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RAPORT 

 PRIVIND STAREA ŞI CALITATEA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

Semestrul I, anul şcolar 2017 - 2018 

 

”Educația este cea mai puternică armă pe care o poți folosi pentru a schimba lumea.”  

 - Nelson Mandela 

 

 

Cap.1 Contextul legislativ, politic-instituţional, social-economic, cultural şi ecologic cu conexiuni 

în domeniul educaţiei. 

Cap.2 Analiza instituţională: Analiza SWOT 

Cap.3 Analiza pshio-socio-demografică şi de sănătate a populaţiei şcolare. 

3.1 Efectivele școlare. 

3.2 Starea de sănătate în rândul elevilor. 

Cap.4 Resurse umane (cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic) 

Cap.5 Management, relaţii de colaborare, relaţii cu publicul, imagine, comunicare. 

5.1 Inspecţia tematică. 

5.2 Activitatea de perfecţionare şi formare continuă a personalului didactic. 

5.3 Parteneriatul cu comunitatea locală. 

Cap.6 Aspecte/dimensiuni calitative ale învăţământului. 

6.1 Situaţia statistică la sfârşitul semestrului I 

6.2 Activitatea metodică. 

Cap.7 Situaţia bazei materiale (infrastructura învăţământului, dotarea, resursele materiale). 

7.1 Starea fizică a clădirilor. 

7.2 Situaţia utilităţilor în unităţile de învăţământ. 

7.3 Măsuri de îmbunătăţire a infrastructurii. 

7.4 Situaţia bazei sportive a unităţilor. 

7.5 Situaţia altor spaţii. 

7.6 Situaţia dotării cu calculatoare. 

Cap.8 Activitatea educativă în unitățile de învăţământ. 

Cap.9 Consiliere şcolară, profesională şi în carieră. 

Cap.10 Parteneriatul social inter/instituţional şi cu sindicatele reprezentative. 

 

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii 

metodice şi de lucru, a şefilor de compartimente, precum şi în baza datelor statistice furnizate de 

compartimentul secretariat. 



 
I. CONTEXTUL LEGISLATIV, POLITIC-INSTITUŢIONAL, SOCIAL ECONOMIC, 

CULTURAL ŞI ECOLOGIC CU CONEXIUNI ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI 

  

Din punct de vedere legislativ, organizatoric şi politic, învăţământul preuniversitar românesc 

pentru anul şcolar 2017-2018 este reglementat prin următoarele documente: 

 Legea Educaţiei Naţionale Nr.1 cu modificările și completările ulterioare; 

 Programul Naţional de Guvernare 2016/2020; 

 Ordonanţa de urgenţă privind asigurarea calităţii educaţiei nr.75/12.07.2005; 

 LEGEA nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;  

 OME  nr. 3382 / 24.02.2017, privind structura anului şcolar 2012/2013; 

 OMEN4794/31.08.2017 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal 

de stat pentru anul şcolar 2018-2019; 

 Ordinul M.Ed.C.T. 1409/29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei M.Ed.C.T. privind 

reducerea fenomenului de violenţă în   unităţile de învăţământ preuniversitar. 

 OMECTS nr. 4390/7.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru prevenirea 

şi combaterea violenţei în mediul şcolar. 

 Regulamentul de organizare și funcționare a unități de învățământ și a regulamentului de 

ordine internă pentru anul școlar 2017-2018; 

 Altor acte normative și legislative; 

 Adrese din partea IȘJ Argeș; 

 

În primul semestru al anului şcolar 2017-2018, procesul instructiv-educativ, respectiv întreaga 

activitate din unitatea noastră, a fost organizat şi desfăşurat în funcţie de prevederile legislative mai 

sus menţionate; activitatea de conducere a avut în vedere aplicarea şi respectarea legislaţiei în 

vigoare, menite să îmbunătăţească activitatea fiecărui compartiment de activitate din grădiniță şi din 

şcoală. 

Au fost continuate acţiunile de reformă a învăţământului atât în domeniul conţinutului, cât şi 

în cel de influenţare pozitivă al compartimentului didactic al educatoarelor, învăţătoarelor şi 

profesorilor, în direcţiile legate de încurajarea acestora de a încerca şi aplica idei noi în 

îmbunătăţirea modalităţilor de cunoaştere a copiilor, în special prin observarea individuală a 

acestora, în schimbarea atitudinii faţă de copil, în creşterea disponibilităţilor de a lucra cu părinţii.  

S-a adus la cunoștința comunității locale și a personalului angajat referitoare la strategia 

privind învățământul Stoeneștean, care în esență va crește calitatea educației. Aici mă refer la 

reorganizarea rețelei școlare, la reducerea numărului de norme didactice, la desființarea 

formațiunilor în regim de simultan. Aceste măsuri împreună cu o finanțare de la U.A.T. Stoenești 

vom putea îmbunătății baza materială și administrativă a clădirilor. 

Începutul de an școlar a fost foarte greu datorată schimbărilor produse privind programul 

școlar,asigurarea transportului pentru cât mai mulți copiii, situația școlii Gimnaziale Bădeni, a 

măsurilor propuse de inspectori DSP Argeș etc. La sfârșitul semestrului, pot spune, că modificările 

aduse au dat rezultate bune, în condițiile date.  

 



 
Din punct de vedere economic, se constată la nivel naţional, pe seama crizei economice, 

creşterea ratei şomajului pe fondul orientării tinerilor cu preponderenţă spre liceele teoretice şi nu 

spre liceele tehnologice, deşi cererea de locuri de muncă în domeniu depăşeşte oferta.  Cu toate că 

legislaţia financiară permite atragerea de surse extrabugetare la nivelul unităților de învăţământ, 

interesul agenţilor economici în acordarea de sponsorizări sau donaţii pentru şcoli este în continuare 

scăzut. Se fac eforturi pentru a ne încadra în bugetul alocat de minister în conformitate cu plata per 

elev. 

Situaţia materială precară a multor părinţi este, în unele situaţii, cauza interesului scăzut faţă  

de şcoală al elevilor. Nici bugetul comunei nu este suficient de mare, încât să fie rezolvate toate 

problemele cu care se confruntă școala. O contribuție pozitivă la atingerea obiectivelor propuse, o 

are și Asociația Școala Stoeneșteană, implicându-se și material dar și uman. Toate aceste aspecte 

economice au efecte grave: dezinteres pentru educație, absenteism ridicat, chiar abandon şcolar (cu 

precădere în rândul copiilor de etnie rromă). Tocmai de aceea impactul programelor sociale este 

mare. 

Din punct de vedere social, implicarea părinţilor în procesul instructiv-educativ este o 

problemă secundară,  grija principală fiind asigurarea hranei copiilor. O parte din elevii şcolii 

provin din cătune ce nu oferă condiţii de dezvoltare conform standardelor în vigoare. Locuințele lor 

nu sunt conectate la reţele de utilităţi. Ei locuiesc împreună cu familia în case ce rar sunt prevăzute 

cu baie. Efectele acestor probleme sociale se resimt asupra pregătirii elevilor. 

Situaţia materială precară a părinţilor multor elevi are consecinţe negative asupra interesului 

acestora faţă de şcoală. Preţul, de multe ori ridicat, al materialelor didactice, precum şi al celorlalte 

mijloace necesare pentru parcurgerea anilor de şcoală (rechizite, caiete, ghiozdan etc.) poate 

reprezenta, de asemenea, o ameninţare. Efectul acestor factori economici poate fi extrem de grav, de 

la dezinteres şi absenteism ridicat (chiar în rândul elevilor din clasele primare) până la abandonul 

şcolar. 

O altă problemă socială este tendinţa mass-mediei de a prezenta ca regulă aspectele negative, 

cu efecte pe termen lung, şcoala trebuie să facă eforturi pentru a înlătura sau atenua aceste efecte. O 

oportunitate este reprezentată de cetățenii de etnie romă care doresc să continue nivelul de studiu, 

optând pentru programul „A doua șansă” , care din păcate nu a fost implementat și în școala 

stoeneșteană. 

În ceea ce priveşte tehnologicul, pe plan naţional şi mondial, se  constată un accent pus pe 

tehnologia informaţiei şi comunicării. Şcoala nu are un număr suficient de calculatoare: s-a 

implementat programul AeL, existând rețea de calculatoare in toate structurile. Accesul la internet 

din partea cadrelor didactice și a personalului auxiliar nu mai este deficitar acesta existând în 

secretariat, contabilitate, director, în alte cabinete sau săli de clasă, dar şi în toate cancelariile din 

fiecare structură.  

O problemă consta lipsa finanțării complementare în achiziționarea de obiecte de inventar. 

Astfel majoritatea calculatoarelor și a perifericelor, precum și videoproiectoarelor sunt de peste 10 

ani, unele dintre ele trebuie reparate, altele înlocuite sau upgradate. Acest aspect trebuie rezolvat 

deoarece urmează evaluările naționale unde activitatea este direct legată de existența și funcționarea 

aparaturii informatice. Se caută soluții legate de o sursa alternativă de acces la rețeaua internet.  



 
Preocupările în domeniul ecologic, din grija faţă de generaţiile viitoare, au în vedere 

reducerea poluării, folosirea unor materiale mai eficiente, reciclarea şi refolosirea lor. În acest sens 

şcoala noastră participă la programe de educaţie civică şi ecologică iniţiate de cadrele didactice sau 

de partenerii sociali. 

Aceasta situaţie impune, în mod necesar şi urgent, o strategie educaţională pentru 

conştientizarea copiilor şi tinerilor în vederea adoptării unei atitudini corecte faţă de mediul 

înconjurător prin educaţie ecologică prin lecții sau activități extracurriculare. 

 

 

II. ANALIZA INSTITUŢIONALĂ A ŞCOLII GIMNAZIALE NR.1 STOENEȘTI 

 

Pornind de la priorităţile politicii educaţionale ale M.E.C.T.S.: 

 Calitate; 

 Descentralizare; 

 Performanţă; 

 Eficienţă; 

 Standarde europene; 

 Accesibilitatea la educaţie; 

 Oferte educaţionale; 

 Mentalitate; 

 Responsabilitate; 

Activitatea în unitatea noastră s-a desfăşurat în baza prevederilor Planului managerial şi ale 

planurilor de activitate elaborate pe compartimente, urmărind în principal următoarele obiective: 

1. CURRICULUM: 

- Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică oficială şi a finalităţilor pe niveluri 

educaţionale: preşcolar, primar şi gimnazial; 

- Asigurarea calităţii educaţiei în grădiniţă şi în şcoală; 

- Stabilirea ofertei educaţionale în funcţie de nevoile specifice în grădiniţă şi în şcoală; 

- Aplicarea sistemului de evaluare intern şi extern; 

- Valorificarea rezultatelor la evaluările naţionale, la concursurile şcolare pe baza datelor 

statistice în vederea creşterii performanţei şcolare. 

 

2. RESURSELE UMANE: 

- Cunoaşterea legilor, ordinelor, metodologiilor şi a celorlalte acte normative privind 

încadrarea, perfecţionarea şi evaluarea cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic al unității; 

- Elaborarea şi prezentarea unor repere ale formării personalului didactic și didactic auxiliar; 

- Creşterea calităţii resurselor umane din unitate; 

- Promovarea unei politici de personal care să asigure creşterea calităţii şi eficienţei activităţii 

didactice. 

3. RESURSE MATERIALE: 

- Fluidizarea fluxului informaţional între structurile școlare; 



 
- Gestionarea eficientă a resurselor materiale; 

- Elaborarea bugetului școlii; 

4. PARTENERIATE ŞI PROGRAME: 

- Coordonarea şi participarea la proiectele de parteneriat din cadrul unității școlare; 

- Colaborarea cu instituţii abilitate în derularea de proiecte şi programe educative; 

- Încheierea de parteneriate cu alte unităţi de învăţământ, comunitatea locală, ONG-uri alti 

parteneri interesați de  activitatea din unitatea noastră; 

5. RELAŢII PUBLICE, COMUNICARE ŞI IMAGINE: 

- Îmbunătăţirea  comunicării organizaţionale; 

- Promovarea imaginii școlii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii publice; 

- Participarea la activităţi de perfecţionare în management a directorilor (simpozioane, mese 

rotunde, şedinţe); 

 

ANALIZA S.W.O.T. 

1. CURRICULUM 

                   Puncte tari           Puncte slabe 

+ Respectarea planului cadru; 

+ Programe CDS elaborate de cadrele didactice 

ale şcolii;  

+ Existenţa unor scheme orare conform 

legislaţiei în vigoare;  

+ Material curricular (planuri de învăţământ şi 

programe şcolare, auxiliare curriculare - 

manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, 

culegeri de probleme, îndrumatoare, softuri 

educaţionale). 

- Folosirea insuficientă  a echipamentelor 

moderne; 

- Slaba implicare a profesorilor în proiecte 

interne şi internaţionale; 

- Oferta şcolii nu satisface nevoile tuturor 

elevilor, opţiunile se fac în funcţie de decizia 

majorităţii elevilor clasei sau în funcţie de 

încadrarea profesorilor titulari; 

                 Oportunităţi              Ameninţări 

? Creşterea gradului de autonomie a şcolii pe 

probleme de CDŞ; 

? Oferta de formare continuă şi perfecţionare; 

? Existența unor programe educaționale 

alternative (A doua șansă, After school) 

 Insuficienţa diversificare şi adecvare a CDŞ-

ului la cerinţele şi solicitările elevilor poate 

scădea motivaţia pentru învatare precum şi 

interesul pentru această unitate de 

invaţământ; 

 Baza materiala insuficientă nu permite 

realizarea tuturor solicitărilor - CDS; 

 Mulţi elevi provin dintr-un mediu 

defavorizat; 

 Disponibilitate scăzută a părinţilor pentru 

problemele propriilor copii, unii părinţi 

refuzând colaborarea cu profesorul 

psihopedagog. 

 



 
2. RESURSE UMANE 

                       Puncte tari                     Puncte slabe 

+ Personal didactic calificat 100% ; 

+ Ponderea cadrelor didactice titulare cu 

gradul didactic I si II este de peste 70%; 

+ Înscrierea la grade didactice si 

desfăşurarea de pre inspecții si inspecții 

curente finalizate cu calificativ Foarte 

bine; 

+ Relaţiile interpersonale, în mare parte, 

profesor - elev, conducere - subalterni, 

profesori - părinţi, profesori - profesori 

etc.) existente favorizează crearea unui 

climat educaţional deschis, stimulativ; 

+ Existenţa a unui profesor itinerant pentru 

elevii diagnosticați cu CES, ADHD etc.; 

+ Personal didactic auxiliar calificat; 

- Management deficitar la nivelul unor 

responsabili de catedră. 

- Încadrarea unei educatoare in curs de calificare la 

grădiniţă; 

- Slaba participare la cursuri de formare şi 

perfecţionare a cadrelor didactice de la grădiniţă; 

- Conservatorismul unor cadre didactice şi 

rezistenţa la schimbare; 

- Slaba motivare a cadrelor didactice având în 

vedere salariile mici; 

- Superficialitatea unor cadre didactice suplinitoare 

debutante; 

+ Insuficient personal nedidactic la grădiniţă (un 

post îngrijitor neocupat).  

+ Există o bună  delimitare a responsabilităţilor 

cadrelor didactice precum şi o bună coordonare a 

acestora; 

                         Oportunitati                       Amenințări 

? Varietatea cursurilor de formare si 

perfecţionare organizate de CCD, ONG, 

Universităţi; 

? Întâlniri frecvente cadre didactice – 

părinţi la nivelul învățământului preșcolar 

si primar;  

? Existenţa unui număr mic de cadre 

didactice care utilizează calculatorul în 

procesul instructiv-educativ; 

 Statutul social marginalizat al cadrelor didactice; 

 Reducerea numărului de elevi şi a numărului de 

norme didactice; 

 Scăderea motivaţiei şi interesului pentru 

activităţile profesionale (colaborarea cu părinţii, 

perfecţionarea, activităţi extracurriculare, 

confecţionarea de material didactic, pregătirea cu 

profesionalism a lecţiilor etc.); 

 Criza de timp a părinţilor, datorită actualei 

situaţii economice, reduce participarea familiei în 

viaţa şcolară, cu implicaţii atât în relaţia profesor-

elev cât şi în performanţa şcolară a elevilor; 

 Migrarea elevilor spre alte unităţi şcolare. 

 

3. RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE 

                         Puncte tari                  Puncte slabe 

+ Starea fizica a spatiilor şcolare şi încadrarea în 

normele de igienă corespunzătoare, în condiţiile în 

care unitatea se află în reabilitare structura şcolară 

Bădeni ; 

+ Existența unor spaţii mai mari, noi sau renovate, 

care permit un proces instructiv-educativ de calitate; 

+ Şcoala are biblioteca; 

- Spaţii din grădiniţa nou extinsă 

nedotate; 

- Achiziţionarea deficitara a obiectelor 

de papetărie si de curățenie, totul 

realizându-se prin centrul bugetar; 

- Nu toate cadrele didactice beneficiază 

de: xerox, calculator propriu,  echipat 



 
+ Materiale didactice moderne pentru bibliotecă 

(cărti, albume, enciclopedii, atlase); 

+ Cadrele didactice  au acces la internet; 

cu imprimantă şi consumabile.  

- Existenţa cabinetelor medical si 

stomatologic; 

- Lipsa cabinetelor pentru anumite 

discipline: fizica, chimie, biologie, 

precum şi a cabinetului de consiliere 

şcolară; 

                           Oportunităţi                       Ameninţări 

? Descentralizarea şi autonomia instituţională; 

? Parteneriate cu comunitatea locală etc.  

? Stimularea  personalului didactic în scopul 

elaborării de proiecte cu finanţare externă; 

? Posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în 

activităţi productive şi de întreţinere a şcolii;  

? Fonduri băneşti extrabugetare (sponsorizări, 

donaţii); 

 Nu au fost alocate fonduri în această 

vară pentru amenajarea spațiilor din 

exteriorul clădirilor; 

 Gradul scăzut de implicare al cadrelor 

didactice şi elevilor în păstrarea 

resurselor şcolii; 

 Slaba finanțare de la bugetul de stat 

(plata per elev). 

 

4.RELAŢIILE CU COMUNITATE ŞI ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

                    Puncte tari                    Puncte slabe 

+ Organizarea de activități extraşcolare şi extracurriculare 

atractive; 

+ În şcoala s-au desfășurat programe educaţionale. 

+ Participări la activităţile sportive 

+ Colaborarea bună cu  reprezentanţii comunității locale 

(Primărie, Consiliul Reprezentativ al părinţi, Poliţie, 

Biserică). 

- Puţine activităţi desfășurate în 

şcoală care să implice 

participarea părinţilor; 

- Activitatea supraîncărcată a 

coordonatorului de programe şi 

proiecte educative; 

- Slaba implicare a unor cadre 

cadrelor didactice în proiecte și 

activităţi extraşcolare; 

- Absenţa consilierilor locali; 

- Implicarea slabă a părinţilor; 

- Lipsa unor fonduri de premiere a 

elevilor și cadrelor didactice. 

                     Oportunităţi                Ameninţări 

? Disponibilitatea  şi responsabilitatea unor instituţii de a 

veni în sprijinul şcolii (Primărie, ONG, Biserică, Poliţie, 

instituţii culturale); 

? Interesul liceelor de a-şi prezenta oferta educaţională; 

? Relații de parteneriat cu firme de consultanță în scrierea, 

derularea și monitorizarea unor proiecte. 

 Timpul limitat pentru 

participarea la programe 

educative; 

 Materiale insuficiente; 

 Lipsa motivaţiei cadrelor 

didactice şi a elevilor; 

 Limitarea deplasărilor. 

 

 

 



 
Planul de măsuri pentru semestrul al II-lea, anul școlar 2017-2018 

 

Planul de măsuri pentru semestrul al II-lea, anul şcolar 2017-2018 a fost întocmit având în 

vedere aspectele care reies din analizele SWOT și PESTE. Au fost stabilite măsuri pentru 

eliminarea aspectelor negative menţionate. 

Nr. 

crt. 

Obiectiv Măsuri Răspunde Temen 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Pregătirea elevilor la 

nivelul standardelor de 

calitate. 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptarea strategiilor didactice la 

nevoile educaţionale ale elevilor 

Cadre didactice Permanent  

Întocmirea graficului de pregătire 

suplimentară a elevilor şi 

urmărirea modului de realizare. 

Responsabili 

comisii metodice 

Prof. Matematică, 

limba română 

Periodic  

Implicarea mai activă a familiei în 

viaţa şcolii. 

Comitetul de 

părinţi. 

Permanent  

Efectuarea de evaluări curente 

periodice, chiar dacă aceste 

evaluări nu sunt finalizate cu 

consemnarea în cataloage a unor 

note. 

Consiliile 

profesorale ale 

claselor I-VIII 

Periodic  

Îndrumarea şi controlul activităţii 

didactice 

Conducere, 

Responsabilii de 

catedră 

Conform 

graficului 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Îmbunătățirea stării 

disciplinare a elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de măsuri al comisiei de 

disciplină, prevenirea şi 

combaterea violenţei în mediul 

şcolar. 

Consiliul de 

Administrație 

Ocazional  

Colaborarea cu poliţia de 

proximitate şi cu alte instituţii 

abilitate. 

Responsabil cu 

activitatea educativă 

Permanent  

Colaborarea cu  consilierul 

psihopedagogic și preotul şcolii. 

Consilierul şcolar 

Preotul. 

Permanent  

Respectarea metodologiei privind 

motivarea absenţelor şi avizarea 

motivărilor medicale de către 

reprezentanţii cabinetelor 

medicale şcolare. 

Învăţători/ diriginţi/ 

asistent medical sau 

medicul şcolii 

Permanent  

Informarea şi implicarea mai 

activă a familiei în prevenirea 

abaterilor disciplinare a elevilor. 

Diriginţii  Permanent  

Monitorizarea şi controlul 

activităţii pentru creşterea calităţii 

procesului instructiv-educativ. 

Comisia de 

disciplina 

Ocazional  



 
3 Diversificarea 

strategiilor didactice. 

Perfecţionarea cadrelor didactice 

prin cursuri pentru utilizarea 

tehnologiilor didactice moderne şi 

a învăţării centrate pe elev. 

Responsabilul cu 

perfecţionarea. 

Conform 

ofertei CCD 

etc. 

Activităţi metodice la nivel de 

comisii metodice  precum lecţii 

deschise, interasistenţe etc. 

Responsabili de 

comisie 

Conform 

planului de 

activitate. 

4  Monitorizarea şi 

controlul activităţii 

pentru creşterea calității 

procesului instructiv-

educativ 

Îndrumarea şi controlul calităţii 

instructiv - educative 

Conducerea  Permanent  

Monitorizarea şi evaluarea 

activităţii personalului în 

concordanţă cu rezultatele 

obţinute. 

Conducerea  Permanent  

Elaborarea procedurilor pentru 

asigurarea calităţii 

Comisia de evaluare 

și asigurare a 

calităţii 

Raportări 

interne la 

sfârșitul sem. I 

 

 

  



 
III. ANALIZA PSIHO-SOCIO-DEMOGRAFICĂ ŞI DE SĂNĂTATE A 

POPULAŢIEI ŞCOLARE 

 

3. 1. Efectivele şcolare 

Situația școlară a elevilor la spășitul semestrului I: 

Nivel de 

învăţământ 

 La începutul 

semestrului 

La sfârșitul 

semestrului 

Promovați Situație 

neîncheiată 

Preşcolar  126 124 124  

Stoenești combinată 26 24 24 - 

Bădeni combinată 23 23 23 - 

Cotenești combinată 23 23 23 - 

V. Bădenilor combinată 43 44 44 - 

Piatra  combinată 11 10 10 - 

Primar      

Stoenești  CO 11 11 11 - 

cl. I 8 8 8 - 

cl. a – II-a 15 15 15 - 

cl. a – III-a 4 8 8 - 

cl. a – IV-a 9 9 9 - 

Total  47 51 51 - 

Bădeni CO 4 3 3 - 

cl. I 5 5 5 - 

cl. a – II-a 7 6 6 - 

cl. a – III-a 3 2 2 - 

cl. a – IV-a 5 4 4 - 

Total  24 20 20 - 

Cotenești CO 6 6 6 - 

cl. I 8 9 9 - 

cl. a – II-a 5 2 2 - 

cl. a – III-a 11 8 8 - 

cl. a – IV-a 11 11 11 - 

Total  41 36 36 - 

VBădenilor CO 19 20 20 - 

cl. I 16 16 16 - 

cl. a – II-a 18 18 17 1 

cl. a – III-a 13 13 13 - 

cl. a – IV-a 8 8 8 - 

Total  74 75 74 1 

Piatra CO 2 3 3 - 

cl. I 3 4 4 - 

cl. a – II-a 7 7 7 - 

cl. a – III-a 3 3 3 - 

cl. a – IV-a 7 8 8 - 

Total  22 25 25 - 



 
Gimnazial      

Stoenești  cls. a – V-a 17 17 15 - 

cls. a – VI-a 15 16 16 - 

cls a – VII-a 27 28 28 - 

cls a – VIII-a 11 11 11 - 

Total  70 72 70 - 

Bădeni  cls. a – VI-a 10 9 9 - 

cls a – VII-a 12 12 11 - 

cls a – VIII-a 15 15 8 - 

Total  37 36 28 - 

Cotenești cls. a – VI-a 12 12 8 - 

cls a – VII-a 16 16 15 - 

cls a – VIII-a 14 14 14 - 

Total  42 42 37 - 

 

 

3. 2. Starea de sănătate în rândul elevilor 

 

La nivelul unităţii nu există cabinet medical, cabinet stomatologic şi cabinet psihopedagogic, 

unde copiii să beneficiază de asistenţă medicală şi de consiliere şcolară. Consilierea școlară se face 

de către un angajat al CJRAE Argeș în sălile de clasă și nu în spațiu care să corespundă activității 

desfășurate de acesta. 

Cabinetele medicale individuale din localitate oferă ocazional consultații gratuite și doar 

atunci când se impune, și nu preventiv. Asistenţa medicală de specialitate presupune o latură 

profilactică şi o activitate curativă. 

Profilaxia generală presupune: 

I. educarea copiilor în cadrul orelor de educaţie pentru sănătate în vederea adaptării şi 

consolidării unui stil de viaţă sănătos (cu referire la alimentaţia sănătoasă, programul 

de activitate şi de odihnă, practicarea unui sport pentru evitarea sedentarismului şi 

călirea organismului, măsuri de igienă individuală şi colectivă pentru prevenirea 

îmbolnăvirii, însuşirea noţiunilor corecte legate de începerea vieţii sexuale după 

maturizarea biologică şi psihică); 

II. lectorate cu părinţii în vederea educaţiei pentru sănătate; 

III. examenele medicale de bilanţ şi controalele medicale periodice în vederea depistării 

precoce a abaterilor de la starea de sănătate; 

IV. dispensarizarea copiilor cu afecţiuni medicale în scopul urmăririi respectării 

controalelor medicale periodice la specialiştii de profil şi a evoluţiei afecţiunilor 

respective; 

V. eliberarea avizelor pentru competiţiile sportive şi alte activităţi extraşcolare; 

VI. efectuarea triajului epidemiologic la sfârşitul fiecărei vacanţe şcolare cu iniţierea 

acţiunilor de depistare a anginelor streptococice prin recoltarea exsudatelor şi 

tratamentul în cazul celor pozitive. 

 


