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1. ARGUMENT 

Dinamica societăţii de astăzi implică în mod necesar viziune, prognoză şi diagnoză, 

astfel încât conceperea riguroasă a Planului de Dezvoltare Instituţională – PDI- presupune 

atingerea performanţei la nivelul ȘCOLII GIMNAZIALE ‖ DR. AUREL VLAD‖ ORĂȘTIE  în 

perioada 2018 – 2023. Echipa de proiect a ales această durată de viață de 5 ani, ținând cont de 

modificările legislative cuprinse în Legea Educației Naționale nr. 1/2011. Școala funcţionează și se 

dezvoltă prin efortul combinat al structurii de conducere, al personalului școlii, al elevilor și 

părinților, aceștia alcătuind comunitatea educațională. Planul de dezvoltare ne arată direcțiile 

majore de progres, iar modul de întocmire al acestuia permite consultarea părților interesate și 

implicarea în asumarea scopurilor, obiectivelor și acțiunilor propuse. 

Progresul înseamnă schimbare, iar cel mai important factor de schimbare este capacitatea 

de a inova, dar şi disponibilitatea de a coopera. Şcoala poate îndeplini această misiune dacă elevul 

învaţă pentru a răspunde următoarelor tipuri de finalităţi: învaţă pentru a şti, învaţă pentru a 

face, învaţă pentru a fi, învaţă pentru a trăi decent şi sigur în societate şi orice tip de 

comunitate.  

             Proiectul de dezvoltare instituţională  pentru perioada 2018-2023 s-a realizat plecând de la 

o radiografie complexă şi realistă asupra mediului extern în care activează instituţia de învăţământ 

şi asupra mediului organizaţional intern  ţinându-se cont de factorii care influenţează eficienţa 

activităţii educaţionale: 

  Scăderea numărului de elevi, ca urmare a scăderii natalităţii; 

  Competiţia tot mai accentuată între scoli; 

  Schimbările educaţionale şi manageriale generate de reformele educaţionale; 

  Politica managerială a scolii şi a comunităţii locale.   

            

Tehnicile de analiză SWOT au permis o evaluare echilibrată şi exigentă a resurselor şi 

mijloacelor, a impactului pe care factorii socio-economici, conjuncturali şi politici îl au asupra 

activităţii unităţii.  

            Planul de dezvoltare instituţională are în vedere eliminarea "punctelor slabe", a cauzelor 

generatoare şi a riscurilor asociate, înlăturarea "ameninţărilor" sau atenuarea efectelor acestora.  

Stabilirea scopurilor strategice a pornit de la identificarea "punctelor tari" (care reprezintă capitalul 

de referinţă) şi a "oportunităţilor" oferite de cadrul legislativ sau de comunitate.  

           Scopurile strategice asumate izvorăsc din realitatea obiectivă constatată la nivelul unităţii 

şcolare, corelate cu nevoile de educaţie. S-au luat în considerare ideile desprinse din proiectele 

întocmite la nivelul catedrelor şi comisiilor, a compartimentelor funcţionale organizate la nivelul 

unităţii, consultările cu elevii, propunerile avansate de comitetele de părinţi, de reprezentanţii 

comunităţii locale.  

                  Programele Ministerului Educaţiei Naționale şi ale Guvernului României privind 

reforma şi modernizarea învăţământului românesc sunt temeiul direcţiilor principale de dezvoltare 

instituţională în perioada 2018-2023. 
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                  Într-o lume a noului şi a schimbărilor, şcoala trebuie să promoveze incluziunea, valorile 

şi practicile societăţii democratice. Misiunea ei este să orienteze tânăra generaţie spre împlinirea în 

viaţa privată şi publică.  

                Performanţele obţinute în ultimii ani, ne îndreptăţesc în asumarea unor obiective 

manageriale care să pună în operă intenţia de dezvoltare instituţională a colectivului didactic şi să 

orienteze interesul de formare şi instruire a elevilor. 

2. CONTEXT LEGISLATIV 

Acest Proiect de dezvoltare instituțională a fost conceput în cf. cu următoarele acte normative:  

 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

- O. M.E.N nr. 5079/2016 cu privire la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar; 

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările și 

completările ulterioare;;  

- O. MENCS nr. 3637/12.04.2016- privind organizarea taberelor, excursiilor, expedițiilor şi a altor 

activităţi de timp liber în sistemul de învăţământ preuniversitar; 

- Ordinului privind aprobarea Statutului elevului nr. 4742/10.08.2016;  

- Ordinului nr. 5547/6.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecție a unităților de 

învățământ preuniiversitar; 

- Anexa 1 la Ordinul M.E.C.I. nr. 5132/10.09.2009 privind activitățile specifice funcției de 

diriginte; 

- Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, anexă la 

Ordinul Ministrul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5561/07.10.2011 cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Ordin nr. 5576 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat; 

- Ordinul 3470/2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat 

- Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
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CAPITOLUL I 

VIZIUNEA 

- „O şcoală nouă, modernă, o mentalitate europeană, un viitor de succes” 

 

MISIUNEA 
Educaţia este percepută astăzi ca o funcţie vitală a societăţii contemporane, fiind un 

factor cheie în dezvoltarea societăţii. 

Scoala asigură viitoarea forţa de muncă calificată pentru toate sectoarele de 

activitate, favorizează progresul, stimulează curiozitatea intelectuală, capacitatea de adaptare, 

creativitatea şi inovaţia individului; educaţia este instrumentul cel mai puternic de care dispunem 

pentru a modela viitorul.  

Școala oferă educație pentru toti copii, astfel încât să fie capabili să răspundă 

exigențelor unei societăți mereu în schimbare, să-si desăvârșească activ și responsabil propriul 

destin, precum și propria personalitate. 

MISIUNEA  este interactiunea scolii cu mediul social, cultural si economic, transformarea 

scolii intr-un centru de resurse educationale si accentuarea specificului de scoala incluziva si 

integratoare, capabila sa raspunda  aspiratiilor si nevoilor fiecarui elev. 

 

 MISIUNEA  derivă din nevoile de educație, identificate la nivelul societății și a comunității 

vizând: 

 Consolidarea  identităţii şi a individualităţii şcolii, prin promovare standardelor educaționale; 

 Elaborarea unei oferte educaţionale conforme cu standardele naţionale şi cu idealurile școlii 

româneşti și ale comunității locale; 

 Îmbunătățirea sistemului de management, pentru menținerea și ridicarea calității educației 

oferite; 

 Crearea unui climat de siguranță fizică și libertate pentru elevii școlii; 

 Dezvoltarea unor parteneriate locale, naţionale şi internaţionale, cuprinse în ethosul școlii, 

pentru promovarea valorilor europene: pluralismul de idei, toleranţa etnică şi socială;  

 Formarea continuă a profesorilor, pentru aplicarea metodelor active de predare și a celor 

alternative de evaluare; 

 Crearea oportunităților pentru educația informală și non-formală (activități extracurriculare 

și extrașcolare); 

 Educarea tinerilor în spiritul cetăţeniei democratice, înţelegerea, respectarea şi exercitarea 

drepturilor omului, practicarea democraţiei coparticipative; 

 Deschiderea faţă de Europa şi promovarea dimensiunii europene în educaţie prin: 

 Continuarea studierii limbilor străine; 

 Promovarea comunicării interculturale; 

 Realizarea unităţii prin diversitate; 

 Dezvoltarea competenţelor generale şi specifice privind învăţarea informaticii şi a 

tehnologiilor informaţiei şi comunicării. 
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 Accentuarea dimensiunii pragmatice a personalităţii tinerilor prin educaţia antreprenorială, 

ecologică, pentru sănătate. 

 

 

 

 

CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ 

 
• Este caracterizată printr-un ethos profesional bun. Trăsăturile dominante sunt cooperarea, munca 

în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru prietenie, libertatea de 

exprimare;  

• A fost elaborat regulamentul de ordine interioară care cuprinde norme privind atât activitatea 

cadrelor didactice cât şi pe cea a elevilor;  

• Climatul organizaţiei școlare este deschis, stimulativ, caracterizat prin dinamism;  

• Relaţiile dintre cadrele didactice sunt deschise, colegiale, de respect şi de sprijin;  

• Directorul are o atitudine asertivă, democratic, de încredere în echipa de lucru, este receptiv, 

cooperant, comunicativ, dinamic, obiectiv, cu respect faţă de realizările organizaţiei şi a nevoilor 

ei.  

 

CAPITOLUL II 

DIAGNOZA UNITĂȚII ȘCOLARE 

ELEMENTE DE IDENTIFICARE 

Titulatura oficială a şcolii: ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DR. AUREL VLAD” ORĂȘTIE 

  Adresa: LUMINII, NR. 10, ORĂȘTIE, COD 335700, JUD HUNEDOARA 

  Tipul şcolii: gimnazială, cursuri de zi 

  Telefon/fax 0254241166, 0254346875 

  E-mail: scaurelvlad@yahoo.com 

  Web site: www.scoalaaurelvlad.ro 

  Limba de predare: română 

                     Minorități în unitatea școlară: rromi, maghiari 

Repere geografice:  

Municipiul Orăştie, atestat documentar în anul 1224, cunoaşte o dezvoltare rapidă 

în cei peste 790 de ani de existenţă şi, în pofida atacurilor frecvente ale armatelor turceşti şi ale 

distrugerilor implicite, devine unul dintre cele Şapte Scaune Săseşti ce administrează Transilvania 

în timpul Imperiului Austro-Ungar. Are trei comunităţi mari, românească, maghiară şi săsească, 

fiecare având propria confesiune creştină şi lăcaşuri de cult, dar şi elemente recognoscibile de 

arhitectură civilă. 
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  Acces. Orăştie este situat în partea estică a judeţului Hunedoara, la 27 de kilometri 

de municipiul Deva, reşedinţa de judeţ. Se întinde pe o suprafaţă de 3862 ha, având coordonatele 

geografice: 45 grade 47 min şi 30 sec latitudine nordică şi 23 grade 11 min şi 30 sec longitudine 

estică, pe Drumul Naţional Deva – Sebeş, Alba Iulia. Fiind situat pe Drumul Naţional, are ieşire 

spre următoarele căi de comunicaţie rutieră: DN 7: Bucureşti – Râmnicu Vâlcea – Sibiu – Sebeş – 

Orăştie – Deva – Arad – Nădlac; DJ 705: Orăştie – Costeşti; DC 40: Orăştie – Pricaz; DC 42: 

Orăştie – Gelmar – Geoagiu. 

                         Climă. Din punct de vedere climatologic Orăştie se caracterizează printr-o climă 

temperat continentală cu temperaturi medii multianuale de + 9,8 grade C, extremele (+ -) fiind 

situate în lunile iulie, respectiv ianuarie. 

În municipiul Orăștie funcționează două Școli Gimnaziale și anume ‖Dr. Aurel 

Vlad‖ și ‖Dominic Stanca‖,  un Colegiu Național  numit ‖Aurel Vlaicu‖ și Liceul Tehnologic ‖N. 

Olahus‖ precum și o grădinița cu 7 locații de educație. 

 

Scurt istoric: 

 Urmare a dezvoltării civice și industriale rapide a Orăștiei a avut drept consecință, 

între altele, și o creștere a populației școlare.  Pâna în 1948, la reforma învatamântului, au 

funcționat la Orăștie 2 școli primare de baieți și una de fete. Dupa 1948 cele doua școli își 

desfasoară  activitatea pe baza altor planuri de învatamânt, cu discipline noi. 

                        În 1954 școlile sunt mixtate. Școala de baieți este asimilată de școala medie mixtă 

Orăștie (Liceul ―Aurel Vlaicu‖), iar școala de fete devine Școala generală de 7 ani. Actuala Școala 

Generala ‖Dr. Aurel Vlad‖ este fosta Școală generală de 7 ani. 

În 1959 s-a construit o aripa cu 2 sali de clasa, iar în anii 1971-1972 se adaugă noi 

săli pentru ateliere, se modernizează curtea și terenurile sportive. 

                       În 1977 Școala Generală Orăștie este divizată în două datorită faptului că numărul 

elevilor era foarte mare și ca urmare a acestui fapt în Orăstie sunt două școli generale: 

- Școala Generală nr. 1 cu sediul în strada Luminii nr. 10 

- Școala Generală nr. 2 în zona blocuri, devenita în anul 2001 Școala ―Dominic Stanca‖. 

 În anul 1982 se construiește noul local al școlii, o căadire cu 3 etaje care cuprinde: 

24 săli de clasă, 3 laboratoare, sala de sport, 2 ateliere, centrala termică, cabinet medical. 

15 septembrie 2000 – Școala Generală nr. 1 Orăstie primește numele de Școala 

Generală ―Dr. Aurel Vlad‖. 

În anii 2005 și 2008 se mai construiesc două localuri în raza localului de centru care 

sunt destinate învățământului primar, bibliotecă și cabinet medical și logopedie. 

În anul 2009 primește TITLUL DE ȘCOALĂ EUROPEANĂ. 

 

ANALIZA INFORMAȚIILOR  DE TIP CANTITATIV 

Populaţia şcolară: 2017/2018 
TOTAL _ număr de elevi: 895  

Învățământ primar 533 elevi 

 CLASA Număr elevi  

 Clasa pregătitoare 101  
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 Clasa I 95  

 Clasa a II- a 124  

 Clasa a III- a 130  
   

 Clasa a IV- a 83  
   

 TOTAL 533  
   

 

Învăţământ gimnazial -362 ELEVI   

 CLASA Număr elevi  

 Clasa a V-a 68  

 Clasa a VI-a 110  

 Clasa a VII- a 100  

 Clasa a VIII- a 84  
   

 TOTAL 362  
   

 

_ număr de clase în anul școlar 2017-2018 ,dupa cum urmeaza: 

 Învățământ primar  

 

CLASA Număr clase  

Clasa pregătitoare 6  

Clasa I 7  

Clasa a II- a 7  

Clasa a III- a 7  
  

Clasa a IV- a 5  
  

TOTAL 32  

 

 Învățământ gimnazial 

 

CLASA Număr clase 

Clasa a V-a 3 

Clasa a VI-a 4 

Clasa a VII- a 5 

Clasa a VIII- a 4 
 

TOTAL 16 

 

Pentru anul școlar 2018-2019, numărul de clase este după cum urmează: 

 Învățământ primar  

 

CLASA Număr clase  

Clasa pregătitoare 7  
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Clasa I 6  

Clasa a II- a 7  

Clasa a III- a 7  
  

Clasa a IV- a 7  
  

TOTAL 34  

 

 Învățământ gimnazial 

 

CLASA Număr clase 

Clasa a V-a 3 

Clasa a VI-a 3 

Clasa a VII- a 4 

Clasa a VIII- a 5 
 

TOTAL 15 

 

 

_ mediul de provenienţă al elevilor: urban și rural  

 

Realizând o prognoză pe următoarii 2 ani, am contatat că numărul de elevi ar putea fi:  

 

An şcolar 

  

2018-2019 

  

2019-2020 

 

      

 Număr de elevi 902  910  

 

 

Personalul şcolii: 2017/2018 

 

_ didactic: 75 

_ titular: 51 

_ suplinitor: 24 

_ didactic auxiliar: 6 

_ nedidactic: 10 

 

 

Resurse materiale si informationale ale unităţii şcolare: 

_ numărul sălilor de clasă: 44 

_ numărul laboratoarelor şi cabinetelor: 5 

_ numărul cabinetelor de informatică: 2 

_ conectare la internet: da 

_ bibliotecă şcolară – număr de volume de carte: 14 039 

_ cabinet medical: da 

_ cabinet stomatologic : da  

_ cabinet AEL: da 

_ starea clădirilor, număr de corpuri: bună, 4 
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_ clădiri reabilitate: 1 

_ nivel de dotare cu resurse educaţionale: calculatoare, mobilier 

 

Resurse financiare:  

_bugetul local -  

_bugetul de stat 

_venituri proprii 

_ sponsorizări- donaţii 
 

 

La Școala Gimnazială „Dr. Aurel Vlad‖ Orăștie populaţia şcolara la începutul anului şcolar 2017-

2018 avea o tendinţă demografică descrescătoare. 

 

-procentul de promovabilitate a fost de peste 97% la sfârşitul anului şcolar 2017-2018 

-situaţia şcolară la sfârşitul anului şcolar 2017-2018, la nivel gimnazial, arăta astfel: 

-elevi foarte buni (media generală peste 9,00):___ 599 

-elevi buni (media generală între 7,00-9,00): ___156 

-elevi slabi (media generală între 5,00-7,00): ___92 

-elevi corigenţi: ___3 

-cu situaţia şcolară neîncheiată: 20 elevi 

- elevi repetenți iunie - 25 

-promovabilitatea la testele naţionale a fost bună, în ultimii ani înregistrându-se o medie de 76% 

Dotare : 

-65 de calculatoare de ultimă generaţie și 17 laptopuri 

-17 video proiectoare 

-10 tv, 

- 3 table Smart Board 

-30 de calculatoare sponsorizare brandul Kaufland’’ 

-spaţiile şcolare cuprind: 

-săli de clasă: 44 

-cabinete: 5 

-teren de sport 

            -sală de sport 
 

ANALIZA INFORMAȚIILOR  DE TIP CALITATIV 
                                                      Calitatea personalului didactic: 

*Distribuţia după statut a personalului didactic angajat:  

Personalul didactic    

angajat Total Primar Gimnazial 

Titulari ai şcolii 51 22 29 

Detaşaţi din alte unităţi 2  2 

Suplinitori calificaţi 17 4 13 

Suplinitori necalificaţi 2 2  
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Personal didactic    

asociat/pensionari 3  3 

TOTAL 75 28 47 

 

 

 

*Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

 

Personalul didactic    

angajat Total Primar Gimnazial 

Gradul I 37 17 20(2D) 

Gradul II 18 6 12 

Definitivat 9 3 6 

Debutanţi 11 4 7 

TOTAL 75 30 45 

Doua cadre didactice din învățământul gimnazial, au Titlul de DOCTOR ÎN ȘTIINȚE 

 

 

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC  

Personal didactic auxiliar 

Total 

posturi 

Secretar Administrator 

patrimoniu 

Administrator 

financiar 

Bibliotecar  Laborant  

6 2 1 1 1 1 

 

Personal nedidactic 

Total posturi Îngrijitor școlar Muncitor  Muncitor calificat 

cantina 

10 7 2 1 

 

Indicatori de evaluare a performanţei şcolare 
_ rezultate şcolare - ponderea elevilor cu: 

_ rezultate slabe: 12 % 

_ rezultate bune: 21 % 

_ rezultate foarte bune: 67 % 

_ procent de promovabilitate: 93,57 

_ sfârşitul anului şcolar precedent: 95 % 
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_ evaluare națională: 75% 

_ ponderea elevilor cu rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare: 25 % 

_ procentul elevilor care trec la nivelul superior de învăţământ: liceu și profesională: 98 % 

_ comportament social: bine 

_ disciplină: bine 

_ absenteism: redus, excepţie fac copiii rromi 

_ rata abandonului şcolar: 8 

_ probleme comportamentale: sporadic 

_ activităţi sociale şi culturale: periodice 

_ satisfacerea cerinţelor părinţilor: acceptabilă 

_ numărul de cereri de transfer: -7 

_ posturi ocupate sau nu: ocupate aproape în totalitate cu personal calificat  98% 

_ rata mişcării personalului didactic: relativ redusă 

 

Calitatea managementului şcolar: 

_ colaborarea cu alţi manageri din exteriorul unităţii şcolare: bună 

_ dezvoltarea competenţelor profesionale şi asumarea deciziilor din ce în ce mai complexe: bună 

 

 

În urma analizarii situației de tip calitativ putem spune că există: 

- climat socio-afectiv în general pozitiv, favorabil dezvoltării profesionale a cadrelor 

didactice şi formării personalităţii elevilor 

- afirmarea individuală şi de grup a unora dintre elevii şcolii la concursuri şi olimpiade – 

faze zonală, judeţeană, naţională 

- ponderea semnificativă a elevilor cu cerinţe educative speciale şi a elevilor ce provin din 

medii defavorizate (familii de rromi, familii monoparentale, familii cu situaţie materială 

precară): 30 % 

- majoritatea elevilor provin din familii cu un statut social mediu: 50% 

- cadrele didactice sunt calificate cu doua excepţii (nivel primar): 98% 

- ponderea cadrelor didactice din municipiu este de 77% 

- -ponderea cadrelor didactice navetiste este de 23% 

- -în majoritate, posturile şi catedrele sunt ocupate cu personal didactic titular: 70% 

 

GRUPURILE DE INTERES ALE ŞCOLII: 

1. Elevii  

-pregătirea cu subiecte naţionale 

-dobândirea autonomiei intelectuale prin înzestrarea cu tehnici de căutare a informaţiei 

-individualizarea procesului instructiv-educativ – evoluţia spre un învăţământ pentru fiecare 

-dezvoltarea unei personalităţi armonioasă, sociabilă, integrabilă şi utilă societăţii 

-formarea de competenţe în domeniul tehnologiei informaţionale şi a abilităţilor de comunicare 

într-o limbă de circulaţie internaţională 

2.Cadrele didactice : 

-perfecţionarea continuă în specialitate, metodica specialităţii, psiho-pedagogie, consiliere şi 

orientare şcolară, legislaţie şcolară 

-profesionalizarea demersului didactic în toate secvenţele sale, predare-învăţare-evaluare 

-parteneriatul cu elevii în atingerea obiectivelor procesului instructiv-educativ 

-parteneriatul cu părinţii şi comunitatea locală 
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-parteneriate internaționale 

-utilizarea în activitatea didactică a PC 

-activităţi extracurriculare şi extraclasa pentru recuperarea decalajelor de instruire, respective 

îmbogăţirea cunoştinţelor (cercuri, excursii, simpozioane, etc) 

-demersuri interdisciplinare şi transcurriculare (predarea în echipe de profesori) 

-parteneriatul profesor-învăţător 

-participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice şi metodice, simpozioane, cursuri de formare 

organizate de CCD, universităţi, etc. 

-proiectarea personalizată a programelor şcolare 

-conceperea unei oferte de opţionale bogată, variată şi conformă cu interesul elevilor şi cerinţele 

părinţilor 

-constituirea în catedre 

3 Comunitatea : 

-sprijinirea modernizării bazei materiale 

-acţiuni comune cu caracter civic, istoric, artistic, sportiv 

-consilierea elevilor în problematica complexă a lumii contemporane, în colaborare cu instituţiile 

reprezentative ale statului (biserica, poliţia, medicul de familie, administraţia publică locală, 

asistenţa socială) 

-instituirea unei zi a porţilor deschise de şcoală către comunitate 

4. Părinţii : 

-consilierea, responsabilizarea şi implicarea în rezolvarea problemelor şcolii 

-monitorizarea în colaborare cu şcoala a comportamentului în societate, a parcursului şi traseului 

şcolar al elevilor 

-susţinerea financiară a dotării şi modernizării bazei materiale 

-şcoala părinţilor 

5. Agenţii economici : 

-sponsorizări în bani şi produse cu diverse ocazii (1 Iunie, sărbătorile de iarnă, etc.) 

 

ANALIZA PEST 

 

POLITICUL:  

-politica educaţională la nivel naţional se bazează pe principiul descentralizării, principiul 

decongestionării, principiul eficienţei, principiul egalizării şanselor, principiul compatibilizării cu 

standardele europene şi internaţionale. 

 

ECONOMICUL:  

-resursele economice ale unității școlare sunt limitate, 

-resursele ce pot fi atrase în unitate provin de la Consiliul Local, comitetul de părinţi, agenţi 

economici, programul de grant-uri al MEC, sponsorizări, donaţii 

-venituri proprii se pot obţine din închirierea bazei sportive, chirii 

 

SOCIALUL:  
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- starea socială a locuitorilor este în general scăzută spre medie 

-rata şomajului este ridicată, iar posibilităţile de găsire a unui loc de muncă în zonă sunt limitate 

-cu precădere familiile de rromi au ca unice surse de venit alocaţiile copiilor, ajutoarele sociale 

sau retribuţiile acordate de primărie pe perioada angajării lor temporare 

-eforturile şcolii şi comunităţii se îndreaptă spre sprijinirea elevilor rromi, aflaţi cu prioritate în 

pericol de abandon şcolar. 

 

TEHNOLOGICUL:  

-dotarea şcolii sub aspectul informatizării şi tehnicii comunicaţionale este, cu unele excepţii, foarte 

bună 

-telefon fix şi fax: 

-acces relativ la serviciile de telefonie mobilă 

-televiziune prin cablu 

-conectare la internet       -pagină web          -adresă de e-mail 

 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI ( S) PUNCTE SLABE ( W) 

Resurse umane 

- cadre didactice calificate cu o bună pregătire 

ştiinţifică şi metodică şi care se perfecţionează 

continuu 

- acoperirea posturilor şi catedrelor aproape în 

totalitate cu personal didactic calificat 

(majoritatea titular) 

- climat de siguranţă fizică şi spirituală pentru 

elevi şi cadre didactice 

- număr redus de absenţe şi procentul ridicat de 

promovabilitate 

- armonia interculturală între elevii români şi 

Rromi si alte minoritati 

- elevi interesaţi de formarea lor, fapt reflectat în 

rezultatele deosebite înregistrate la examenul de 

capacitate/testele naţionale/evaluări naționale din 

ultimii ani (promovabilitate 90-100%) 

- participarea şi clasarea pe locuri fruntaşe la 

concursuri, competiţii şi olimpiade 

 

Curriculum 

- proiectarea personalizată a programelor şcolare 

- demersul didactic individualizat 

- activităţi periodice desfăşurate în cadrul 

comisiilor metodice (a învăţătorilor şi a 

diriginţilor) 

- parteneriatul cadru didactic – elev în activitatea 

de învăţare 

- adaptarea demersului didactic la posibilităţile 

Resurse umane 

- lipsa continuităţii pe unele posturi şi catedre 

- numărul foarte ridicat de cadre didactice 

navetiste 

- număr redus de  cadre didactice cu gradaţie de 

merit și lipsa distincţii şi premii importante pt 

cadre didactice. 

- creşterea numărului de elevi cu rezultate slabe 

la învăţătură 

- înmulţirea abaterilor disciplinare ale elevilor 

- dezinteresul unor părinţi faţă de problemele 

propriilor copii şi ale şcolii 

- management precar 

- lipsa de autoritate  

- lipsa de coeziune a colectivului didactic 

 

 

 

 

 

Curriculum 

- CDŞ stabilit în funcţie  și de interesul cadrelor 

didactice, uneori fără consultarea anuală a 

opţiunilor elevilor şi părinţilor 

- metode şi strategii didactice mai putin folosite 

- reţinerile unor cadre didactice de a folosi 

metode moderne 

- lipsa de comunicare reală între educatori-

învăţători- 

mailto:scaurelvlad@yahoo.com


 

                            ȘCOALA GIMNAZIALĂ  ”DR. AUREL VLAD”                                        MINISTERUL  EDUCAȚIEI 

                                               ORĂȘTIE                                                                                                  NAȚIONALE  

PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ-ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DR. AUREL VLAD” 2018-2023                                                                                                                                                                 

15                                       Str. Luminii nr.10, jud. Hunedoara 

Tel:  +4 (0) 254241166 Fax:   +4 (0) 243875,  
                                                                                                                                                      scaurelvlad@yahoo.com 

 

intelectuale ale elevilor cu CES 

- scheme orare riguros întocmite 

- metode activ-participative de învăţare-predare 

(la unele cadre didactice) 

- instrumente moderne de evaluare (portofoliu, 

proiect) 

- autoevaluarea 

- pregătirea suplimentară a elevilor 

- CDŞ atractiv şi într-o continuă diversificare şi 

adaptare la cerinţele elevilor şi părinţilor (din 

partea unor cadre didactice) 

 

Baza materială 

- extinderea şcolii generale cu noi spaţii 

- cabinete bine dotate de informatică, fizică, 

chimie, română, biologie 

- cabinet AEL – tehnică informatică de ultimă 

generaţie, soft didactic uşor utilizabil 

- teren de sport/ sala de sport 

- bibliotecă cu 14 039 de titluri 

 

Activităţi extracurriculare 

- cercul de folclor 

- Corul VLĂSTARELE ORĂȘTIEI 

- vizite, excursii, simpozioane, competiţii sportive 

- parteneriate cu alte şcoli la nivel national si 

international 

 

Proiecte si parteneriate educaţionale 

- ,,Eco-şcoala‖ 

- ,,Educaţia pentru sanatate si sport prin acţiuni 

extracurriculare în şcoală şi comunitate‖ 

- „e-vacanţa‖ 

- etwinning‖‖ 

- ―Europa Casa Noastra‖’ 

- ―Junior Achevemente‖’ 

 

Relaţii comunitare şi de parteneriat 

- existenţa unor parteneriate cu instituţii similare 

din zonă, judeţ, ţară 

- derularea de parteneriate cu comunitatea locală 

 

profesor, în vederea monitorizării 

parcursului şcolar şi identificării capacităţilor, 

aptitudinilor şi preferinţelor elevilor 

 

Resurse financiare 

- buget local limitat 

- resurse financiare extrabugetare greu de 

accesat 

- agenţi economici locali cu posibilităţi reduse 

- posibilităţile financiare reduse ale părinţilor 

- lipsa de implicare consistentă a comitetului de 

părinţi în acţiuni extra- scolare, organizarea de 

concursuri şi întreceri artistice, 

sportive precum si in cele de igienizări şi 

reabilitări de spaţii, 

 

Relaţii comunitare şi de parteneriat 

- nr. redus de parteneriate internaționale 

- relaţia sporadică cu comunitatea locală 

OPORTUNITATI ( O)  AMENINTARI ( T) 

Resurse umane 

- plan de şcolarizare realizabil 

- participarea elevilor la concursuri, competiţii şi 

olimpiade şcolare 

- formarea continuă a cadrelor didactice 

- colaborarea cu ISJ şi CCD 

- consolidarea statutului cadrelor didactice cu 

respectarea criteriilor impuse de legislaţia în 

Resurse umane 

- scăderea numărului de elevi 

- rezistenţa la schimbări şi conservatorismul 

unor cadrelor didactice 

- diminuarea posibilităţilor de titularizare 

- numeroase familii cu situaţie materială precară 

sau dezorganizate 
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vigoare 

- interesul unor părinţi pentru acumulările şi 

afirmarea elevilor 

- implicarea financiară a comitetului de părinţi în 

activităţile specifice şcolii 

- întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor 

didactice, în afara orelor de curs, în perspectiva 

dezvoltării coeziunii colectivului 

Curriculum 

- curriculum-ul naţional 

- CDŞ adaptat specificului local 

- dezvoltarea parteneriatului cu părinţii, 

comunitatea locală, agenţii economici locali 

- constituirea de catedre şi desfăşurarea de lecţii 

demonstrative 

- parteneriatul cu şcoli din zonă, judeţ, ţară, 

străinătate 

- schimburi de experienţă cu cadre didactice din 

zonă, judeţ, ţară 

- capacitatea managerială de a întocmi proiecte 

şi de a planifica, organiza, monitoriza şi evalua 

activităţile 

- sponsorizări de la firme particulare şi premii de 

la Consiliul Local pentru elevii evidenţiaţi la 

concursuri şi competiţii 

- organizarea de către şcoală şi comunitatea 

locală a unor competiţii şi concursuri la nivel 

local 

şi zonal 

- analiza rezultatelor prin raportare la instituţiile 

de învăţământ considerate de prestigiu 

 

Baza materială 

- proiectul de modernizare al școlii 

- recondiţionarea auxiliarelor didactice 

Resurse financiare 

- situaţia economică firavă a zonei 

- resursele financiare limitate ale Consiliului 

Local 

 

Relaţii comunitare şi de parteneriat 

- timpul limitat al părinţilor care poate conduce la 

slaba implicare a acestora în viaţa şi activitatea 

şcolii 

 

 

 

CAPITOLUL III 

                   TINTE STRATEGICE SI OPTIUNI STRATEGICE 

ŢINTE STRATEGICE  OPŢIUNI STRATEGICE 

1. Asigurarea creșterii calităţii 

în educaţie pentru toate 

domeniile și toți indicatorii din 

standardele de evaluare . 

Reconsiderarea modului de 

1. Opţiunea curriculară: 

a. Asigurarea cadrului instituţional pentru calitate în 

procesul instructiv educative. 

b. Optimizarea sistemului de evaluare, prin utilizarea 

criteriilor de calitate şi a descriptorilor de performanţă. 
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abordare a activitatii de catre 

cadrul didactic 

 

 

       2. Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale: 

Popularizarea documentelor de politică educaţională şi a 

finalităţilor lor pe nivele de şcolarizare, în vederea aplicării 

eficiente a acestora. 

       3. Opţiunea – resurse umane:  

Asigurarea asistenţei manageriale şi de specialitate pentru 

cadrele didactice din şcoală în vederea implementării SCIM şi a 

tuturor procedurilor operaționale 

          4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea:  

Colaborarea dintre I.S.J. DEVA, Consiliul Naţional pentru 

Curriculum, A.R.A.C.I.P., Institutul de Ştiinteale Educaţiei pe 

probleme de curriculum şi C.N.E.E. 

2. Prevenirea eşecului şcolar 

şi creşterea performanţei 

elevilor prin reforma şi 

personalizarea procesului 

instructiv – educative precum 

si dezvoltarea unui CDS 

transdisciplinar. 

 

 

1. Opţiunea curriculară:  

Realizarea învăţământului diferenţiat pentru asigurarea 

incluziunii copiilor  cu CES şi prevenirea eşecului şcolar; 

Creştera aportului disciplinelor opţionale si asigurarea pregătiri 

de bază a elevilor; 

Realizarea de programe de pregătire suplimentară a elevilor 

capabili de performanţă. 

Creșterea activitatii si aplicabilității opționalelor  

       2. Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale: 

Asigurarea fondurilor necesare pentru achiziţionarea de noi 

materiale didactice şi mijloacele de învăţământ 

Folosirea eficientă a materialului didactic şi a mijloacelor  de 

învăţământ din dotare;  

Achizitionarea de materiale necesare prevazute in programele CDS 

       3. Opţiunea – resurse umane:  

Stimularea cadrelor didactice pentru parcurgerea unor programe 

de abilitare în utilizarea lucrului diferenţiat. 

Stimularea materiala a cadrelor didactice care realizează CDS 

        4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea:  

Promovarea în comunitate a preocupărilor şcolii pentru 

personalizarea actului instructiv-educativ în vederea prevenirii 
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eşeului şcolar. 

Extinderea parteneriatelor cu implicarea parintilor si a ONG -

urilor 

2. Dezvoltarea spiritului 

de colaborare si 

multiculturalismului 

prin diversificarea 

parteneriatelor locale, 

nationale si 

international precum 

si a parteneriatelor 

scoala- comunitate-

părinti. 

Promovarea imaginii 

școlii în contextual 

climatului concurential 

actual. 

1. Opţiunea curriculară: 

Optimizarea ofertei educaționale centrată pe nevoile și interesele 

educabililor și comunității, în vederea creșterii prestigiului și 

vizibilității scolii. 

Crearea unor oportunități pentru educația complexă, permanentă, 

în spiritul competențelor cheie 

Mediatizare  prin pliante, presa, elevi si parinti 

       2. Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale: 

Creșterea gradului de confort și siguranță în școală prin 

reabilitarea și modernizarea spațiilor existente 

Asigurarea logisticii pentru activitatile de mediatizare si 

diseminare. 

Proiectul de buget sa cuprinda fonduri de premiere 

       3. Opţiunea – resurse umane:  

Formarea continuă a profesorilor, aflată la intersecția dintre 

nevoia lor de autoformare și noile nevoi de educație ale elevilor, 

respectiv ale societății 

 

Popularizarea prin mass- media a factorilor de implicare in 

activitatile de parteneriat 

      4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea:  

Dezvoltarea spiritului de colaborare și a multiculturalismului 

prin diversificarea parteneriatelor locale, naţionale și 

internaţionale. 

Implicarea parintilor in actiunile de promocare a parintilor.., 

4. Dezvoltarea personală şi 

profesională a cadrelor 

didactice 

1. Opţiunea  curriculară: 

Promovarea unei politici de personal care să asigure creşterea 

calităţii şi eficienţa activităţii. 

       2. Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale: 

Promovarea ofertanţilor care livrează programe adaptate, 

focalizate pe introducerea schimbărilor în educaţie, mai ales în 

domeniul dezvoltării personale 
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       3. Opţiunea – resurse umane:  

Identificarea nevoilor reale de pregătire ale cadrelor didactice, 

stimularea participării acestora în programe de formare continuă, 

în vederea creşterea calităţii resurselor umane angajate în 

colegiu, în vederea îndeplinirii scopurilor educaţionale şi 

asigurarea calităţii în învăţământ, în vederea îmbunătățirii 

relațiilor dintre colegi și dintre profesori și elevi, în vederea 

creșterii gradului de satisfacție în raport cu activitățile 

desfășurate la școală 

      4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea:  

Mediatizarea în comunitate a rezultatelor deosebite obţinute de 

către cadrele didactice în desfăşurarea activităţilor instructiv-

educative școlare si extrașcolare 

5. Păstrarea şi modernizarea 

bazei tehnico-materiale şi 

generalizarea accesului la 

informaţia electronică 

1. Opţiunea  curriculară: 

Tematica orelor educative va cuprinde aspecte ce ţin de 

păstrarea bazei material a şcolii. 

       2. Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale: 

a. Proiecte de buget fundamentate care să acopere cheltuielile de 

întreţinere şi reparaţii; 

b. Procurarea de fonduri estrabugetare; 

c. Aplicarea prevederilor regulamentului de ordine interioară 

pentru recuperarea pagubelor produse de elevi 

d. Demersuri pentru funcţionarea tuturor calculatoarelor 

       3. Opţiunea – resurse umane:  

a.  Asumarea răspunderii personalului didactic privind păstrarea 

patrimoniului şcolii; 

b. Implicarea membrilor CA în gestionarea bunurilor şi 

recuperarea pagubelor. 

       4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea:  

a.    Colaborarea cu comitetele de părinţi ale claselor; 

b. Implicarea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor în 

identificarea de noi surse de finanţare. 
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REZULTATE  ASTEPTATE 

A).CURRICULUM 

1. Oferta de discipline opţionale să satisfacă cerinţele elevilor şi părinţilor în procent de  peste 90%. 

2. Gama largă de activităţi extracurriculare sa ofere posibilitatea ca fiecare elev să desfaşoare cel puţin 

un tip de activitate în afara programului de şcoală. 

3. Ofertă educațională diversificată elaborată. 

4. Îmbunătățirea activităților metodice organizate în școală (frecvență, număr, calitate, activități 

demonstrative) 

5. Creșterea cu minimum 10% a rezultatelor la olimipiadele și concursurile școlare 

 

B). RESURSE UMANE 

1.  90% din numărul cadrelor didactice vor aplica metode activ-participative şi diferenţiate pe 

particularităţi de vârstă şi individuale ale fiecărui elev; 

2.  Cresterea semnificativa a numarului cadrelor didactice care vor efectua cel puţin  un stagiu de 

formare în specialitate, metodica predării specialităţii sau metode de a asigura managementul 

eficient al clasei, precum si informatic 

3. Cel puţin 30% dintre elevi participă la activităţile extracurriculare şi extraşcolare organizate de 

şcoală 

4. Înființarea unui centru de excelență 

C). RESURSE MATERIALE ŞI FINACIARE 

1. Spaţiul şcolar funcţional  la standarde ridicate dotare,  curăţenie şi igienă; 

2. Reducerea  pagubelor produse de elevi în unitatea şcolară. 

3. Fonduri suplimentare obţinute prin proiecte finanţate în cadrul programelor naţionale sau 

internaţionale. 

4. Salarizare decentă, pe măsura importanţei sociale a activităţii prestate 

D).RELAŢII COMUNITARE 
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1.  Creşterea  la maxim a numărului de parteneriate încheiate cu institutile locale; 

2.  Organizarea de activitati extrascolare in institutile partenere, pentru dobândirea de 

noi cunostinte si abilități abicabile  în sistemul educațional. 

3. Atragerea unui număr mai mare de elevi în derularea unor proiecte și programe 

extracurriculare 

4.  Creșterea gradului de implicare a părinților în viața școlii (număr de proiecte 

derulate în parteneriat cu Asociația de părinți) 

5. Creșterea eficienței în comunicare cu factorii de decizie de la nivel local și județean 

6.  Rezultate pozitive obținute în evaluarea școlii de către factorii de decizie externi. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAME DE DEZVOLTARE 

 

Nr. 

Crt. 

Domeniul  

funcţional 

Obiective propuse 2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2022/ 

2023 

1.   

CURRRICULUM 

ŞI VIAŢA  

ŞCOLARĂ 

Realizarea şi aplicarea unui chestionar 

pentru cunoaşterea intereselor elevilor şi 

părinţilor pentru disciplinele opţionale; 

     

Elaborarea programelor pentru 

disciplinele opţionale alese de elevi; 

     

Proiectarea activităţilor  extracurriculare 

şi cuprinderea tuturor elevilor într-o 

formă de activitate nonformală. 

     

2.  RESURSE  

UMANE 

Participarea cadrelor didactice  la 

programe de formare; 

     

Creşterea calităţii procesului de predare-

învăţare şi asigurarea educaţiei de bază 

pentru toţi elevii; 

      

Perfecţionarea cadrelor didactice privind 

managementul clasei; 

 

 

 

      

Implicarea cadrelor didactice în activităţi      
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de cercetare pedagogică în vederea 

elaborării de materiale metodice şi 

instrumente de activitate didactică (fişe, 

teste); 

 

Perfecţionarea cadrelor didactice în 

utilizarea calculatorului şi creşterea 

numărului de lecţii în Sistemul 

Educaţional Informatizat. 

 

3.  RESURSE  

MATERIALE ŞI  

FINANCIARE 

Asigurarea condiţiilor materiale optime 

pentru desfăşurarea procesului instructiv-

educativ; 

     

Asigurarea finanţării pentru activităţi de 

întreţinere şi dezvoltare a patrimoniului; 

     

Procurarea de fonduri extrabugetare 

pentru achiziţionarea de materiale şi 

pentru acordarea de stimulente materiale 

şi premii pentru performanţe şcolare şi 

didactice. 

     

Gestionarea de către învăţători, diriginţi şi 

comitetele de părinţi ale claselor a 

patrimoniului din sălile de clasă; 

     

Identificarea de programe de finanţare 

externă şi scrierea de proiecte. 

      

4.  RELAŢII 

COMUNITARE 

Realizarea unui proiect de parteneriat 

dintre unitatea noastra și scolile din alte 

localităţi; 

     

Identificrea de noi programe  de finanţare 

pentru dezvoltarea proiectelor 

extrascolare 

     

Realizarea de campanii de strângere de 

fonduri extrabugetare în parteneriat cu 

Consiliul Reprezentativ al 

Părinţilor./Asociatia parintilor 
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MECANISME ŞI INSTRUMENTE DE IMPLEMENTARE, MONITORIZARE ŞI 

EVALUARE 

1.Implementarea  

Acţiuni pentru implementarea cu succes a P.D.I. 

• P.D.I. va fi transformat în planuri operaţionale anuale, care vor fi revăzute și modificate cu 

regularitate (6 luni- 1 an); 

• Se va acorda atenţie deosebită participării la procesul de planificare strategică a fiecărui angajat al 

școlii și se va realiza o comunicare eficientă cu toți factorii implicați. 

• Se va realiza lista de responsabilităţi pentru fiecare persoană (planificări lunare si strategii de 

motivare). 

• Prin Consiliul de Administraţie se va alege o persoană responsabilă pentru implementarea țintelor, 

care va supraveghea procesul de implementare și va raporta Consiliului de Administraţie schimbările 

intervenite. 

• Cele cinci ținte vor fi postate frecvent  în locurile vizibile din scoala.  

2.Monitorizarea și evaluarea (modalități): 

Procesul de monitorizare și evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PDI, de Consiliul de 

administrație, directori, membrii comisiei CEAC. 

- întâlniri și ședințe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare; 

- includerea de acțiuni specifice în planurile de activitate ale Consiliului de Administrație, ale 

Consiliului profesoral, Comisiilor metodice; 

- prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliului profesoral și al Consiliului de 

Administrație; 

- revizuirea periodică și corecții (semestrial); 

- conform planului operațional, va fi evaluată realizarea fiecărui obiectiv; 

Studii: 

-  De impact: se va urmări atingerea țintelor propuse, efectele de lungă durată vor fi măsurate   

după expirarea actualului P.D.I, vor fi identificate schimbările pe care acest PDI le-a adus în 

școală. 

-  Asupra rezultatelor imediate: fiecare acțiune va fi atent monitorizată și se va măsura gradul 

de îndeplinire a rezultatelor așteptate. 
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MONITORIZARE INTERNA 

NR. 

CRT. 

ACȚIUNEA RESPO

NSABIL 

PARTENERI TERMEN ÎNREGISTRAREA 

REZULTATELOR 

INSTRUMEN

TE 

INDICATOR

I 

1. Elaborarea şi 
afişarea 

proiectului de 

dezvoltare 

instituţională 

Director Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

CEAC 

Septembrie

-octombrie 

Produsul final Fișă de 

apreciere 

Criteriile de 

realizare a 

PDI 

2.  Curriculum 
la Decizia 

Şcolii: 

proiectare şi 

aplicare 

Director 

adjunct 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Profesorii 

diriginți 

Semestrul I Plan  CDȘ Fișe de 

evaluare 

Standarde de 

evaluare 

3. Înscrierea la 

cursuri de 

formare 

Director

/ 

director 

adj 

Responsabil 

formare 

continuă 

Pe 

parcursul 

derulării 

proiectului 

Înscriere în baza de 

date a școlii 

Statistica 

prezenței și 

absolvirii 

cursurilor 

Nr. de cadre 

didactice 

înscrise 

4. Starea de 

funcționalitate 

a clădirii 

Director  Diriginți, 

elevi, personal 

administrativ 

Săptămânal  Registrul de 

evidență a 

reparațiilor 

Analize, 

rapoarte 

Volumul 

cheltuielilor 

pentru 

reparații 

curente 

1.  Proiecte de 

parteneriat în 

derulare sau 

în pregătire 

Director 

adjunct 

Consilier 

educativ 

Lunar  În baza de date a 

școlii 

Analize, fișe 

de evaluare 

Număr 

proiecte 

6. Imaginea 

școlii 

reflectată în 

mass-media 

Director

/ 

director 

adj 

Responsabil 

Comisia de 

promovare 

Permanent În baza de date a 

școlii 

Situații 

statistice 

Dosar de 

presă 

7. Reorganizarea 

planului de 

școlarizare 

Director

/ 

director 

adj 

Responsabilii 

comisiilor 

metodice 

Profesorii 

diriginți 

Anual  Plan de școlarizare Chestionare, 

proiecte, 

analize 

Introducerea 

învățământul

ui gimnazial 
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MONITORIZARE EXTERNĂ- INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI 

HUNEDOARA - DEVA 

EVALUARE INTERNĂ 

NR
.C

RT. 

ACȚIUNEA RESPONSABIL PARTENERI TERMEN ÎNREGISTRAREA 
REZULTATELOR 

INSTRUMENTE INDICATORI 

1. Disciplinele 

opţionale 

realizate în 

urma 

chestionării 

elevilor şi 

părinţilor 

Director 

adjunct 

Responsabil

ii comisiilor 

metodice 

CEAC 

La 

finalul 

acțiunii 

La nivelul 

comisiilor 

metodice 

- chestionare, 

fişe 

de apreciere, 

fişe 

de analiză a 

documentelor 

- fişe de 

aprobare 

a CDS propuse 

- descriptori de 

performanţă, 

număr persoane 

chestionate, 

număr discipline 

opţionalerealizat

e 

2.  Creşterea 

calităţii 

procesului 

de 

predare 

învăţare 

reflectată în 

rezultatele 

elevilor 

Director  Responsabil

ii comisiilor 

metodice 

CEAC 

Comisia de 

curriculum 

Semestri

al 

În rapoartele 

semestriale și 

anuale 

Analize, 

statistici 

- numărul 

cadrelor 

didactice 

formate, 

numărul elevilor 

promovaţi,medio

cri 

şi cu rezultate de 

performanţă 

3. Situaţia 

spaţiilor de 

învăţământ 

şi a 

clădirilor 

şcolare 

Director  CEAC 

Administrat

or 

patrimoniu 

Semestri

al 

În baza de date a 

școlii 

Analize, 

rapoarte 

Creșterea/scăder

ea cheltuielilor 

de întreținere 

4. Proiecte de 

parteneriat 

realizate 

Director 

adjunct 

Consilier 

educativ 

Semestri

al  

În baza de date a 

școlii 

Analize, 

rapoarte 

Numărul de 

proiecte de 

parteneriat 

aprobate 

5. Realizări ale 

şcolii 

reflectate în 

mass 

media locală 

şi 

naţională 

Director/ 

director adj 

Responsabil 

Comisia de 

promovare 

Semestri

al 

În baza de date a 

școlii 

Situații 

statistice, 

rapoarte 

Numărul de 

apariții positive 

în mass-media 

7. Realizarea 

planului de 

școlarizare 

Director/ 

director adj 

Responsabil

ii comisiilor 

metodice 

Profesorii 

diriginți 

Anual  Plan de 

școlarizare 

Chestionare, 

proiecte, 

analize 

Introducerea 

învățământului 

gimnazial 
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Beneficiari direcţi: elevii 

  Refacerea echităţii în educaţie și formarea competenţelor de bază pentru toţi elevii, astfel 

încât să favorizeze pregătirea profesională ulterioară si participarea la viaţa activă, prin: 

• Aprofundarea studiului valorilor civilizaţiei române ca elemente fundamentale pentru și păstrarea 

identităţii naţionale, în contextul integrării noastre europene și al globalizării, caracteristici majore 

ale proceselor contemporane; 

• Programe de asigurare a condiţiilor pentru învăţarea si utilizarea fluentă a cel puțin două limbi de 

circulaţie internaţională, condiţii indispensabile pentru o comunicare eficientă și pentru accesul la 

informaţie în societatea educaţională; 

• Stimularea si recompensarea materială a elevilor premiaţi la olimpiadele și concursurile școlare; 

• Dezvoltarea spiritului civic prin antrenarea elevilor în activităţi în parteneriat cu comunitatea 

locală; 

• Asigurarea unui număr cât mai mare de parteneriate cu instituții din țară și străinătate. 

Beneficiari indirecţi: cadrele didactice, familia, comunitatea locală 

  Rolul familiei în educarea copilului și adolescentului este definitoriu. Grupul ţintă principal al 

acestui proiect îl constituie elevii, dar la acest grup ţintă putem ajunge prin cadrele didactice – care, 

deși reprezintă un grup ţintă secundar, este grupul ţintă cheie. Sprijinirea activităţilor de învăţare ale 

elevilor se poate face doar prin adaptarea informaţiei la nevoile și nivelul de înţelegere al elevilor. 

Consolidarea rolului scolii ca principală instituţie de educaţie și învăţământ și racordarea la cerinţele 

contemporane presupune următoarele direcţii majore de acţiune în strategia dezvoltării instituţionale: 

• Sprijinirea cadrelor didactice în aplicarea curriculumului naţional, respectiv în dezvoltarea de 

curriculum la nivelul scolii, pe domenii: adaptarea la grupurile ţintă, alegerea conţinuturilor 

adecvate, stabilirea strategiilor și mijloacelor care să favorizeze dezvoltarea individuală și personală 

a elevilor, practicarea unei evaluări formative și stimulative; 

• Ameliorarea calităţii învăţământului, a performanţelor generale ale tuturor elevilor și obţinerea de 

performanţe superioare ale învăţării, prin exercitarea unui nou sistem de monitorizare și control al 

calităţii în învăţământ, centrat pe performanţe și competitivitate. 

• Proiectarea unui plan de școlarizare adaptat cerinţelor elevilor și comunității locale. 

DIRECTOR                                                                                            DIRECTOR ADJ. 

PROF. BULZ DIONISIE                                                                          PROF. DR. ING. MIRELA  
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CF DECIZIEI NR 439/2017 ECHIPA DE LUCRU LA PROIECT___________________________ 

 

COORDONATOR, Director prof. Bulz Dionisie 

MEMBRU- director adjunct dr. ing Mirela Susan 

Membru : Dreptate Ioana –responsabil CEAC 

Membru  Craciun Ramona –Coordonator programe 

Membru : Cazan Angela -profesor 

Membru:Craciun Sanda - profesor 

Membru :Dobrota Florian- profesor 

Membru :Dimulescu Rodica - profesor 

Membru :Talmaciu Camelia - profesor inv primar 

Membru : Valean Corina –profesorinv primar 

 Membru : Badiu Mihaela - profesor inv primar 

Membru : Takacs Amalia — profesor inv primar 

Membru : Pasc Mihaela- profesor inv primar 
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