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Ministerul Educaţiei Nationale 

                                    Şcoala gimnaziala nr.1, comuna Dumbrava Roşie 

                                    Dumbrava Roşie, Neamţ  

                                    Telefon/ Fax: 0233 / 282419 

                                    mail: sc_dumbrava_rosie@yahoo.com 

web: http://scldr.ro/ 
 
 

 

RAPORT ANUAL 
An scolar 2012-2013 

 

 

1. MĂRIMEA ŞI GRADUL DE COMPLEXITATE AL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

Populaţia şcolară - în anul şcolar 2012-2013 - Total elevi: 722 

 

Preşcolari 6 grupe/222 copii 

Invăţământ primar 16 clase/251 copii 

învăţământ gimnazial 15 clase/282 copii 

 

 

 

Personalul şcolii 

 Număr de cadre didactice : 47,17 norme 

 Personal didactic-auxiliar : 5 norme 

 Personal nedidactic: 10 norme 

 

Pe unul dintre posturile de invatator,  în baza Instrucţiunii nr. 3/2011 pentru punerea în 

aplicare a art. 253 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare 

s-a titularizat d-na Plesoianu Elena. 

 

2. MĂRIMEA ŞI CALITATEA BAZEI MATERIALE 

• Unitatea pune la dispoziţie o bază materială dispusă în 6 locaţii: 

1. Locaţia 1, Scoală gimnaziala nr.1,comuna Dumbrava Roşie 

2 .  Locaţia 2, Scoală gimnaziala nr3, sat Cut, comuna Dumbrava Roşie 

3. Locaţia 3 Scoală gimnaziala nr.3, sat Cut, comuna Dumbrava Roşie. 

4.Locaţia 4 Scoală gimnaziala nr.4, sat Brasauti, comuna Dumbrava 

Roşie  

5.Locaţia 5 Scoală gimnaziala nr.2,sat Izvoare, comuna  Dumbrava Roşie  

6.Locaţia 6 Scoală gimnaziala nr.1, Grădiniţa Dumbrava Roşie, 

Dumbrava Roşie 

Procesul de învăţământ se desfăşoară într-un schimb, în următoarele spatii: 

 30 săli de clasă 

 6 laboratoare şi 4 cabinete 

 3 terenuri de sport 

 un cabinet CDI 

 1 bibliotecă 

 laboratoare de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor: 

 

MINISTERUL     EDUCATIEI,     CERCETARII,     TINERETULUI     SI     SPORTULUI 
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o 4 laboratoare de informatică AEL (65+3 calculatoare) 

 

Locaţiile unităţii şcolare beneficiază de toate utilităţile, construcţiile şi terenurile aferente sunt bine întreţinute. 

 

 

3. RESURSE ŞI MANAGEMENT FINANCIAR 
 

DOTĂRI Provenienţa 

DOTĂRI LABORATOARE (fizică, chimie, 

biologie) 

MEdCT prin ISJ 

FOND DE CARTE MEdCT prin ISJ 

ECHIPAMENTE ŞI MATERIALE 

SPORTIVE 

MEdCT prin ISJ 

MATERIALE LABORATOR MEdCT prin ISJ 

 

 

4. PERSONAL DIDACTIC , DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC 

RESURSE UMANE: 

 Personal didactic -53 profesori 

din care: 

- 47 titulari (nr. prof, titulari) = 88,67% 

- calificaţi cu norma de bază în unitate ( nr. suplinitori-5 ) = 9,43%  

Personal didactic-auxiliar: 5 persoane calificate  

Personal nedidactic: 10 persoane calificate 

 

Total calificaţi = 100 % 

                                                                  Grade didactice 

 

 Total 2012-2013 

Gr. I 27 

Gr. II 19 

Definitivat 6 

Debutant 1 

TOTAL 53 

Din care suplinitori 5 

 

 

Număr elevi :722 (inclusiv preşcolari) 

Mediul de provenienţă al elevilor : 

-100% din numărul de elevi provin din mediul rural, -majoritatea provin din familii cu nivel de şcolarizare mediu -

rata de promovabilitate în iunie-iulie 2013 - 98,5% 

-ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune la sfârşitul sem.II inainte de corigente (2009-2010) -66% 

- note scăzute la purtare în iunie-iulie 2013 - 3 elevi  

-promovabilitatea la Evaluare Nationala -201 – 97,05 %  

-rata abandonului şcolar(2011-2012) - 0,0 % 
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4. PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT OFERTA 

EDUCAŢIONALĂ - ANUL ŞCOLAR 2012-2013 

Situaţie centralizatoare a  
Propunerilor pentru Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2013-2014 

(cifrele de şcolarizare la inv. prescolar, primar, gimnaziu şi clasele de început pentru 
nivelurile postgimnaziale) 

     

Prescolar - pr. normal Nr. total grupe 
7+1program 

prelungit 
Nr. total 
copii 

147 

Primar - zi Nr. total clase 14 
Nr. total 
elevi 

313 

Gimnaziu -zi Nr. total clase 13 
Nr. total 
elevi 

262 
 

 

PLAN DE ŞCOLARIZARE PENTRU ANUL 2012/2013 REALIZAT 
 

Clasa Număr 

Grupe de grădiniţe 6 

Clasa pregatitoare 4 

Clasa I 2.5 

Clasa a Il-a 3.5 

Clasa a IlI-a 4.5 

Clasa a IV-a 2.5 

Clasa a V-a 3 

Clasa a Vl-a 4 

Clasa a Vll-a 4 

Clasa a VIII-a 4 

 

 

 

PERFORMANŢĂ ŞCOLARĂ - EXAMENE NA ŢIONALE 

 

 

OLIMPIADE ŞCOLARE 

 

 
1. Olimpiada de Limba şi Literatura Română –  3 elevi la faza I , Şcolile Dumbrava Roşie şi Cut – profesori I. 

Lupu, Andreea Buruiană şi M. Cărare 

2. Olimpiada de Matematică –  8 elevi la faza I, Şcolile Dumbrava Roşie, Cut şi Izvoare – profesori N. Aftoni,V. 

Burueană  

3. Olimpiada de Biologie – 2 elevi, Şcolile Cut, Dumbrava Roşie, prof. M. Ghineţ 

4. Olimpiada de Geografie –  3 elevi de la Şcoala Dumbrava Roşie, prof.D. Ţigănescu 

5. Olimpiada de Fizică şi Chimie – un elev, prof. Draga Dăscăleanu 

6. Olimpiada de Istorie – 2 elevi de la Şcoala Dumbrava Roşie, prof. C. Pâsoi 

7. Olimpiada de Limba Engleză – 5 elevi de la şcolile Dumbrava Roşie şi Cut, prof. L. Petrescu şi N. Orza 
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CONCURSURI  ŞCOLARE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE 

 

 

1. CONCURSUL NAŢIONAL SMART - Şc. Dumbrava Roşie - 269 de elevi participanţi la probele Română, 

Matematică, Engleză, Cultură generală, Franceză - prof. organizator L. Petrescu 

2. CONCURSUL CANGURUL LINGVISTIC - Şc. Dumbrava  Roşie – 14 elevi la Franceză şi e Engleză - 

organizator prof. L. Petrescu 

3. CONCURSUL CANGURUL MATEMATIC – 49 elevi - organizator prof. N. Aftoni şi V. Burueană 

4.CAMPIONATUL ŞCOLAR ÎNTRE CLASE DE FOTBAL - organizatori prof. F. Armenia, A. Grumăzescu 

5. „Prietenii pompierilor” - faza pe localitate - organizatori prof. F. Armenia, A. Grumăzescu 

6. CONCURS  JUDEŢEAN DE CROS - elevi de la Cut şi Dumbrava Roşie - prof. A. Grumăzescu  şi F. Armenia 

7. CONCURS NAŢIONAL DE MATEMATICĂ „Lumina math” - prof. N. Aftoni, elevii clasei a VI-a şi a V-a. 

8. CONCURSUL NAŢIONAL PENTRU PREŞCOLARI ŞI ŞCOLARI DE VÂRSTĂ MICĂ RUDOLPH – 

organizator Elena Safta 

 

 

 

 

 

CONCURSURI  ŞCOLARE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE 

 

 

1. În cadrul activităţilor cu caracter artistic omagial  

 26 sept. – Ziua Limbilor Moderne  D-va Roşie  

 29 sept. – Ziua Limbii Române cls a VII-a   

 1-10 oct.– Omagierea Victimelor Holocaustului 

                    - activităţi în parteneriat cu  Federaţia Evreilor din România şi cu Liceul de Artă „Victor 

Brauner”  

                     - ansamblul „MACABEII”  prof. L. Stroici  

 26 octombrie – Obiceiurile altor popoare integrate în diversitatea europeană „Carnaval de 

Halloween” Şc. D-va Roşie, Izvoare - Prof. L.Petrescu, prof. Elena Butescu 

 1 decembrie – „Uniţi în cuget şi simţiri”  

                             - proiecte ample desfăşurate în toate structurile şcolii, învăţători, prof. de istorie C. Pâsoi 

în şcoli şi la Biblioteca Judeţean „G.T.Kirileanu” 

 

2. Datini şi obiceiuri de Crăciun şi Anul Nou  

 „Uite vine Moş Crăciun” – Şcolile D-va Roşie şi Cut - ansamblul coral – instrumental: spectacole la 

Biblioteca Judeţeană, prof. L. Petrescu, L. Stroici, I. Caia, înv. C. Cucuruz, E. Mardare 

 „Datini şi tradiţii cu ocazia sărbătorilor de iarnă” - Şcoala Izvoare – la Biblioteca Judeţeană 

„G.T.Kirileanu” 

 Învăţătorii din toate structurile împreună cu profesorii de religie, profesorii diriginţi – scenete şi 

spectacole cu conţinut religios 

 

3. Expoziţii şcolare  

 „Toamna mândră şi bogată” - toate şcolile, lucrări realizate de elevii ciclului primar şi preşcolar sub 

îndrumarea învăţătorilor, educatorilor şi prof. M. Zânica şi M.Ciobanu 
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 „Iarna pe uliţă” – în toate structurile – realizate de învăţători şi de doamnele profesoare M. Zânica şi M. 

Ciobanu  

 „Datini şi obiceiuri cu ocazia sărbatorilor de iarnă” – la Biblioteca Judeţeană „G.T.Kirileanu”, în şcoli – 

dna prof. M. Zânica şi domnii învăţători 

 „Carnavalul măştilor de Halloween” - concurs de afişe – prof. L.Petrescu şi elevii tuturor claselor 

 

Acestora li se adaugă activităţile din semestrul al doilea, mare parte dintre ele fiind realizate în cadrul unor 

proiecte educative. Între acestea, nominalizăm: 

Activităţi cu caracter omagial: 

1. de Ziua Mamei – spectacole, montaje literar-muzicale, în toate structurile – toţi 

învăţătorii şi diriginţii 

2. Datini şi tradiţii pascale – în toate structurile – expoziţii de ouă vopsite, încondeiate, 

desene cu tematică pascală 

3. Copilărie fericită – concerte susţinute de formaţia de mandoline şi grupul vocal 

Musical în toate structurile – prof. L. Stroici 

4. Concursuri şi activităţi dedicate Zilei Copilului: desene pe asfalt, înv. M. Hanganu, E. 

Mardare, A. Rusu, M. Zânica, prof. L. Petrescu 

5. Campionate de fotbal şi de tenis de masă – prof. F. Armenia, A. Grumăzescu 

6. Jocuri distractive – înv. C. Cucuruz, M. Prisecaru 

7. Festivalul Coroniţa Primăverii – Şcoala Izvoare, înv. A. Rusu 

8. În lumea dansului şi a muzicii – dans şi audiţii muzicale la final de semestru, formaţii 

de dansuri populare 

9. Spectacole oferite de copii de Paşte, 8 Martie, 1 Iunie în toate structurile 

10. Activităţi în scopuri caritabile – Să-i ajutăm pe copiii aflaţi în nevoie – prof. I Caia, 

învăţătorii şi diriginţii, strângere de obiecte vestimentare şi rechizite pentru copiii 

săraci 

 

Expoziţii şcolare  

a. Revista Anotimpurilor – în toate structurile, învăţătorii de la ciclul primar 

b. Tradiţii pascale – învăţătorii şi prof. I. Caia 

c. Ocupaţii tradiţionale – prof. M. Ciobanu 

d. Colţul Şcoala verde pentru un viitor verde – prof. M. Ghineţ, prof. L Petrescu 

e. Talente în afirmare – desenele elevilor – prof. M. Zânica, în toate structurile 

f. Colţul Pe urmele lui Ion Creangă – înv. E. Mardare, G. Mardare, E. Pleşoianu 

g. Colţul Smart – prof. L. Petrescu 

h. Gazeta Micul matematician – prof. N. Aftoni 

i. Din munca noastră – învăţătorii etc. 

 

Excursii şcolare – Au fost efectuate 35 de excursii şcolare, cu tematică instructiv-educativă, la: 

Durău, Târgu Neamţ, Iaşi, Nordul Moldovei, Botoşani – Ipoteşti, Mirceşti, Văratec şi Agapia etc.  
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PROIECTE  AN SCOLAR 2012/2013 

 
 

S-au efectuat sau sunt încă în derulare 24 de proiecte educative, cu tematică diversă, marea lor majoritate 

fiind în parteneriate educaţionale cu instituţii publice sau cu administraţia locală / judeţeană. Trebuie menţionate 

parteneriatele realizate cu Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu” şi proiectele educative realizate în parteneriat cu 

aceasta, cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie Neamţ, cu DGASPC Neamţ, cu fundaţia „Sfinţii Împăraţi Constantin 

şi Elena”, cu fundaţia „Noi, asemenea” şi cu reprezentanţii primăriei din Dumbrava Roşie. 

Câteva titluri de proiecte: 

1. Dor de Eminescu – Ioan Lupu, Ioan Caia, M. Petrescu, Elena Mardare, Carmen Cucuruz, 

Mariea Hanganu 

2. Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie – prof. M. Petrescu 

3. Unire-n cuget şi simţiri – M. Hanganu, C. Cucuruz, M. Petrescu 

4. Sus inima, români! – M. Petrescu, I. Lupu 

5. Hai la Marea Unire – A. Mancaş, F. Trandabăţ 

6. Toleranţa în familie, în şcoală, în comunitate – D. Bărbulescu, M. Hanganu 

7. Copiii, eroi în literatură – concurs judeţean iniţiat de Şcoala Izvoare – A. Rusu 

8. Cercul „Muzeul folclorului local” – A. Humulescu, E. Mardare, M. Hanganu, C. Cucuruz, G. 

Mardare. 

9. Uniţi în diversitate – parteneriat cu Federaţia evreilor din România, filiala Neamţ – spectacol 

de Hannuka – prof. L. Stroici, înv. E. Mardare 

10. Crăciunul la români – L. Stroici, , E. Mardare, I. Caia, C. Cucuruz, E. Mardare, L. M. 

Petrescu. 

11. Învățăm de la școlari – în parteneriat cu grădinița – E. Mardare, E. Alicsăndruț. 

12. Joc, concurs național - "Rudolph"- în parteneriat cu Liceul Victor Brauner, Clubul Copiilor, 

Asociația Educatoarea. 

13. Serbarea - "Ambasadorii Unirii" – cadrele de la școala Izvoare. 

14. "A venit iar toamna" – învățătorii de la școala Dumbrava. 

15. "Ziua limbilor moderne" – L. M. Petrescu. 

16. "Uniți în diversitate" – carnaval de Halloween – parteneriat inter-clase, org. L.M. Petrescu. 

17. "Ziua Limbii Române" – Prof. A. Buruiană, școala Cut, prof. I. Lupu, școala Dumbrava 

18. "Prietenia din scrisori" – parteneriat, elevii Colegiului Paul-Esquinance din La Reole – 

Bordeaux, Prof. C.Romilă etc. 

 

Acestora li se adaugă 21 de proiecte educative din al doilea semestru, între care menţionăm: 

La ciclul primar: 

1. Să ocrotim natura  

2. Şcoala părinţilor 

3. Cartea – leac pentru suflet 

4. Dumbrava Roşie – o şcoală pentru un viitor verde 

Învăţătorii M. Hanganu, C. Cucuruz, L. Mancaş, F. Trandabăţ, E. Mardare, G. Mardare, M. Prisecaru, M. Chilat, 
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A. Humulescu, A. Rusu, prof. M. Ghineț 

La ciclul gimnazial: 

1. Copilărie fericită 

2. Omagiu zilei de 1 Iunie 

În toate structurile şi la toate clasele 

3. Children’s Day în parteneriat cu Şcoala Săvineşti – prof. N. Orza, L. Petrescu, E. Butescu 

4. Tradiţii şi obiceiuri de Paşte – în toate structurile 

5. Să reducem violenţa în şcoli şi licee – valoarea moralizatoare a artei – prof. L. Stroici 

6. Învierea în culori  

7. Fazele naţională şi de baraj ale concursului naţional Smart 

8. Fazele naţională şi de baraj ale concursului internaţional Cangurul Lingvist şi Cangurul Matematic, Poveștile 

Cangurului – prof. L.Petrescu, N.Aftoni, A.Buruiană 

9. Fazele naţională şi de baraj ale concursului Olimpicii Cunoaşterii – cadrele didactice de la școala Izvoare 

În toate structurile, organizatori prof. L Petrescu şi cadrele didactice coordonatoare 

10. Organizarea şi desfăşurarea concursului naţional „Copiii, eroi în literatură”, la Şcoala Izvoare – înv. A. Rusu şi 

celelalte cadre didactice 

 

 

PARTENERIATE  EDUCATIVE 
 

 

S-au încheiat un număr de 68 de acorduri de parteneriat, locale, judeţene şi naţionale; dintre acestea, în 

primul semestru s-au încheiat un număr de 26 parteneriate, în al doilea 32 de parteneriate, iar 10 sunt în derulare pe 

mai mulţi ani. 

Câteva dintre acestea: 

1. Cu I.S.J.Neamţ; 

2. Cu Asociaţia Naţională a Psihologilor; 

3. Cu I.J.P. Neamţ şi cu poliţia locală; 

4. Cu Biserica din toate localităţile comunei; 

5. Cu Biblioteca G.T.Kirileanu; 

6. Cu Federaţia Naţională a Evreilor, Filiala Neamţ; 

7. Cu Teatrul Tineretului; 

8. Cu Dispensarul Medical local; 

9. Cu D.G.A.S.P.C. Neamţ; 

10. Cu organele Consiliului local/judeţean; 

11. Cu şcoli din judeţ şi din întreaga ţară; 

12. Cu Asociaţia Pro perseverenţa/ org. Smart; 

13. Cu M.E.C.T. şi Ambasada Franţei/ org. Cangurul matematic şi lingvist etc. 

 

Celor din primul semestru li se adaugă alte 10 parteneriate, în derulare pe mai mulţi ani, între care: 

1. Cu Colegiile Naţionale „Petru Rareş” şi de Informatică din Piatra Neamţ 

2. Cu Liceul de Arte „Victor Brauner” 

3. Cu CCD Neamţ 

4. Cu Şcoala I – VIII Pipirig 

5. Cu Şcolile Gimnaziale 3 şi 20 din Galaţi 

6. Cu Organizaţia Green Peace, organizatoarea Concursului Internaţional „Şcoli pentru un viitor verde” 

etc. 

7. Cu Şcoala Piatra Şoimului 

8. Cu Şcoala Bălţăteşti 
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Mai multi copii din Scoaaă gimnaziala nr.1,comuna Dumbrava Roşie judetul Neamt, participanti la 

proiectul cultural-educativ “Mici artisti nemteni”, proiect realizat de Asociatia “Future” Piatra Neamt, in 

parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Neamt, au realizat o actiune prin care au dorit sa transmita un 

mesaj de multumire tuturor oamenilor extraordinari din Muntenegru, care au oferit o mana de ajutor sau o 

picatura de sange romanilor implicati in accidentul rutier nefast din 23 iunie 2013. Copiii au realizat 

planse desenate sau pictate cu mesajul lor personal, pe care au tinut sa-l ofere pe calea internetului tuturor 

celor ce au oferit sprijin romanilor aflati la necaz. Actiunea a fost realizata de Catalin Iosub, principal 

coordonator al proiectului si director prof. Tuvichi Marius. Copiii din acest proiect beneficiaza de lectii de 

chitara, canto, folclor, teorie muzicala, precum si lectii de actorie, in mod gratuit. Proiectul se bucura de 

sprijinul Inspectoratului Judetean Neamt, care a salutat initiativa acestui proiect inca din anul 2012, cand 

acest proiect a primit si finantare nerambursabila din partea CJ Neamt. Anul acesta activitatile proiectului 

au reunit in jur de 70 de copii, majoritatea dintre ei din zona rurala din vecinatatea municipiului Piatra 

Neamt. Cea mai buna implicare in proiect o inregistreaza Scoala gimnaziala nr.1,comuna Dumbrava 

Roşie din Dumbrava Rosie. De asemeni o foarte buna colaborare se inregistreaza cu Scoala “Elena Cuza” 

din Piatra Neamt, care a oferit spatiul necesar desfasurarii activitatile acestui proiect. Adresa activitatii de 

multumire este la adresa web http://propiatra.ro/copiii-din-judetul-neamt-multumesc-oamenilor-minunati-

din-muntenegru. Pentru cei care doresc sa urmareasca integral activitatile proiectului o pot face la adresa: 

www.scoaladevara.propiatra.ro si la adresa http://scldr.ro/category/scoala-de-vara/ 

 

SCOALA DE VARA 2013 

 

De remarcat ese faptul ca, pe perioada verii, un grup de 39 de elevi din ciclul primar si gimnazial continua 

participarea din anul trecut la un program tip „Scoala de vara” - Primii mei paşi în lumea artei (mai-

septembrie 2013)  program realizat in parteneriat cu  Asociatia Future.  

    Scopul proiectului este descoperirea, iniţierea şi stimularea talentului artistic deţinut de copii din zona rurală şi 

urbană a judeţului Neamţ. Se va acorda prioritate copiilor care au o situaţie precară în ceea ce priveşte posibilitatea 

de cultivare a talentului artistic; 

     Grupul ţintă căruia i se adresează acţiunea acestui proiect sunt copiii cu vârsta între 7 şi 14 ani, din Scoala 

gimnaziala nr 1, comuna Dumbrava Rosie.Acestora li se asigura transport gratuit cu trolieibuzul in urma unui acord 

de parteneriat cu firma Troleibuzul S.A. Desfăşurărea proiectului conţine mai multe etape, cuprinzând următoarele 

activităţi: 

1. Coordonatorii proiectului vor susţine o campanie de informare privitoare la proiect în cadrul mai multor 

unităţi şcolare de învăţământ gimnazial din mediul rural si urban. Această acţiune va urmări informarea 

elevilor si cadrelor didactice cu privire la activitatea 

desfăşurată în cadrul acestui proiect. În acest sens, vor fi 

realizate o broşură şi o pagină de internet 

(http://scoaladevara.propiatra.ro/) dedicată proiectului 

pentru a asigura transparenţă şi informarea opiniei 

publice.Programul este afisat si pe site-ul al Scolii 

gimnaziale nr.1, comunaDumbrava Roşie la adresa 

http://scldr.ro/category/scoala-de-vara/ 

 Etapa de înscriere va centraliza toţi participanţii la 

cursurile şi activităţile oferite prin acest proiect. Se va 

realiza un tabel nominal al participanţilor, cu nume, 

vârstă, localitatea de provenienţă, şcoala, date de 

contact, aptitudini artistice, etc. În cadrul acestei etape se 

va realiza şi susţinerea unei probe (audiţie muzicală, 

recital, etc), ce va oferi prima impresie responsabililor 

proiectului. 

http://propiatra.ro/copiii-din-judetul-neamt-multumesc-oamenilor-minunati-din-muntenegru
http://propiatra.ro/copiii-din-judetul-neamt-multumesc-oamenilor-minunati-din-muntenegru
http://scoaladevara.propiatra.ro/
http://scldr.ro/category/scoala-de-vara/
http://scoaladevara.propiatra.ro/
http://scldr.ro/category/scoala-de-vara/
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 După încheierea etapei de înscriere şi stabilirea numărului exact al participanţilor şi a zonelor de interes, 

se va realiza o repartizare în cercuri de activităţi (teatru, canto, pian, chitară etc.). Implicit se va stabili 

orarul întâlnirilor cursanţilor cu profesorii şi instructorii. 

 În cadrul acestor activităţi desfăşurate pe parcursul a două luni din vacanţa de vară, cursanţii, sub 

îndrumarea profesorilor, îşi vor cultiva talentele artistice. Fiecare grupă va avea un program complet de 

cursuri, astfel încât cursanţii să beneficieze de o cultivare cât mai optimă a talentului artistic. 

 Grupe constituite: 

I. Teatru si poezie 

1. Roca Iulia – Dumbrava Rosie 

2. Diaconu Alexandra – Stefan cel Mare 

3. Brem Alexandra – Stefan cel Mare 

4. Roman Elena Alexandra – Piatra Neamt 

5. Roca Ioana – Dumbrava Rosie 

6. Ionita Daria Maria – Dumbrava Rosie 

7. Ionita Petronela Alexandra – Dumbrava 

Rosie 

8. Marcu George Gabriel – Dumbrava Rosie 

9. Miron Denisa – Cut 

10. Postolache Anastasia – Piatra Neamt 

11. Albis Ioana Alexandra – Dumbrava Rosie 

12. Tataru Ioana – Dumbrava Rosie 

13. Focsaneanu Gabriella – Cut 

14. Ciorobatca Dragos – Cut 

15. Diaconu  Georgiana – Cut 

16. Diaconu Alexandra – Cut 

17. Chirila Carla – Cut 

18. Nechita Adelina – Dumbrava Rosie 

19. Macrineanu Beatrice – Dumbrava Rosie 

20. Nistor Petronela – Dumbrava Rosie 

21. Urzica Melania – Piatra Neamt 

22. Darie Ilinca – Piatra Neamt 

23. Tuvichi Miruna – Piatra Neamt 

24. Coruga Catalina – Stefan cel Mare 

25. Boata Mirela – Stefan cel Mare 

26. Codita Andreea – Stefan cel Mare 

27. Craescu Teodora – Dumbrava Rosie 

 

Clasa de muzica 

1. Ababei Alissia – Dumbrava Rosie 

2. Cobzaru Alisia – Dumbrava Rosie 

3. Marcu Alin – Stefan cel Mare 

4. Brem Alexandra – Stefan cel Mare 

5. Andrei Anamaria – Stefan cel Mare 

6. Nistor Elena – Dumbrava Rosie 

 

II. Chitara 

1. Gorea Stefan – Cut 

2. Cristian Sara – Izvoare 

3. Iacob Georgiana – Dumbrava Rosie 

4. Cobzaru Denisa – Dumbrava Rosie 

5. Ciubotaru Flavius – Zanesti 

6. Dragoi Dragos Ioan – Cut 

7. Mancas Alexandra – Dumbrava Rosie 

8. Grigorescu Alexandra – Dumbrava Rosie 

9. Nicorescu Mihaela – Dumbrava Rosie 

10. Nica Oana – Dobreni 

11. Iftimia Ioana – Dobreni 

12. Asmarandei Denisa – Dobreni 
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 La încheierea cursurilor, cursanţii vor evolua în cadrul unui spectacol in luna septembrie 2012 la Casa de 

cultura din Piatra Neamt  pentru a-şi demonstra cunoştinţele dobândite. 

 Copiii cu rezultate excepţionale din cadrul activităţilor proiectului vor fi premiaţi în funcţie de modul în 

care au reuşit să-şi pună în valoare talentul artistic cultivat în cadrul proiectului. 

 

 

 

7. MANAGEMENT ŞI DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 

• în calitate de director al Scolii gimnaziale nr.1, comunaDumbrava Roşie, am coordonat echipa de 

elaborare a Planului de Acţiune al Şcolii, a Planului de Dezvoltare Instituţională şi al Planului Managerial; 

• Am coordonat activitatea desfăşurată de următoarele comisii: Comisia de elaborare a proiectelor 

europene, Comisia pentru control documente şcolare, Comisia de lucru BDNE, Comisia de întocmire a orarului, 

Comisia PSI si situaţii de urgenta, Comisia de prevenire a violentei in scoli,. 

• Am popularizat în cadrul colectivului de elevi şi cadre didactice, materiale referitoare la situaţiile de 

urgenţa şi a măsurilor ce trebuie luate in astfel de situaţii ; 

• Sunt membru al Consiliului Consultativ al profesorilor de Biologie-ISJ Neamţ 

• Am realizat parteneriate educaţionale cu unităţi şcolare de prestigiu: Scoală cu cls. I-VIII 

Dragomiresti, Asociaţia umanitara „Noi de asemenea", Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu", Agenţia de Protecţia 

mediului Neamţ, Scoală cu cls. I-VIII nr.6 Piatra Neamţ intre unitatea noastră şcolara si aceste colegii 

desfasurandu-se deja primele schimburi de experienţa prin vizite a unor echipe mixte elevi- profesori; 

 

 

 

 

 

1. RELAŢII CU I.S.J. NEAMŢ ŞI COMUNITATEA 

 

• Am încheiat contracte de parteneriat vederea realizării tranziţiei la şcoală, precum si cu Politia Dumbrava 

Roşie ; 

• Am colaborat cu Poliţia de proximitate în vederea combaterii abandonului şcolar cat si a fenomenului 

infracţional juvenil şi am sprijinit întocmirea unei baze de date a şcolii care cuprinde elevii a căror părinţi sunt 

plecaţi din ţară ; 

• Am participat la acţiuni comunitare de ajutorare a copiilor fără posibilităţi materiale; 

• Am participat la acţiuni de ecologizare a luncii Bistriţei in parteneriat cu Primăria Dumbrava Roşie 

• Sunt în relaţii bune cu toţi membrii colectivului, cu elevii şcolii şi cu restul echipei manageriale, 

fiind un om deschis la ideile celorlalţi, care încearcă sa rezolve problemele care apar in cadrul 

colectivului. 

• De asemenea sunt în relaţii foarte bune cu echipa managerială şi corpul de inspectori ai ISJ Neamţ 

si cu toti ceilalţi factori implicaţi in educaţie. 

• în calitatea mea de director mă străduiesc sa-mi îndeplinesc toate atribuţiunile ce îmi revin şi să 

contribui la ridicarea prestigiului şcolii. 
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Lucrari de investitii realizate : 

 

1. Reabilitare totala si bransament gaze naturale pentru gradinita Dumbrava Rosie in scopul 

infiintarii pentru anul scolar 2013-3014 a unei grupe de gradinita cu program 

prelungit.Exista foarte multe cereri ale parintilor si intregii comunitati locale in acest sens ! 

2. Cumparare de mobilier si obiecte de inventar pentru dotatarea acestei cladiri conform 

standardelor unei gradinite cu program prelungit. 

3. Reabilitare partiala ( corpul A ) si lucrari de consolidare la Scoala gimnaziala nr 2 

Dumbrava Rosie, sat Izvoare. 

4. Proiect de constructie a unei cladiri noi de gradinita in satul Cut, comuna dumbrava Rosie. 

Se va incerca pe viitor transformarea acesteia intr-o gradinita cu program prelungit, si in 

aceasta locatie existand foarte multe cereri ale parintilor si intregii comunitati locale in 

acest sens! 

 

 

 

 

9. CREŞTEREA PRESTIGIULUI ŞCOLII 

 

Am participat la prezentarea ofertei şcolare precum şi la promovarea imaginii şcolii în comunele 

limitrofe la nivel judetean, national si international.  

Am incheiat parteneriate cu instituţiile media locale (radio, presa scrisa) reuşind o buna mediatizare a 

activităţilor curriculare si extracurriculare desfăşurate in cadrul scolii noastre. 

Aceste actiuni si parteneriate se pot regasi la adresa http://scldr.ro/scoala-in-mass-media/: 

1.Copiii de la Scoala Gimnaziala nr.1 Dumbrava Rosie, judetul Neamt multumesc oamenilor minunati din 

Muntenegru 

Mai multi copii de la Scoala Gimnaziala nr.1 Dumbrava 

Rosie judetul Neamt, participanti la proiectul cultural-educativ 

“Mici artisti nemteni”, proiect realizat de Asociatia “Future” 

Piatra Neamt, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean 

Neamt si Scoala Gimnaziala nr.1 Dumbrava Rosie, au 

realizat o actiune prin care au dorit sa transmita un mesaj de 

multumire tuturor oamenilor extraordinari din Muntenegru, care 

au oferit o mana de ajutor sau o picatura de sange romanilor 

implicati in accidentul rutier nefast din 23 iunie 2013. Copiii au 

realizat planse desenate sau pictate cu mesajul lor personal, pe 

care au tinut sa-l ofere pe calea internetului tuturor celor ce au 

oferit sprijin romanilor aflati la necaz. Actiunea a fost realizata 

de Catalin Iosub, principal coordonator al proiectului. Copiii din 

acest proiect beneficiaza de lectii de chitara, canto, folclor, 

teorie muzicala, precum si lectii de actorie, in mod gratuit. Proiectul se bucura de sprijinul Inspectoratului Judetean 

Neamt, care a salutat initiativa acestui proiect inca din anul 2012, cand acest proiect a primit si finantare 

nerambursabila din partea CJ Neamt. Anul acesta activitatile proiectului au reunit in jur de 70 de copii, majoritatea 

dintre ei din zona rurala din vecinatatea municipiului Piatra Neamt. Cea mai buna implicare in proiect o 

inregistreaza Scoala Gimnaziala nr.1 Dumbrava Rosie din Dumbrava Rosie. De asemeni o foarte buna 

colaborare se inregistreaza cu Scoala “Elena Cuza” din Piatra Neamt, care a oferit spatiul necesar desfasurarii 

activitatile acestui proiect. Pentru cei care doresc sa urmareasca activitatile proiectului o pot face la adresa: 

www.scoaladevara.propiatra.ro. 

Articol preluat de pe site-ul http://propiatra.ro/, de la adresa http://propiatra.ro/copiii-din-judetul-neamt-

multumesc-oamenilor-minunati-din-muntenegru 

Adresa Youtube a clipului: http://www.youtube.com/watch?v=Hjic0w0wJTQ 

http://scldr.ro/scoala-in-mass-media/
http://scoaladevara.propiatra.ro/
http://propiatra.ro/copiii-din-judetul-neamt-multumesc-oamenilor-minunati-din-muntenegru
http://propiatra.ro/copiii-din-judetul-neamt-multumesc-oamenilor-minunati-din-muntenegru
http://www.youtube.com/watch?v=Hjic0w0wJTQ
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2.Simfonii cromatice ( programul national “Sa stii mai multe, sa fii mai bun !”)  

Joi, în sala Cupola din cadrul Bibliotecii Judeţene Piatra Neamţ a avut loc un dublu eveniment cultural : concertul 

extraordinar “Simfonii cromatice” şi o expoziţie de desen a elevilor Liceului de Artă. Evenimentul a îmbinat 

perfect creaţiile plastice şi cele muzicale. 

Proiectul educaţional intitulat „Simfonii cromatice” a început în primăvara anului 2012 în urma unui Parteneriat 

încheiat intre Şcoală cu cls. I – VIII Dumbrava Rosie, Liceul de Artă “Victor Brauner , Primăria comunei 

Dumbrava Rosie, Centrul de Plasament „Sf. Iochim şi Ana” şi Asociaţia „Sfântul Avraam. Muzica şi pictura par să 

fie două forme de artă atât de diferite. Totuşi, nu şi în viziunea unui artist care le practică pe amândouă cu aceeaşi 

dăruire. Elevii care au participat cu desene la expoziţie studiază la Liceul de Artă Victor Brauner, secţia Arta 

Plastică. Lucrările lor sunt o îmbinare a cunoştinţelor dobândite la orele de Educaţie Muzicală împletite cu cele de 

profil. Proiectul da posibilitatea motivării elevilor, în sensul că ceea ce învaţă teoretic prinde contur real în cadrul 

activităţilor practice, prin realizarea unui produs finit. Scopul evenimentului a fost cunoaşterea instrumentelor 

muzicale precum şi stimularea interesului şi entuziasmului în rândul elevilor, prin dezvoltarea creativităţii, 

iniţiativei şi gândirii (VEZI DETALII). 

3.Lecţia de patriotism 

Ieri, la Colegiul Naţional de Informatică din Piatra Neamţ a avut loc Simpozionul „Repere istorice şi morale în 

România de ieri şi de astăzi” în cadrul proiectului „Dezvoltarea competenţelor socio-emoţionale la elevi”, 

organizat de prof. de istorie Mihai Lostun şi de laboranta Olga Panainte. La activitatea ce are ca scop însuşirea de 

către elevi a valorilor civice sau cu alte cuvinte o adevărată lecţie de patriotism, au fost invitaţi şi partenerii 

proiectului, elevi de la Liceul de Artă „Victor Brauner” din Piatra Neamţ şi de la Şcoala Dumbrava Roşie, care în 

partea a doua a manifestării au oferit un program artistic colegilor lor.(continuare articol in ziarul Ceahlaul …) 

4.Primii mei paşi în lumea artei – o scoala de vara pentru copilul tau 

Asociatia Future, in colaborare cu grupul “T.A.G.M.A.” si cu sprijinul Consiliului Judetean Neamt, implementeaza 

in perioada mai-septembrie 2012 proiectul educational desfasurat pe perioada vacantei de vara “Primii mei paşi în 

lumea artei”. 

Scopul proiectului este descoperirea, iniţierea şi stimularea talentului artistic deţinut de copii din zona ( 

continuare… ) 

  

5.Asociatia Future si Grupul T.A.G.M.A. va invita la evenimentul „Primul meu concert” din cadrul proiectului 

“Primii mei pasi in lumea artei” 

Copiii din cadrul proiectului “Primii mei pasi in lumea artei” (mai-septembrie 2012) vor sustine joi, 6 septembrie, 

la ora 16.00, la Biblioteca Judeteana un concert in care se vor audia recitaluri de pian, canto, folclor, poezie si 

chitara. 

Joi, 6 septembrie va avea loc festivitatea de inchidere a proiectului realizat cu sprijinul Consiliului Judetean Neamt 

„Primii mei pasi in lumea artei”, prilej cu care toti participantii – copii, profesori si voluntari – vor primi diplome si 

un premiu simbolic. Festivitatea se va desfasura in sala “Cupola” a Bibliotecii G.T. Kirileanu si va incepe la ora 

16.00. Programul va contine recitaluri ale unor copii de la fiecare grupa de activitati din cadrul proiectului. 

Copiii care vor sustine recitaluri sunt: 

· Pian – Tataru Georgiana, Zaharia Eduard, Ciubotariu Silviu, Cazacu Bianca, Obada Octavian, Nistor Petronela 

· Canto clasic – Giroveanu Andreea, Sasu Diana, Roca Iulia, Urzica Melania 

· Folclor – Brem Alexandra, Ciubotariu Silviu, Andrei Ana-Maria 

· Poezie – Diaconu Georgiana, Focsaneanu Gabriella, Ciorobatca Dragos, Plagie Bianca, Macrineanu Beatrice, 

Tuvichi Miruna 

· Chitara – Asmarandei Denisa, Nicorescu Mihaela, Ciubotariu Flavius, Grigorescu Alexandra, Mancas 

Alexandra, Nica Oana, Iftimia Ioana. ( continuare…) 

  

http://esttv.ro/simfonii-cromatice/
http://zch.ro/?p=1498
http://127.0.0.1/?page_id=597
http://127.0.0.1/?page_id=597
http://ziarpiatraneamt.ro/asociatia-future-si-grupul-t-a-g-m-a-va-invita-la-evenimentul-primul-meu-concert-din-cadrul-proiectului-primii-mei-pasi-lumea-artei/
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6.“Primul meu concert”, succesul unor copii talentati si al unei echipe dedicate actului didactic 

Joi, 6 septembrie, la Biblioteca G.T. Kirileanu din Piatra Neamt a avut loc festivitatea de închidere a proiectului 

„Primii mei paşi în lumea artei” implementat in perioada mai-septembrie 2012 de catre Asociatia Future din Piatra 

Neamt, cu sprijinul Consiliului Judetean Neamt. 

Prin acest proiect, Asociaţia Future a avut ca scop oferirea copiilor, în special a celor din mediul rural din Neamţ 

sau care provin din medii sociale defavorizate, a posibilităţii de a-şi descoperi si dezvolta talentul artistic şi de a 

beneficia de sprijinul, sfatul şi orientarea artistică a formatorilor din fiecare cerc de activitate. (continuare…) 

  

7.Măriuca în lumea poveștilor 

Vineri, 21 septembrie, la ora 17.00, la Casa de Cultura a Sindicatelor, Asociația „Future” și Grupul „Tinerii de Azi 

– Generația de mâine” (T.A.G.M.A.) au prezentat un nou spectacol de excepție din cadrul proiectului realizat cu 

sprijinul Consiliului Județean Neamt „Primii mei pași în lumea artei”. Este vorba de piesa de teatru „Măriuca în 

lumea poveștilor” (continuare…) 

 

 

 Am dus o fructuoasa campanie de popularizare a ofertei şcolare si a intregii scoli pe plan local, national si 

international inclusiv pe site-ul propriu(  http://scldr.ro/  ) de a carui realizare si administrare ma ocup personal si sa 

realizam integral planul de şcolarizare propus pentru anul şcolar 2012-2013. 

Pe site-ul scolii exista in acest moment 23 de subscriders nationali si   46 de subscriders internationali 

abonati in permanenta la serviciul de stiri (email list RSS) al scolii 

 

 

 

DIRECTOR, 

 

PROF. TUVICHI   D.  MARIUS 

http://ziarpiatraneamt.ro/primul-meu-concert-succesul-unor-copii-talentati-si-al-unei-echipe-dedicate-actului-didactic/
http://127.0.0.1/?p=583
http://scldr.ro/

