
   

   

   

   

   

 Şcoala Gimnazială Nr. 2 Marginea – mediu democratic şi creativ de dezvoltare pentru 

toţi şi pentru fiecare. Calitate şi performanţă în oferirea serviciilor educaţionale, prin 

comunicare deschisă şi permanentă cu partenerii educaţionali şi sociali. 

 Şcoala Gimnazială Nr. 2 Marginea are “porţile deschise “pentru toţi copiii, indiferent de 

etnie, religie, situaţie materială, oferindu-le şanse egale pentru educaţie. Misiunea şcolii 

noastre este aceea de a ajunge la sufletele copiilor, pentru a-i face să se deschidă ca nişte flori. 

Vrem să-i învăţăm să descopere ceea ce sunt şi ceea ce pot fi. 

 Şcoala noastră pune în centrul întregii activităţi copilul, cu capacităţile, înclinaţiile şi 

nevoile lui, căutând să i le dezvolte în aşa fel încât fiecare să se simtă folositor, să creadă în 

puterile lui de a răzbate în viaţă prin ceea ce este. 

 Prin tot ceea ce facem încercăm să descoperim, să cultivăm şi să formăm calităţi precum 

adaptabilitatea, gândirea critică, responsabilitatea, capacitatea de implicare, spiritul de echipă, 

toleranţa, pentru că numai aşa putem trăi într-o societate democratică. Nu trebuie să uităm de 

respectul de sine, acest lucru care ne dă încredere în forţele proprii şi care ne face să ne 

deschidem aripile spre viitor cu optimism. 

 Suntem deschişi la noile tipuri de educaţie: ecologică, pentru sănătate, pentru 

comunicare sau pentru timp liber. Această misiune nu poate fi îndeplinită fără ajutorul 

comunităţii. Împreună, învăţăm să luăm cele mai bune decizii în privinţa educaţiei copiilor. 

 Încercăm să păstrăm un echilibru între tradiţiile şcolii, fiind deschişi în acelaşi timp spre 

ceea ce este nou. 



PPPLLLAAANNN   DDDEEE   ŞŞŞCCCOOOLLLAAARRRIIIZZZAAARRREEE   222000111444---222000111555 

CCCIIICCCLLLUUULLL   PPPRRRIIIMMMAAARRR    

 Clasa pregătitoare - 2 clase – 45 elevi 

    C.P.A – Prof. înv. primar Rotariu Gina Mariana - titular Grad didactic I  

    C.P.B - Prof. înv. primar Moisoc Carmen Diana- titular Grad didactic I  

 Clasa I – 2 clase - 40 elevi 

    Cl. I A – înv.  Filimon Ioan – suplinitor, Grad didactic I  

    Cl. I B – Prof. înv. primar Prelipcean Elena – titular Grad didactic I  

 Clasa a II a - 1 clasă – 24 elevi Prof. înv. primar Cazaciuc Daniela - titular Grad didactic I  

 Clasa a III a – 2 clase – 37 elevi 

    Cl. a III a A– Înv. Nichitean Theodora – suplinitor, debutant  

    Cl a III a B – Prof. înv. primar Hriţcan Iliana - titular Grad didactic I  

 Clasa a IV a - 1 clasă – 26 elevi Prof. înv. primar Eremie Margareta - titular Gr. didactic I  

CCCIIICCCLLLUUULLL   GGGIIIMMMNNNAAAZZZIIIAAALLL    

 Clasa a V a - 2 clase – 46 elevi 

   Cl. a V a A - Prof. diriginte Ursache Georgeta  

   Cl. a V a B - Prof. diriginte Malanca Mariana  

 Clasa a VI a - 2 clase – 39 elevi 

   Cl. a VI a A - Prof. diriginte Vega Irina Elena  

   Cl. a VI a B - Prof. diriginte Casandra Daniela Cristina  

 Clasa a VII a - 2 clase – 40 elevi 

   Cl. a VII a A - Prof. diriginte Cotos Ioana 

   Cl. a VII a B - Prof. diriginte Leuștean Lenuţa Violeta 

 Clasa a VIII a - 2 clase – 38 elevi 

   Cl. a VIII a A - Prof. diriginte Bolbinsky Erika Cristina  

   Cl. a VIII a B - Prof. diriginte Huţanu Cezar 



ÎÎÎNNNCCCAAADDDRRRAAARRREEE    

CCCIIICCCLLLUUULLL   PPPRRRIIIMMMAAARRR    

Titulari - 6 

Suplinitori - 2 

CCCIIICCCLLLUUULLL   GGGIIIMMMNNNAAAZZZIIIAAALLL    

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ŞI LIMBA LATINĂ CLASA A VIII A 

   Cotos Ioana - titular școală - 18 ore – definitivat, înscrisă la gradul didactic II și la doctorat 

   Șuhane Anca Loredana - suplinitor - 18 ore - debutant 

LIMBA ENGLEZA 

   Vega Irina Elena - titular școală- 24 ore – Grad didactic I 

LIMBA FRANCEZĂ 

   Chivici Niculina Adița - titular școală- 18 ore – Grad didactic II 

MATEMATICA 

   Leuștean Lenuța Violeta - titular școală - 20 de ore – Grad didactic I 

   Burciu Valentina – suplinitor – 12 ore - debutant 

FIZICA 

   Malanca Mariana - titular școală - 12 ore fizică + 6 ore desen - definitivat 

CHIMIE 

   Moldovan Elena - titular școală - 9 ore – Grad didactic I (Director, degrevare 9 ore) 

BIOLOGIE 

   Ursache Georgeta - suplinitor – 10 ore - debutant 

ISTORIE ŞI CULTURĂ CIVICĂ 

   Bolbinsky Erika Cristina - titular școală - 18 ore - Grad didactic I 

GEOGRAFIE 

   Ursache Georgeta - suplinitor – 9 ore - debutant 

RELIGIE 

   Luța Dalia Elena - titular școală – religie ortodoxă – 9 ore – Grad didactic II (completează 

catedra la Liceul Tehnologic ”Vasile  Gherasim” Marginea) 

   Boloca Valiuț  - suplinitor, titular la Şcoala Volovăţ – religie penticostală – 7 

ore - definitivat 

EDUCATIE PLASTICĂ ŞI EDUCAŢIE MUZICALĂ   



   nu există profesor calificat - orele sunt date în completare de catedră la profesori titulari ai 

școlii.  

EDUCATIE FIZICĂ ŞI SPORT 

   Huțanu Cezar - titular școală – 18 ore - definitivat 

   Lungu Adrian Constantin – suplinitor – 12 ore – Grad didactic II (completează catedra la 

Școala Gimnazială Nr. 3 Marginea) 

EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ 

   Casandra Daniela Cristina - titular școală – 18 ore (Ed. Tehnologică + opţionale TIC + 

muzică) – Grad didactic I 

DDDIIISSSCCCIIIPPPLLLIIINNNEEE   OOOPPPȚȚȚ IIIOOONNNAAALLLEEE    

Din oferta CDȘ, în funcţie de opţiunile elevilor şi părinţilor exprimate în luna mai 2014, au 

fost avizate de ISJ Suceava, pentru anul școlar 2014-2015, următoarele discipline opţionale: 

Nr. 

Crt. 
Denumirea opționalului Clasa Propunător 

111...     SĂ SCRIEM CORECT II  CAZACIUC DANIELA 

222...     POVEȘTILE COPILĂRIEI III A  NICHITEAN THEODORA 

333...     POVEȘTILE COPILĂRIEI III B  HRIȚCAN ILIANA 

444...     TRAISTA CU POVEȘTI IV  EREMIE MARGARETA 

555...     ISTORIA MARILOR DESCOPERIRI ȘTIINŢIFICE V  MALANCA ELENA MARIANA 

666...     MARI RELIGII ALE OMENIRII V  BOLBINSKY CRISTINA ERIKA 

777...     PRIETENUL MEU CALCULATORUL VI  CASANDRA DANIELA CRISTINA 

888...     STRUCTURI ALE COTIDIANULUI ÎN EVUL MEDIU VI  BOLBINSKY CRISTINA ERIKA 

999...     PRIETENII NATURII VII  MOLDOVAN ELENA 

111000...    LUMEA FOTOGRAFIEI DIN COMPUTER VII  CASANDRA DANIELA CRISTINA 

111111...    LUMEA FILMULUI ȘI A FOTOGRAFIEI DIN COMPUTER VIII  CASANDRA DANIELA CRISTINA 

111222...    ISTORIA MARILOR DESCOPERIRI ŞTIINŢIFICE VIII  MALANCA ELENA MARIANA 

 

BBBIIIBBBLLLIIIOOOTTTEEECCCAAA   ȘȘȘCCCOOOLLLIIIIII - 11.449 volume 

Prof. înv. primar Eremie Margareta - bibliotecar – 0,12 normă 

PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLL   DDDIIIDDDAAACCCTTTIIICCC   AAAUUUXXXIIILLLIIIAAARRR    

   Hapciuc Ancuța - administrator financiar şi de patrimoniu – 0,50 normă - contract de 

muncă durată nedeterminată 

           secretar – 0,50 normă - contract de muncă durată 

nedeterminată 

PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLL NNNEEEDDDIIIDDDAAACCCTTTIIICCC - 2 femei de serviciu şi 1 muncitor de 

întreţinere/fochist 



PPPRRROOOGGGRRRAAAMMM   ȘȘȘCCCOOOAAALLLĂĂĂ    

 Se învaţă în două schimburi: 

   Schimbul de dimineață: 

- clasele V-VIII și clasele pregătitoare Program: 8.00 – 14,00; ora de 50 minute, pauza 10 

minute. 

   Schimbul de după amiază: 

- clasele I-IV Program: 14.00 – 17,45; ora de 45 minute, pauza 15 minute. 

SSSPPPAAAȚȚȚ III III    

 Corp A 

   9 săli de clasă amenajate ca și cabinete de limba română, limbi străine,  matematică, fizică 

chimie, biologie, istorie - geografie, Educaţie tehnologică 

   1 spaţiu cancelarie 

   1 spaţiu contabilitate – secretariat 

   1 spaţiu – birou director 

   1 spaţiu de depozitare corn şi lapte 

   1 spaţiu de depozitare material didactic 

   1 spaţiu - arhiva 

   1 grup sanitar în școală 

 Corp B 

   1 sală de clasă (clasa pregătitoare) 

   1 laborator de informatică 

   1 sală de sport 

   1 sală de depozitare material didactic 

   1 sală – biblioteca 

   1 sală – depozit de manuale 

BBBAAAZZZAAA   SSSPPPOOORRRTTTIIIVVVĂĂĂ 

   sala de sport amenajată în corpul B al școlii 

   teren sport în curs de amenajare – împrejmuire, covor sintetic, tribune. 

MMMIIIJJJLLLOOOAAACCCEEE   DDDEEE   TTTEEEHHHNNNOOOLLLOOOGGGIIIAAA   IIINNNFFFOOORRRMMMAAAȚȚȚ IIIEEEIII 

   laborator informatică cu 25 calculatoare 

                                    + 1 server - conexiune la internet  



             + multifunctională 2 calculatoare 

             + 1 laptop și acces la internet în cancelarie  

             + imprimanta + scanner + Copiator Xerox  

   1 laptop la secretariat cu acces la internet 

                                      + imprimantă  

                                      + fax + copiator Toshiba  

   1 laptop la bibliotecă/CEAC  

   laptop - 2 bucăţi  

   videoproiector - 4 bucăţi  

   ecran de proiecţie - 2 bucăţi  

   cameră video - 2 bucăţi  

   aparat foto digital - 1 bucată  

   reportofon – 1 bucată  

   aparat distrus hârtie - 1 bucată 

    aparat pentru compactare PET-uri – 1 bucată  

   conexiuni la internet - 2 (amândouă pe Telekom) - asigura accesul pe fir și wireless în toată 

școala (Corpul A și B)  

AAASSSIIIGGGUUURRRAAARRREEEAAA   SSSIIIGGGUUURRRAAANNNȚȚȚEEEIII    EEELLLEEEVVVIIILLLOOORRR 

   Spaţiul școlar compus din clădirile școlii, terenul de sport, curtea școlii, este    înconjurat pe 

toate laturile de gard; 

   Accesul se face prin cele 2 porţi mici; 

   Sistem de supraveghere video (exterior și interior), 

   Profesori și elevi de serviciu pentru cele două cicluri: primar şi gimnazial; 

   Accesul în spaţiul școlar se face numai pe baza procedurii specifice; 

   Semne distinctive - uniforma şi ecusonul. 

RRREEELLLAAAȚȚȚ IIIAAA   CCCUUU   EEELLLEEEVVVIIIIII 

   asigurarea condiţiilor de organizare și funcţionare a Consiliului Elevilor; 

   consultarea acestora în cazul luării unor decizii care îi privesc; 

   asigurarea premiselor de desfășurare în bune condiţii a procesului instructiv 

educativ;  

   seriozitate şi consecvenţă în pregătire din partea cadrelor didactice; 



   asigurarea accesului la toate spaţiile şcolare; 

    folosirea unor strategii didactice activ-participative care promovează învăţarea centrată pe 

elev;  

    integrarea mijloacelor de tehnologia informaţiei în activitatea instructiv-educativă; 

    folosirea unor instrumente de evaluare diverse care să asigure o evaluare cât mai 

completă a elevului (atât ca nivel de cunoștinţe cât şi competenţe și comportamente). 

RRREEELLLAAAȚȚȚ IIIAAA   CCCUUU   FFFAAAMMMIIILLLIIIAAA 

   implicarea în activitatea de conducere a școlii prin Consiliul de Administraţie (asigurarea 

accesului celor 2 membri aleşi de CRP la şedinţele CA); 

   implicarea în activitatea de asigurare a autoevaluării instituţionale prin CEAC asigurarea 

accesului părinţilor la activitatea instructiv-educativă şi cea extracurriculară; 

   proiectarea, organizarea şi desfășurarea de activităţi de consiliere a părinţilor;  

   testarea satisfacţiei familiei faţă de organizarea şi desfășurarea procesului instructiv-

educativ; 

   asigurarea caracterului funcţional şi eficient al comitetelor de părinţi pe clase şi a 

CRP/Asociației Părinților cu Inițiativă din Marginea; 

   asigurarea transparenţei decizionale. 

RRREEELLLAAAȚȚȚ IIIAAA   CCCUUU   CCCOOOMMMUUUNNNIIITTTAAATTTEEEAAA 

   asigurarea transparenţei decizionale şi financiare implicarea membrilor comunităţii locale 

în activităţile extracurriculare ale școlii; 

   implicarea în activitatea de conducere a școlii prin Consiliul de Administraţie; 

   asigurarea accesului la ședinţe a celor 2 membri ai Consiliului local și unul al primarului; 

   implicarea în activitatea de autoevaluare instituţională a școlii prin reprezentantul 

Consiliului local – membru al CEAC; 

   popularizarea activităţilor școlii în comunitate; 

   încheierea de parteneriate și protocoale cu instituţiile locale: Primăria, Poliţia, (protocol de 

colaborare), Dispensarul uman, Biserica ortodoxă și penticostală. 

RRREEESSSUUURRRSSSEEE   FFFIIINNNAAANNNCCCIIIAAARRREEE    

 Asigurarea finanţării școlii se realizează conform legislaţiei în vigoare 

având la bază finanţarea/elev. 

 Constituirea bugetului școlii se realizează prin: 



   finanţarea de baza - finanţare/elev - în conformitate cu sumele stabilite de guvern pentru 

fiecare elev în parte/ciclu de învăţământ (separat pentru fond de salarii și cheltuieli 

materiale);  

   finanţarea complementară (din fondurile proprii ale Primăriei comunei Marginea). 

AAALLLOOOCCCAAARRREEEAAA   FFFOOONNNDDDUUURRRIIILLLOOORRR   BBBUUUGGGEEETTTAAARRREEE   PPPEEENNNTTTRRRUUU   222000111444:::       

   cheltuieli materiale – 136.252 lei  

                                           + 22.000 cofinanţare de la bugetul local pentru parteneriatul 

multilateral Comenius ”Show me your school, I’ll show you mine”; 

   fond de salarii – 1.057.554 lei - din finantare de baza asigurată din cota defalcată TVA; 

   finanţare de la bugetul de stat pentru achitarea cheltuielilor aferente examenelor 

naţionale -3.042 lei; 

   burse sociale, de la bugetul local - 9.000 lei. 

FFFOOONNNDDDUUURRRIII    EEEXXXTTTRRRAAABBBUUUGGGEEETTTAAARRREEE   222000111444::: 

   fonduri provenite din sponsorizări ale Asociației Părinților cu Inițiativă Marginea. 

   


