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                                                   BAZA CONCEPTUALA 

                        Din punct de vedere legislative şi organizatoric, învăţământul preuniversitar din SCOALA GIMNAZIALA “DR. Aurel Vlad“ 
Orastie, este reglementat prin următoarele documente: 

                                          CONTEXT LEGISLATIV SPECIFIC EDUCAȚIEI 

                                                                                          2019-2020 

• Programul de Guvernare 2017-2020;  

• Strategia Ministerului Educaţiei Naţionale pentru dezvoltarea învățământului; 

• Documentele europene și naționale programatice: Strategia Europa 2020, Cadrul ET 2020, strategiile sectoriale ale educației și formării 

profesionale 2015 – 2020 – validate de Comisia Europeană, Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2016-2020, 

Programul Uniunii Europene de Educaţie şi Formare pe parcursul întregii vieţi, 2016 – 2020: Erasmus+ 

 

Legi, hotărâri de guvern, ordonanțe și ordonanțe de urgență: 

• Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea-cadru nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Hotărârea Guvernului nr. 26 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

nr. 233/2002, cu modificările ulterioare; 

 

Ordine: 

• O.M.E.C.T.S. nr. 5248/2011 privind aplicarea Programului „A doua şansă”, cu modificările şi completările ulterioare; 

• O.M.E.C.T.S. nr. 5349/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului "Şcoala după şcoală", cu modificările şi 
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completările ulterioare; 

• O.M.E.C.T.S. nr. 5530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• O.M.E.C.T.S. nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

• O.M.E.C.T.S. nr. 5561/2011 privind aprobarea Metodologia formării continue a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• O.M.E.C.T.S. nr. 5567/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• O.M.E.C.T.S. nr. 5571/2011 privind aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar alternativ; 

• O.M.E.C.T.S. nr. 5573/2011 privind aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat; 

• O.M.E.C.T.S. nr. 5574/2011 privind aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii 

cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, cu modificările şi completările ulterioare; 

• O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• O.M.E.C.T.S. nr. 6143/2011 cu privire aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar din 

învăţământul preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

• O.M.E.C.T.S. nr. 5555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti 

de resurse şi asistenţă educaţională inclusiv Anexa 3 Regulament-Cadru privind organizarea şi funcţionarea centrelor şcolare pentru educaţie 

incluzivă; 

• O.M.E.N. nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 

învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

• O.M.E.N. nr. 5.460 din 12 noiembrie 2018 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din 

învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

• O.M.E.N. nr.3347/25.04.2014 privind stabilirea cadrului de implementare în învăţământul preuniversitar a programului Erasmus+; 

• O.M.E.N.C.S. nr. 3844/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de 

unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare; 

• O.M.E.N.C.S. nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• O.M.E.N.C.S. nr. 5.819 din 25 noiembrie 2016 privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei 
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bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia; 

• O.M.E.N.C.Ş. nr. 5086/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în 

spitale; 

• O.M.E.N.C.Ş. nr. 5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu 

dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi 

reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale; 

• O.M.E.C.S. nr. 5.268 din 21 septembrie 2015 pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi 

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care 

organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în 

Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar şi pentru aprobarea modelului atestatului de 

echivalare a studiilor efectuate în străinătate şi în România, cu modificările şi completările ulterioare; 

• O.M.E.N.nr. 3191/2019 privind structura anului școlar 2019-2020 

• O.M.E.N.nr. 3207/2019 privind măsuri de aplicare și corelare a planurilor de învățământ pentru învățământul profesional, liceal – filiera 

tehnologică și postliceal cu structura anului școlar 2019-2020 

• O.M.E.N.nr. 4694/2019 privind aprobarea Curriculumului pentru educația timpurie; 

• O.M.E.N.C.Ș. nr. 6.156/2016 privind organizarea și desfășurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

• O.M.E.N.nr. 4916/2019 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020; 

• O.M.E.N.nr. 4946/2019 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul 

școlar 2019-2020; 

• O.M.E.N.nr. 4948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021; 

• O.M.E.N.C.Ș. nr. 3.590/2016 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

• O.M.E.N.nr. 4950/2019 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2020; 

• O.M.E.N.nr. 4910/2019 privind aprobarea Calendarului de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în 

anul școlar 2019-2020; 

• O.M.E.N. nr. 5090/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, 

evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea 

organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021; 
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• O.M.E.N. nr. 5108/2019 privind aprobarea Calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în 

învățământul profesional pentru anul școlar 2020-2021, precum și a modelelor pentru avizarea de către CLDPS, CNDÎPT și unitatea 

administrativ-teritorială a proiectului cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional; 

• Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice; 

Alte ordine, note, notificări, proceduri şi precizări ale Ministerului Educaţiei Naţionale. 

Tintele strategice pentru dezvoltarea institutionala a scolii noastre în perioada urmatorilor ani (Cf. PDI 2018-2023) reprezinta solutii propuse 

pentru rezolvarea optima a problemelor prioritare identificate pe baza analizelor SWOT. Pentru clarificarea conceptuala si metodica, sunt 

prezentate în continuare elementele de baza ale problemelor considerate prioritare la aceasta data si tintele strategice asociate. Formularea 

problemelor porneste de la sinteza contextului favorabil (punctele tari si oportunitatile domeniului) si evidentiaza potentialul impact al punctelor 

slabe si amenintarilor (CF PDI) asupra ducerii la îndeplinire a misiunii asumate. 

   La nivel strategic, caracterul problemelor care stau la baza formularii tintelor si complexitatea relatiilor dintre domeniile functionale determina 

o abordare prin actiuni complementare în cadrul optiunilor strategice de baza. Astfel, pentru diminuarea sau înlaturarea problemelor mentionate, 

au fost formulate urmatoarele tinte strategice: 

T1. Asigurarea creșterii calităţii în educaţie pentru toate domeniile și toți indicatorii din standardele de evaluare 

Reconsiderarea modului de abordare a activitatii de catre cadrul didactic. 

 

T2. Prevenirea eşecului şcolar şi creşterea performanţei elevilor prin reforma şi personalizarea procesului instructiv – educative 

precum si dezvoltarea unui CDS transdisciplinar. 

T3. 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. 

T4. Dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice 

T5. Păstrarea şi modernizarea bazei tehnico-materiale şi generalizarea accesului la informaţia electronica 
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DOMENIILE FUNCTIONALE 

CURRICULUM 

1. Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea programelor de educaţie care să satisfacă aşteptările beneficiarilor, precum şi 
standardele de calitate. 

2. Realizarea şi aplicarea unui chestionar pentru cunoaşterea intereselor elevilor şi părinţilor pentru disciplinele opţionale 
3. Elaborarea programelor pentru disciplinele opţionale alese de elevi;  
4. Proiectarea activităţilor  extracurriculare şi cuprinderea tuturor elevilor într-o formă de activitate nonformală  
5. Îmbunătăţirea calităţii triadei predare-învăţare-evaluare, încurajarea profesorilor în dezvoltarea de grupe şi clase de studiu în care 

activitatea să se desfăşoare pe baza metodelor alternative astfel încât să se asigure şanse egale tuturor elevilor, atingerea standardelor 
curriculare de performanţă, pregătirea elevilor pentru osocietate în schimbare. 

RESURSE UMANE 

1. Promovarea unui management al resurselor umane care să asigure creşterea calităţii şi eficienţa activităţii în învăţământ 

2. Participarea cadrelor didactice la formare si perfectionare prin toate formele de formare 

3. Implicarea cadrelor didactice în activităţi de cercetare pedagogică în vederea elaborării de materiale metodice şi instrumente de 
activitate didactică. 

4. Creşterea calităţii procesului de predare-învăţare şi asigurarea educaţiei de bază pentru toţi elevii;managementul clasei. 

RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE 

1. Asigurarea condiţiilor materiale optime pentru desfăşurarea procesului instructiv-educativ 
2. Asigurarea finanţării pentru activităţi de întreţinere şi dezvoltare a patrimoniului 
3. Procurarea de fonduri extrabugetare pentru achiziţionarea de materiale şi pentru acordarea de stimulente materiale şi 

premii pentru performanţe şcolare şi didactice 
4. Gestionarea de către învăţători, diriginţi şi comitetele de părinţi ale claselor a patrimoniului din sălile de clasă 
5. Identificarea de programe de finanţare externă şi scrierea de proiecte. 

RELATII COMUNITARE. PROIECTE SI PARTENERIATE   

1. Coordonarea şi organizarea proiectelor de parteneriat dintre unitatea noastra și scolile din alte localităţi, judete sau tari 

2. Colaborarea cu instituţii abilitate în delurarea de proiecte şi programe comune.  

3. Identificrea de noi programe  de finanţare pentru dezvoltarea proiectelor extrascolare 
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T1. Asigurarea creșterii calităţii în educaţie pentru toate domeniile și toți indicatorii din standardele de evaluare 

Reconsiderarea modului de abordare a activitatii de catre cadrul didactic. 
 

OBIECTIVE ACTIVITATI TERMEN RESPONSABIL RESURSE 
INDICATORI DE 

REALIZARE 

MODALITATI 

DE EVALUARE 

Monitorizarea 

activităţii didactice 

din şcoală, privind 

învaţarea centrată 

pe elev 

 

-planificare şi 
proiectare didactică; 
-încurajarea spiritului de 

investigaţie al elevilor; 

 

-stimularea creativităţii 

prin inovaţie didactică; 

 

- elaborarea unui program 

de pregatire suplimentara 

(sub supravegherea 

cadrelor didactice) 

permanent cadrele 
didactice; 
 

responsabil de 

comisii şi de 

catedre; 
 

respons. 

Comisie de 

curriculum. 

Documente 
Instructive 
educative 
 

lecţii pe 

suport 

electronic 

 

documente 

proiective 

-analiza docum. 

școlare ; 

-desfasurarea a cel 

putin 50% din 
Activitatea 

didactica cu 

ajutorul 
tehnologiilor; 
-cel putin 2 

asistenţe la lecţii 

/cadru didactic 

-gradul de 
participare a 
elevilor la 

activităţi; 

 
-rezultate ale 

participărilor 

la concursuri 

şcolare 

Monitorizarea 

activităţii cadrelor 

didactice 

Efectuarea unei analize 

obiective la nivelul fiecarei 

comisii metodice privind 

parcurgerea programei 

scolare, evaluarea si notarea 

ritmica a elevilor, discutarea 

testelor initiale si a altor 

forme de evaluare 

(demonstratii, exercitii, ore 

deschise), initierea si 

aplicarea masurilor concrete 

de ameliorare a situatiilor 

neconforme 

bilunar Respons. 
Comisii 
metodice, 
 

Toate cadrele 

didactice 

Metodologii 
MEN 

 

 
ROFUIP 

-cel putin 2 
rapoarte de 
analiza a 
activitatii realizate 

/ sem 

-minim 2 planuri 

remediale/an 
-procese verbale 
incheiate in 
cadrul comisiilor 
metodice 

- Analize 
punctuale la 
nivelul fiecarei 
catedre/comisii 
metodice, 
Planuri de 

masuri de 

ameliorare a 
situatiilor 
neconforme. 
numărul de 
asistente la 
clasa 

Organizarea şi 

coordonarea 

acţiunilor de simulare 

şi desfăşurare a 

Accesul fiecarui elev la 
biblioteca scolii pt. a putea 
beneficia de fondul de carte 
existent pt. pregatirea 

Grafic 
pregatire 
perform. 
/recuperare 

Resp. Com 
Metodice 

 

Bibliotecar 

Metodologii 
MEN 

 

ISJ  

Minim 80% elevi 
care promoveaza 
Evaluarea nationala 
 

Aplicarea si 
respectarea 
prevederilor 
legale cu privire 
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evaluărilor naţionale curenta. 
 

Program de pregatire 

diferentiata pentru elevii cu 

risc de corigenta performanta 

organizarea simularii 

evaluarii nationale 

Planificari 

activitati la 

nivelul 
comisiei 
Conform 

solicitarilor 

ISJ si a 

deciziilor 

interne 

 
Toate cadrele 

Didactice 
 
director 

 
ROFUIP/ 

 

ROI 

Peste 60% dintre 
elevi care 
inregistreaza 
performante 
 

Organizarea a minim 

2 simulari judetene 

/locale a evaluarii 

nat. 

la evaluarea si 

notarea elevilor. 
 
Raport analiza 

comisie 
metodica/ sem 
Situatii statistice 

/transe de medii si 

promovabilitate 

T2. Prevenirea eşecului şcolar şi creşterea performanţei elevilor prin reforma şi personalizarea procesului 8nstructive – educative 

precum si dezvoltarea unui CDS transdisciplinar. 

OBIECTIVE ACTIVITATI TERMEN RESPONSABIL RESURSE 
INDICATORI 

de REALIZARE 

MODALITATI DE 

EVALUARE 

Valorificarea 

experientelor 

cadrelor didactice 

prin realizarea de 

CDS-uri care sa 

atraga cat mau 

multi elevi 

-selectarea ofertelor 

CDS prin chestionarea 

beneficiarilor  

 

-elaborarea programei 

de optional 

Decembrie-

ianuarie 

Comisia de 

curricuum 

Elevi/parinti/

cadre 

didactice 

 

 

 

Cadre 

didactice 

Aprobare 

ISJ/MEN 

 

 

Aplicarea 

metodologiei  

 

Chestionare de 

satisfactie 

Organizarea şi 

coordonarea 

acţiunilor de 

simulare  şi 

desfăşurare a 

evaluărilor 

naţionale 

-Accesul fiecarui elev 
la biblioteca scolii pt. 
a putea utiliza fondul 
de carte existent pt. 
pregatirea curenta. 
 

-Program de pregatire 

diferentiata pentru 

elevii cu risc de 
corigenta/performanta 
organizarea simularii 
evaluarii nationale 

Grafic 
pregatire 
perform. 
/recuperare 
 

Planificari 

activitati la 

nivelul 
comisiei 
Conform 

solicitarilor 

ISJ si a 

deciziilor 

interne 

Resp. Com 
Metodice 

 

Bibliotecar 

 

Toate cadrele 
Didactice 
 
director 

Metodologii 
MEN 

 

ISJ  

 

ROFUIP/ 

 

ROI 

Minim 80% 
elevilor care 
promoveaza 
evaluarea 
nationala 
 

Peste 60% dintre 
elevi care 
inregistreaza 
performante 
 

Organizarea a 

minim 2 simulari 

judetene/locale 

a evaluarii nat. 

Aplicarea si 
respectarea 
prevederilor legale 
cu privire la 
evaluarea si notarea 

elevilor. 

Raport analiza 

Comisie metodica/ 

sem. 
 

Situatii statistice / 

transe de medii si 

promovabilitate 

Valorificarea -Fiecarei comisii permanent Toate cadrele Metodologii Un raport de Documente de 
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experienţei didactice 

prin participarea la 

examenele naţionale 

şi la concursurile 

şcolare 

metodice privind 
parcurgerea integrala 

a programei scolare, 

 

-initierea si aplicarea 
masurilor concrete de 
ameliorare a situatiilor 
neconforme 

didactice MEN 

 

 

 

documente 

proiective 

analiza a 

activitatii 
realizate /sem 
Minim 2 planuri 

de masuri 

realizate si 

aplicate 

analiza punctuala la 
nivelul fiecarei 
comisii metodice, 

Cunoaşterea 

factorilor de risc şi 

a consecinţelor 

actelor de 

delincvenţă 

juvenilă; 

Dezvoltarea de 
parteneriate cu 
institutii abilitate 
Elaborarea si 
implementarea de 

proiecte pe 

problematica 

nonviolentei si a 
dezvoltarii unei scoli 
prietenoase, tolerante, 

deschise. 

semestrial Consiliul pt. 
Curriculum 
 

Consilierul 
educativ 

Documente 

proiective 

Nr. de proiecte 
realizate, Nr. 
elevilor 

participanti, 

Nr. profesorilor 
implicati 

-calitatea lecţiilor ; 

-răspunsurile din 

chestionarele de 

satisfacţie aplicate în 

acest an şcolar. 

T3. Dezvoltarea spiritului de colaborare si multiculturalismului prin diversificarea parteneriatelor locale, nationale si international 

precum si a parteneriatelor scoala- comunitate-părinti. 

OBIECTIVE ACTIVITATI TERMEN RESPONSABIL RESURSE 
INDICATORI 

de REALIZARE 

MODALITATI DE 

EVALUARE 

Stimularea elevilor 

şi cadrelor didactice 
în vederea 
comunicării prin 
intermediul 
internetului (email, 
alte aplicatii, 
forumuri de discuţii) 
în cadrul unor 
proiecte educaţionale 

-implementarea unui 

model modern cu 

privire la fluxurile de 

comunicare in 

interiorul si in afara 

scolii,. 
-perfectionarea 

sistemului de 
comunicare cu 
exteriorul ameliorarea 

conectarii la Internet. 

permanent Director/director 

adj 

Contabil 

Prof. Informatică 

Respons. 

Imaginea scolii 

Legislația 

Specifică în 

vigoare 

 

Cabinetul de 

informatică 

Contract 
Conectarea la 

internet 
Pagina 
www.scoalaaurelvlad
.ro 
 
Pagina Facebook 

scoala 

Mail scoala- 

scaurelvlad@yahoo

.com 

Posta electronică 

 
Site scoala 

 

Platforma 
educationala 

Informarea cadrelor Contactarea permanent Director, resp. cu Legislatie Minim 5 Rapoartele de 

http://www.scoalaaurelvlad.ro/
http://www.scoalaaurelvlad.ro/
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diactice şi a elevilor în  

lagătură  cu  

posibilitatea  

desfăşurării unor 

proiecte de parteneriat 

strategic sau de  

mobilitate a cadrelor 

didactice  şi  a 

elevilor, cu 

aplicabilitate în  

activităţile curriculare 

reprezentantilor 
institutiilor cu rol in 
derularea proiectelor de 
parteneriat; 
Participare la cursuri de 

formare CCD  

Elaborarea de proiecte 

europene ERASMUS+ / 

eTwinning 

Programe scolare 

Europene 
consilier 
educativ resp. 

com. formare 

specifica 

 

Cadre 

didactice 

parteneriate 
european/an 

 
Minim 10 

parteneriate 
nationale/sem 

 

 

monitorizare si 

evaluare a 

programelor, 
 

Rapoartele de 

diseminare 

Continuarea 

parteneriatelor cu 

institutiile din cadrul 

comunităţii 

-Coordonarea, 
diseminarea 
informatiilor si 
evaluarea derularii 
proiectelor in scoala. 
 

-Mentinerea legaturilor 

cu ISJ/MEN/CCD si 

organizarea de 

evenimente si 

manifestari in 

colaborare. 

permanent Directorul, 
director adj 
Consilierul 
educativ, 

Responsabilul pt. 

proiecte si 

programe 
educationale 

Metodologii 
MEN 
 

ROFUIP 

Legislația 

Specifică în 

vigoare 

Minim 20 
parteneriat/an 

 

Minim 30 

activitati/an 

Rapoartele de 
activitate, 
 

Rapoartele de 
monitorizare si 
evaluare, 
 

Proiectele realizate, 

 

Rapoartele financiare 

Dezvoltarea serviciilor 

educaţionale de 

consiliere şi orientare 

şcolară pentru elevi şi 

părinţi 

-Planificarea activitatii 
Consiliului Elevilor si 
elaborarea 
Regulamentului 
Consiliului Elevilor cf. 
ROFUIP si 
metodologiei MEN. 

- Aplicarea Prevederilor 

ROFUIP si ROI in 

solutionarea abaterilor 

disciplinare ale elevilor. 

permanent Director/ 
director adj 
Consilier educativ 

Metodologii 
MEN 
 

ROFUIP 
 

Legislația in 

vigoare 

Minim 2 activitati 
de consiliere pt. 
cariera/ Clasa a 
VIII/sem 
 

Peste 70% elevi 

consiliati minim 

- Graficul 
Activitatilor 
Consiliului Elevilor, 
 

Procesele verbale ale 

sedintelor/lector 
atelor cu parintii, 
 

 

 

T4. Dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice 
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OBIECTIVE ACTIVITATI TERMEN RESPONSABIL RESURSE 
INDICATORI 

de REALIZARE 

MODALITATI 

DE EVALUARE 

Susţinerea de lecţii 

demonstrative în 

cadrul Comisiilor 

metodice, acercurilor 

pedagogice 

Utilizarea  mijloacelor 
didactice adecvate 
realizării unui 
învăţământ de calitate; 

permanent Director/ 

Director adj 

Responsabil 

comisii 

Documente 

proiective 

Minim 2 asistente 
/cls/sem 

Raport analiza 

comisie metodica/ 

sem 

Sprijinirea 

personalului 

didactic debutant în 

vederea adaptării la 

cerinţele de calitate 

ale Şcolii 

Gimnaziale “Dr. 

Aurel Vlad” Orăștie 

Programe de formare  

continua 

Personal didactic 

debutant integrat 

Septembrie-

octombrie 

Director/responsa

bil formare 

continua 

Documnete  

proiective 

 

Calendar MEN 

CCD 

Nr. de cadre 
didactice inscrise 
  

Certicificate si 

atestate obtinute 

Susţinerea 

activităţilor de 

cercetare ştiinţifică, 

didactică a 

specializării şi 

promovarea de 

parteneriate cu 

mediul universitar 

Stimularea in 

dezvoltarea personala 

 

Inscrierea la grade 

didactice 

permanent Director / 

responsabil 

formare continua 

Calendar MEN 

/CCD 

 

Credite 
transferabile 

Atestate obtinute 

 

 

 T5. Păstrarea şi modernizarea bazei tehnico-materiale şi generalizarea accesului la informaţia electronică 

OBIECTIVE ACTIVITATI TERMEN RESPONSABIL RESURSE 
INDICATORI 

de REALIZARE 

MODALITATI 

DE EVALUARE 

Gestionarea 

fondurilor, 

pastrarea, 

intretinerea si 

dezvoltarea bazei 

didactico materiale 

a acesteia 

Monitorizarea si 

evaluarea administrarii 

bazei didactico-

materiale proprii 

-elaborarebuget 

-asigurarea mijloacelor 

didactice 

Sem I 

Sem II 

Director 

Administrator 

 

Contabil 

 

CA 

 

Resurse 

financiare 

coresp. planului 

 

Birotica 

 

Cresterea/scadere

a cheltuielilor de 

intretinere 

 

Aprobare buget 

Produse 

achizitionate 

Monitorizare şi 

consiliere privind 

Participarea la cursuri 

de formare utilizarea  

anual 

 

Resp. com. 

formare 

MEN/  

ISJ  

Minim 4 cadre 

didactice formate 

Atestate de 
formare 
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utilizarea softului 

educaţional în lecţii 

mijloacelor didactice 

adecvate realizării unui 

învăţământ de calitate; 

-achiziţionarea de soft 

educational 

bilunar Respons. de 

comisii şi de 

catedre; 
Respons. comisie 

de curriculum 

CCD  
documente 

proiective 

/an 

 

Minim 2 asistenţe 
la lecţii/profesor 

 
Minim 40% din 

ore desfasurate 

in cabinet 

informatica 

Extinderea reţelei de 

supraveghere video a 
locurilor cu potenţial 
de risc. 

-utilizarea  mijloacelor 
de supraveghere cu 
acordul parintilor 

permanent Director/ 

Administrator 

/contabil 

Buget scoala Asigurarea unei 
tehnologii 
adecvate 

Diminuarea 
factorilor de risc 

Folosirea fondurilor 

extrabugetare 

pentru 

modernizarea scolii 

-realizarea de proiecte 

pentru imbunatatirea 

bazei materiale 

-identificarea de 

sponsori si incheierea 

de contracte de 

sponsorizare 

Sem I 

 

 

 

 

Sem I  

Sem II 

Director 

Director adj 

CA 

Contabil 

 

Cadre didactice 

Buget local 

Buget MEN 

 

Birotica 

 

Internet 

Legislatie  

 

Aprobare proiecte 

 

Sume obtinute din 

sponsorizari 

Modernizarea 

scolii 

 

Fonduri de 

sponsorizare mai 

mult cu 5 % 

 


