venituri         564 0,01 

43.10.15 Subventii din bugetele locale pt.finantarea 
chelt.curente din domeniul sanatatii 

    77.000  2,53 

43.10.33 Subventii din bugetul FNUASS pt.acoperirea 
cresterilor salariale, Leg.153/2017si oug 

114/2019 

1.359.795 44,66 

 TOTAL incasari realizate   3.044.929 100,00 

 
 3.   Executia bugetara (plati) la 31.12.2019 :   
                                                                                                                                                     LEI                    
indicato
r. Denumirea indicatorului 

Plati efectuate la 
31.12.2019 

 

% din total plati 
efectuate 

 TOTAL CHELTUIELI                      2.958.574  
 

 CHELTUIELI    CURENTE 2.963.072 100,00 
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 10 Cheltuieli de personal 2.583.277 87,18 

20 Cheltuieli cu Bunuri si Servicii, din care: 379.795 12,82 

20.01.01 Furnituri de birou 1415 0,05 

20.01.02 Materiale pentru curatenie 20.812 0,70 

20.01.03 Incalzit, iluminat si forta motrica 113.266 3,82 

20.01.04 Apa canal si salubritate 3.201 0,11 

20.01.05 Carburanti si lubrifianti 4.518 0,15 

20.01.06 Piese de schimb 0 0 

20.01.08 Posta, telecomunicatii, tv. Internet 12.070 0,41 

20.01.09 Materiale si prestari serv.cu caracter functional 4.303 0,15 

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentri intretinere si 
functionare 

27.719 0,94 

20.03.01 Hrana 150.701 5,09 

20.04.01 Medicamente 12.468 0,42 

20.04.02 Materile sanitare  1.418 0,05 

20.04.04 Dezinfectanti 1.884 0,06 

2.05.30 Obiecte de inventar 6.512 0,22 

20.01.06 Deplasari 124 0 

20.13 Pregatire profesionala 1.780 0,06 

20.30.03 Prime de asigurare non-viata 1.213 0,04 

20.30.04 Chirii 7.680 0,26 

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 8.711 0,29 

85.01.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate 
in anul curent 

-4.4498  

 
4. Cheltuielile efective a principalilor indicatori : 

                                                                                                                                  LEI 
Nr.crt  

            Articole de cheltuieli  
Cheltuieli efective la 

31.12.2019 
Lei 

Pondere in total 
cheltuieli efective (%) 

      TOTAL  CHELTUIELI efective 3.002.274           100,00 
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1  Titlul I - Cheltuieli de personal 2.598.069 86,54 

2 Titlul II - Bunuri si servicii, din care:   404.205 13,46 

3 Chelt.cu materiale pentru  curatenie    21.608 0,72 

4 Chelt.cu medicamente si mat.sanitare si 
dezinfectanti 

    15.976  0,53 

5 Chelt.cu hrana pt.oameni   155.173  5,17 

6 Cheltuieli cu utilitatile   110.994  3,70 

7 Alte chelt. de bunuri si servicii     58.896  1,96 

8 Chirii       7.680  0,25 

9 Obiecte de inventar                  33.878  1,13 

  
In anul 2019 am primit sponsorizari in cuantum de 25.000 lei,  incasat in data de 

11.12.2019, suma fiind utilizata in anul 2020. 

CONTUL DE EXECUTIE a donatiilor, sponsorizarilor primite si neutilizate pentru anul 2019                                                                                                                          
LEI   
Nr.crt. Denumirea indicatorilor Cod indicator Suma 

1 Donatii si sponsorizari   50.06 25.000,00 

                                        Sold   25.000,00 

            5 

In anul 2019 am beneficiat de subventii de la bugetul local al Comunei Deleni in  cuantum 
de 77.000 lei, utilizati astfel: 

            CONTUL DE EXECUTIE Subventii din bugetele locale ptentru finantarea heltuileilor 
curente din domeniul sanatatii primite si utilizate in anul 2019                                                                                                                        
LEI   
Nr.crt. Denumirea indicatorilor Codul 

indicator 
Suma 

1 Subventii din bugetele locale pt.finantarea chelt.curente 
din domeniul sanatatii 

43.10.15 77.000,00 

2 Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 70.725,88 

3 Hrana pt.oameni 20.03.01 6.274,12 

4 Total Bunuri si servicii sectiune de functionare 20 77.000,00 

                                        Sold   0 

 
5. Prezentarea indicatorilor specifici realizati in perioda 01.01.2019-31.12.2019: 
 
 - nr. Zile contractate     ……. …………………………..     23.632 zile     



 

15 
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 - nr. Zile efectiv realizate…………………………………. 22.805 zile 

 - nr. Zile validate de SIUI……………………………... … 22.794 zile 

 - nr. Zile facturate                 ................................................ 22.794 zile  

 
Se constata ca nu am realizat valoarea de contract cu un numar de 838 zile de spitalizare, in 

valoare de 57.008 lei, in proportie  de 96,45%. 

     5.1.Miscarea bolnavilor pe anul 2019 
 

Nr. 
paturi  

aprobat 
MS 

Media 
paturilor 

Bolnavi  
Zile 
spit. 

Conta
b. 

Durata 
medie  

de 
spitalizare 

Utilizare 
paturi  

 
IU 

Rulaj 
bolnav 

 
Ramasi Aflati Intrati iesiti 

1 2 3 4 5 6 7=6:(3+4) 8=6:2 9=(3+4):
2 10 

150 94 37   153 154 22.805 120,03 242,61 2,02 36 
                         
 
    5.2. Prezentarea costului mediu/pacient aferent a  cheltuielilor efective totale si cheltuielilor cu  

medicamentele.               

                                                                                                                                        lei                                                                                                               
Cheltuieli efectiv realizate  raportate la: Cheltuieli efective realizate 

cu medicamente  raportate la: 
 

Total 
cheltuieli 
efective la 
31.12.2019 

  
 

un pat 

 
un 

bolnav 

 
o 
 zi 

spitalizare 

 
Total 

cheltuieli 
efective cu 
medicamen

te la 
31.12.2019 

  
 

un pat 

 
un 

bolnav 

 
o 
 zi 

spitalizare 

11 12=11:2 13=11:(3+4) 14=11:6 15 16=15:2 17=15:(3+4) 18=15:6 

 
3.002.274 31.939 15.801,45 131,65 12.252 130,34 64,48 0,54 

La sfarsitul anului 2019 s-au inregistrat urmatoarele situatii fianciare: 

-  Clienti (CAS Iasi): 49.926,00 lei, pentru servicii medicale prestate si facturate la 31.12.2019  

- Obligarii de plata la BASS si bugetul de stat: 94.084 lei, aferente drepturilor salariale la 

31.12.2019. 

 
      In acest an unitatea a inregistrat excedent bugetar de 86.355 lei. Excedentul se va prelua la 

01.01.2020 pentru acoperirea golurilor de casa.  

     La finele anului 2019 s-a efectuat inventarierea patrimoniului conform OMFP 2861/2009.  
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     In urma inventarierii nu s-au constatat diferente. 

Au fost inregistrate in contabilitatea unitatii toate operatiunile de venituri si cheltuieli, in mod 

cronologic si la data producerii lor cu viza de control financiar preventiv, in concordanta cu clasificarea 

bugetara, precum si angajarea bugetara si legala a acestora.    

Pentru anul 2019 s-au intocmit si transmis in sistemul national de raportare FOREXEBUG 

situatiile financiare  si anexele aferente. 

                                        
            In anul 2019, la nivelul Preventoriului TBC Copii Deleni au avut loc urmatoarele 
evenimente: 

 
1. In cursul anului 2019 s-au efectuat lucrari de igienizare perioadica si zugravire a saloanelor, 

bailor si spatiilor comune din cadrul unitatii, oferind astfel, un mediu propice desfasurarii activitatii 

medicale dar si a cazarii copiilor internati. 

2. Directia de Sanatate Publica Iasi a efectuat o serie de controale tematice la nivelul unitatii,  

in vederea verificarii respectarii legislatiei in domeniul medical precum si a gestionarii deseurilor 

medicale. Deoarece nu au fost constatate deficiente majore, au fost formulate recomandari realizate in 

termen, cu ar fi: 

-igienizarea permanenta a bailor 

-respectarea in continuare a masurilor din planul de conformare pe anul 2019 

    3.   In anul 2019 la nivelul unitatii nu au fost inregistrate cazuri de infectii asociate actului  

medical, acest fapt fiind raportat trimestrial si anual la DSP Iasi. 

3. La nivelul unitatii s-a desfasurat in data de 10.08.2019 o activitatea de informare  

preventiva realizata de reprezentatii ISU Iasi, SVSU Deleni si angajatii preventoriului, avand ca 

subiect „Interventie in caz de incendiu si evacuare copii”, obiectivul activitatii fiind modul de 

cunoastere de catre persoanalul din echipa de interventie a atributiilor specifice. 

 Activitate manageriala s-a derulat in concordanta cu prevederile bugetare aprobate, 

astfel ca la finalul anului 2019, Preventoriului TBC Copii Deleni nu a inregistrat datorii sau 

arierate. 

                         Manager,                                                           Director financiar contabil,      
                     Jr. Buhusi Irina                                                      Ec. Grosariu Ana-Roxana                                                                                   
 

 
 

PRIMAR , 

EC. D. PRIGOREANU 


