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CONTEXT LEGISLATIV 
 

În ultimii ani, legislaţia din domeniul educaţional a suferit numeroase modificări. Principalele 

acte normative care au stat la baza realizării proiectului de dezvoltare instituţională sunt: 

  

- Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educaţie; 

- Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea 

europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale („ET 2020"); 

- Instrumentelele Structurale ale Politicii de Coeziune Economică şi Socială a Uniunii Europene. 

- Legea 1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale, cu completările şi modificările ulterioare; 

- Regulament de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar; 

- Programul de Guvernare, capitolul 13. Educaţie; 

- Legea 35/2006 privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ; 

- Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr.75/12.07.2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei; 

- OMECTS nr. 5561/07.10.2011, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I, nr. 

767/31.10.2011, cu modificările şi completările ulterioare (Metodologia privind formarea 

continuă a personalului din învăţământul preuniversitar); 

- HG 1534/2008 – Standarde de referință si indicatori de performanță pentru evaluarea si 

asigurarea calității în învățământul preuniversitar; 

- HG 21/2007 – Standarde de acreditare pentru autorizarea unităților de învățământ 

preuniversitar. Standarde de autorizare a unităților de învățământ preuniversitar; 

- Strategia ARACIP pentru dezvoltarea educaţiei; 

- Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului - http://eui-opa.eu/;  

- Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.C., M.E.C.T.S, M.E.C.S; 

- Regulamentul de Organizare Internă a Şcolii Gimnaziale ,,Ecaterina Teodoroiu” Tg-Jiu; 

- Strategia managerială a Inspectoratului Şcolar Județean Gorj pentru anul şcolar 2019/2020; 

- Proiectul instituţional al Primăriei Tg-Jiu;  

- Proiectul instituţional al I.S.J. Gorj.  

 

Având în vedere cadrul legislativ, obiectivele în domeniul educaţiei  urmărite în  mod 

prioritar în elaborarea Proiectului de dezvoltare instituţională a şcolii sunt:  

 Asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea participării la educaţie;  

 Dezvoltarea abilităţilor necesare învăţării de-a lungul întregii vieţi;  

 Corelarea sistemului de educaţie şi a celui de cercetare, dezvoltare şi inovare cu 

obiectivele şi reperele europene;  

 Creşterea calităţii în educaţie pentru formarea resurselor umane creative.  

 

La acestea se adaugă obiective menţionate explicit în strategia de dezvoltare locală:  

 Egalizarea şanselor la educaţie ale tuturor elevilor;  

 Creşterea calităţii actului educaţional - ca bază a creşterii competitivităţii forţei de 

muncă;  

 Dezvoltarea unui sistem informaţional computerizat pentru şi între toţi partenerii 

educativi.  

 

http://eui-opa.eu/
http://eui-opa.eu/
http://eui-opa.eu/
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FUNDAMENTARE 

 

Actualul plan de dezvoltare institutionala reflecta strategia educationala pe 

urmatorii 4 ani, prefigurand directiile majore de progres ale scolii. Asigurand 

concentrarea domeniilor functionale ale managementului (curriculum, resurse umane, 

resurse materiale si financiare, relatii comunitare si parteneriate), prezentul plan 

proiecteaza activitatea viitoare pe baza unor repere clare, a unor obiective care sa poata fi 

masurabile, evaluate, iar rezultatele confirmate. Necesitatea proiectarii actuale deriva din 

insuficienta prognoza anterioara, din analiza SWOT, precum si din constatarile facute cu 

prilejul diferitelor controale externe din partea ISJ, care au scos in evidenta insuficienta 

promovare a imaginii scolii, a rezultatelor elevilor, a tot ceea ce ne reprezinta. Prezentul 

plan vizeaza, pe de o parte, prin tintele, obiectivele strategice si activitatile proiectate, 

redobandirea increderii in fortele proprii si, mai ales, promovarea imaginii scolii, in 

contextual climatului concurential. 

 
 

I. DIAGNOZA 

 
Argument 

 

 

Proiectul de dezvoltare instituţională pentru perioada 2019-2023 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. 

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 şi calificare reclamate de 

societate. 

 Analiza  condiţiilor  socio-economice  şi  proiectarea  traiectoriei  de  dezvoltare  
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s-a  făcut  pe  baza programelor existente la nivel local şi regional, a evoluţiei 

previzibile a fenomenului economic pe termen mediu şi lung, valorificând datele, 

prognozele şi documentele elaborate de Consiliul Local Tg-Jiu, Primăria Tg-Jiu şi 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Gorj. 

 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 şi de agenţii economici - parteneri tradiţionali ai instituţiei. 

 Programele Ministerului Educaţiei ş i  Cercetării şi ale Guvernului României 

privind reforma şi modernizarea învăţământului românesc sunt temeiul direcţiilor 

principale de dezvoltare instituţională în perioada 2019-2023. 

 Într-o lume a noului şi a schimbărilor, şcoala trebuie să promoveze incluziunea, 

valorile şi practicile societăţii  democratice. Misiunea şcolii reprezintă raţiunea de a fi a 

organizaţiei şi exprimă, în mod explicit, preocuparea constantă de a produce valori pentru 

societate. 

 Performanţele obţinute în ultimii ani de Şcoala Gimnazială ”Ecaterina 

Teodoroiu” Tg-Jiu 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. 

 

I.A. PREZENTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Unitatea şcolară: ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ECATERINA TEODOROIU” TG-

JIU 

 

Adresa unităţii:    BD. ECATERINA TEODOROIU, NR. 88 

   E - mail: scoala_generala_nr2@yahoo.com 

   Website: http://www.scoalaecaterinateodoroiu.ro 

                                                   

Tipul şcolii: şcoală cu clasele 0-VIII şi grădiniţă 

 

Limba de predare: limba română 

 

Provenienţă: mediul urban 

     

Localizarea geografică a şcolii 

 

Şcoala Gimnazială ,,Ecaterina Teodoroiu” este amplasată în partea nordica  a 

municipiului Târgu-Jiu, pe bulevardul Ecaterina Teodoroiu, nr. 88, învecinându-se cu 

mailto:scoala_generala_nr2@yahoo.com


6 
 

obiective economice şi culturale de interes judeţean şi naţional: Casa Memoriala 

Ecaterina Teodoroiu, Vel Pitar, in fata scolii se afla privind cu mandrie spre unitatea 

noastra scolara statuia Eroinei de la Jiu – Ecaterina Teodoroiu. Pentru a nu-i uita chipul 

firav, tenace si darz si ca o inalta cinstire si barbatie de care a dat dovada pe campul de 

lupta, managerii unitaii scolare au hotarat ca unitatea scolara sa-i poarte numele.  

 

Istoricul şcolii 

 

  

Scoala Gimnaziala ,,Ecaterina Teodoroiu »  a luat fiinta in anul 1959 sub 

denumirea de Scoala Generala Nr. 2 si a functionat cu aceasta denumire in actualul local 

al Scolii Generale Nr. 7. 

La deschiderea scolii au fost cuprinsi 50 de elevi proveniti din Cartierul Vadeni si 

zona Preajba care au fost calauziti de 19 cadre didactice avandu-l  in frunte pe distinsul 

dascal Moianu Eftenie.  

Odata cu dezvoltarea cartierului CAM s-a cerut insistent construirea unui local 

nou pentru elevii ce urmau sa vina la Şcoala Nr. 2  si, astfel, s-a inceput construirea 

actualului local al scolii in anul1962, iar la 1 sept. 1963 elevii si cadrele didactice s-au 

mutat in localul nou. Constructia scolii s-a facut si prin contributia localnicilor. Odata cu 

modernizarea societatii si atragerea rromilor spre scoala, localul scolii a devenit 

neincapator si astfel s-a impus extinderea acestuia. Astfel, in anul 1969 s-au dat in 

folosinta 9 clase, un grup sanitar si un cabinet. In anul 1970 numarul elevilor s-a ridicat 

la 1000 prin extinderea Cartierului CAM. In 1990 scoala avea 1200 elevi şi 60 de cadre 

didactice, cursurile desfasurandu-se in 3 schimburi. În 2012 - primeşte titulatura de 

Şcoala Gimnazială ,,ECATERINA TEODOROIU” TG-JIU. 

 

 

1. INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE 

 

Anul şcolar 2015-2016:  

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

Număr personal didactic calificat: 44 Număr personal 

didactic 

Necalificat 
Cu 

doctorat 

Cu 

gradul I 

Cu 

gradul II 

Cu 

definitivat 

Fără 

definitivat 

1 28 4 3 8 - 

 

Anul şcolar 2016-2017:  
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Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

Număr personal didactic calificat: 54 Număr personal 

didactic 

Necalificat 
Cu 

doctorat 

Cu 

gradul I 

Cu 

gradul II 

Cu 

definitivat 

Fără 

definitivat 

1 30 5 4 14 - 

Anul şcolar 2017-2018:  

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

Număr personal didactic calificat: 40 Număr personal 

didactic 

Necalificat 
Cu 

doctorat 

Cu 

gradul I 

Cu 

gradul II 

Cu 

definitivat 

Fără 

definitivat 

1 24 7 5 4 - 

Anul şcolar 2018-2019:  

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

Număr personal didactic calificat: 42 Număr personal 

didactic 

Necalificat 
Cu 

doctorat 

Cu 

gradul I 

Cu 

gradul II 

Cu 

definitivat 

Fără 

definitivat 

1 23 4 13 1 - 

      

 

a) Personalul didactic auxiliar 

Total personal didactic auxiliar:  6 norme.  

Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificări: 

 

Funcţia Număr persoane  Calificarea  (DA sau NU) 

Secretar şef 1 Da 

Contabil  1 Da 

Bibliotecar  1 Da 

Administrator  1 Da 

Informatician 1 Da 
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Mediator scolar 1 Da 

 Gradul de acoperire a posturilor existente  cu personal didactic auxiliar,  conform 

normativelor în vigoare 100%.          

         

b) Personalul nedidactic (administrativ) 

Total personal nedidactic angajat: 5 norme.     

Distribuţia personalului nedidactic angajat, în funcţie de calificări:   

Funcţia Număr persoane  Calificarea  (DA sau NU) 

Îngrijitor curăţenie 3 Da 

Muncitor intretinere 1 Da 

Paznic  2 Da 

 Gradul de acoperire a posturilor existente  cu personal nedidactic, conform 

normativelor în vigoare: 100%.        

 

2. INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE 

a) Spaţiile şcolare 

Suprafaţa desfăşurată a clădirilor (suprafaţa construită /mp x numărul de niveluri al 

clădirii): 

 

Nr. 

crt. 

Suprafața 

 

mp 

1.  Suprafaţa totală                                                                             2092 

2.  Suprafaţa sălilor de clasă                                                              1008 

 

  

 Spaţii în unitate: 
 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Număr 

spaţii 

1. Săli de clasă /grupă 12 

2. Cabinete:logopedie; consiliere şi orientare;limbi moderne 3 

3. Laboratoare /informatică/biologie 2 

4. Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport 1+1 

5.  Spaţii de joacă  1 

 

 

b) Spaţiile auxiliare 

 

Nr. Tipul de spaţiu Tip şi număr document de Număr Suprafaţă 
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crt. deţinere a spaţiului spaţii (mp) 

1. Bibliotecă şcolară  - 1 56 

2. Spaţii sanitare WC  4 40 

3. Spaţii depozitare 

materiale didactice 

 1 10 

TOTAL 6 106 

 

c) Spaţiile administrative 

 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Număr 

spaţii 

Suprafaţă (mp) 

1. Secretariat 1 29 

2. Spaţiu destinat echipei manageriale 2 29 

3. Contabilitate  1 15 

 

3. INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI 

 

a) Populaţia şcolară pe ultimii ani  

An şcolar Preşcolar 
Număr elevi 

Cls I-IV 

Număr 

elevi 

Cls V-VIII 

Total elevi 

2015-2016 27 274+33 225+60 619 

2016-2017 26 283+36 211+71 627 

2017-2018 27 255+43 228+96 649 

2018-2019 26 264+48 208+109 655 

Anul şcolar 2015-2016 

 

Nivel de învăţământ  Număr de copii / 

elevi 

Forma 

de 

învăţământ 

Limba de 

predare 

Preşcolar  27 Zi Română 

Primar, 

din care  

CP 53 Zi Română 

cl. I  

 

221 

Zi Română 

cl. a –II-a Zi Română 

cl. a –III-

a 

Zi Română 

cl. a –IV-

a 

Zi 

 

Română 

 

Secundar inferior cl. a –V-a  Zi Română 
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gimnaziu,  

din care 

cl. a –VI-

a 

 

225 

Zi Română 

cl. a –

VII-a 

Zi Română 

cl. a –

VIII-a 

Zi Română 

Total 526   

 

Anul şcolar 2016-2017 

 

Nivel de 

învăţământ 

 Număr de 

clase/ grupe 

Număr de 

copii / elevi 

Forma 

de 

învăţământ 

Limba de 

predare 

Preşcolar  1 26 Zi Română 

Primar, 

din care  

CP 2 53 Zi Română 

cl. I 3 55 Zi Română 

cl. a –

II-a 

2 56 Zi Română 

cl. a –

III-a 

3 56 Zi Română 

cl. a –

IV-a 

3 63 Zi 

 

Română 

 

 Clasa 

I-IV 
1 36 

A DOUA 

SANSA 
Romana 

Total  15 345   

Secundar inferior 

gimnaziu,  

din care 

cl. a –

V-a 

2 46 Zi Română 

cl. a –

VI-a 

2 55 Zi Română 

cl. a –

VII-a 

3 60 Zi Română 

cl. a –

VIII-a 

2 50 Zi Română 

Clasa 

V-VI 

1 39 A doua sansa  

 Clasa 

VII-

VIII 

1 32 A doua sansa  
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 Total 11 282   

Anul şcolar 2017-2018 

 

Nivel de 

învăţământ 

 Număr de 

clase/ grupe 

Număr de 

copii / elevi 

Forma 

de 

învăţământ 

Limba de 

predare 

Preşcolar  1 27 Zi Română 

        Primar, 

din care  

CP 2 43 Zi Română 

cl. I 2 46 Zi Română 

cl. a –II-a 3 54 Zi Română 

cl. a –III-a 3 57 Zi Română 

cl. a –IV-a 2 55 Zi 

 

Română 

 

 Clasa I-

IV 
1 43 A doua sansa Romana 

Total  14 325   

Secundar 

inferior 

gimnaziu,  

din care 

cl. a –V-a 3 65 Zi Română 

cl. a –VI-a 2 45 Zi Română 

cl. a –VII-

a 

2 56 Zi Română 

cl. a –

VIII-a 

3 62 Zi Română 

ClasaV-

VI 

1 57 A doua sansa Romana 

Clasa 

VII-VII 

1 39 A doua sansa Romana 

Total 12 324   

Anul şcolar 2018-2019 

 

Nivel de 

învăţământ 

 Număr de 

clase/ grupe 

Număr de 

copii / elevi 

Forma 

de 

învăţământ 

Limba de 

predare 

Preşcolar  1 26 Zi Română 

        Primar, 

din care  

CP 2 48 Zi Română 

cl. I 2 47 Zi Română 

cl. a –II-

a 

2 53 Zi Română 
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cl. a –

III-a 

3 59 Zi Română 

cl. a –

IV-a 

2 57 Zi 

 

Română 

 

 Clasa I-

IV 
1 48 A doua sansa Romana 

Total  13 338   

Secundar inferior 

gimnaziu,  

din care 

cls. a –

V-a 

3 60 Zi Română 

cl. a –

VI-a 

2 53 Zi Română 

cl. a –

VII-a 

2 45 Zi Română 

cl. a 

VIII-a 

2 50 Zi Română 

Clasa V-

VI 
1 59 A doua sansa Romana 

Clasa 

VII-VII 

1 50 A doua sansa Romana 

Total 11 317   

 
b)Situatia absenteismului 

AN 

ŞCOLAR 

Rata de 

cuprindere 

în 

învăţământ 

Rata 

abandon 

şcolar 

Frecvenţa Rata de 

promovabilitate 

la Testele 

Naţionale 

Mediul de 

provenienţă 

al elevilor 

TOTAL 

ABSENŢE 

ABSENŢE 

MOTIVATE 

 

2015/2016 

 

100% 0 23590 7264 69,33% 
U-619 

 

 

2016/2017 

 

100% 0 22314 4226 65,85% 
U-627 

 

2017/2018 100% 0 25648 4612 78,04% 
U-649 

 

2018/2019 100% 0 
23472 

 
7621 72,09% U-655 
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REZULTATE EVALUARE NATIONALA 
 
Rezultatele obţinute de elevi la Evaluarea Natională  

Limba şi literatura română 

 

Anul 

testării 

Nr total 

elevi 

prezenti 

 

Note sub 

5 

Procent 

note- sub 

5 

Note 

peste 5 

Procent -

note 

peste 5 

2015/2016 37 7 18,99% 30 81,11% 

2016/2017 38 7 18,42% 31 81,58% 

2017/2018 38 3 7,89% 35 92,11% 

2018/2019 42 7 16,67% 35 83,33% 

  

 

 

Rezultatele obţinute de elevi la Evaluarea Natională  

Matematică 

Anul 

testării 

Nr total 

elevi 

prezenți 

 

Note sub 

5 

Procent 

note- 

sub 5 

Note 

peste 5 

Procent -

note 

peste 5 

2015/2016 37 16 43,24% 21 56,76% 

2016/2017 38 19 50% 19 50% 

2017/2018 38 15 39,47% 23 60,53% 

2018/2019 42 22 52,38% 20 47,62% 

 

 

 

Rezultate finale 

Anul 

testării 

Nr total 

elevi 

prezenti 

 

Note sub 

5 

Procent note- 

sub 5 

Note 

peste 5 

Procent -note 

peste 5 

2015/2016 37 23 62,16% 14 37,83% 

2016/2017 38 26 68,42% 12 31,58% 

2017/2018 38 18 47,37% 20 52,63% 

2018/2019 42 29 69,05% 13 30,95% 
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4. BAZA MATERIALĂ 

 
Baza materiala a Scolii Gimnaziale „Ecaterina Teodoroiu”   a cunoscut  o evolutie 

pozitiva de- a lungul timpului. Astfel, scoala a pornit cu un corp de cladire, iar in anul  

1969 s-au dat in folosinta inca 9 clase, un grup sanitar si un cabinet. S-a reusit 

amenajarea bazei sportive necesare desfasurarii orelor de educatie fizică, s-a facut 

racordul la apa si gaze. 

In anul 2006 scoala a intrat intr-un proces de reabilitare totala cu ajutorul 

Primariei Tg-Jiu. Au fost schimbate toate geamurile, tot mobilierul scolar, acoperisul, 

asfaltata baza sportiva si multe alte lucrari de renovare.  

In anul 2011 Scoala Gimnaziala ,,Ecaterina Teodoroiu” devine centru bugetar cu 

personalitate juridica avand un buget pe ani dupa cum urmeaza: 

In anul 2008 s-au alocat fonduri pentru schimbarea intregului mobilier scolar, 

lucrarile durand pana in anul 2010.  

Pana la finele anului 2011 Scoala Gimnaziala « Ecaterina Teodoroiu » a fost 

coordonata de centrul bugetar « Ion Mincu », baza materiala fiind destul de redusa. 

Incepand din anul 2009 scoala simte o imbunatatire a fondurilor alocate pentru 

rezolvarea diferitelor probleme, iar din 2011, de cand devine centru bugetar, situatia 

scolii a crescut treptat. 

Scoala este dotata cu mijloace fixe, materiale necesare bunului mers al educatiei 

scolare, existand la ora actuala camere de luat  vederi. S-a infiintat postul de paznic şi de 

informatician. Biblioteca are un spatiu suficient de mare, bine amenajat existand 

posibilitatea de a studia elevii chiar in spatiul existent. Scoala este conectata la internet,  

elevii si cadrele didactice avand posibilitatea de a accesa in orice moment si in orice colt 

al unitatii scolare. Imbunatatirea bazei materiale s-a efectuat cu ajutorul Primariei 

Municipiului Tg-Jiu, cat si prin donatia de 2% a parintilor si cadrelor didactice.  

          In anul 2011  a fost infiintata Asociatia Parintilor Elevilor din cadrul Scolii 

Gimnaziale ,,Ecaterina Teodoroiu”, scopul asociatiei este nelucrativ si consta in 

asigurarea de fonduri necesare dezvoltarii unei baze materiale didactice corespunzatoare 

desfasurarii procesului de invatamant in conditii de siguranta si la standarde calitative 

superioare.Veniturile asociatiei provin din cotizatia membrilor, donatii si sponsorizari.  

In anii 2013, 2014, 2015, 2018 s-au achizitionat table scolare magnetice, materiale 

sportive, jaluzele la 90% din clasele existente.   

 În anul 2009, în urma desfăşurării de către ISJ-Gorj a Proiectului PHARE "Acces 

la educatie pentru grupuri dezavantajate",  Scoala Gimnaziala "Ecaterina Teodoroiu", în 

calitate de partener, şi-a îmbunătăţit baza materială cu 2 calculatoare, 2 imprimante, 2 

camere foto, 1 retroproiector.    

 Tot în anul şcolar 2009/2010, in toate salile de clasa si pe holurile scolii a fost 

schimbat lambriul. In anul 2013 pavoazarea scolii cu panouri noi a fost facuta cu ajutorul 

Asociatiei parintilor. Sălile  de clasă au fost amenajate (parchet, zugrăvit), veniturile 

provenind de la Primaria Tg-Jiu, asigurându-se astfel un proces educativ în condiţii 

foarte bune.Laboratorul de informatică a fost dotat cu 10 calculatoare.S-au mai 

achiziționat 3 laptopu-ri și 2 imprimante. Terenul sportiv a fost modernizat , grupurile 
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sanitare renovate, în unele spații din incinta unității școlare s-au executat lucrări de 

zugrăvire și  a fost instalată o centrală termică proprie. 

 

Dotarea  materială a Scolii Gimnaziale ”ECATERINA TEODOROIU” Tg-Jiu 

 

Bibliotecă: 

          Fondul de carte este impartit conform normelor metodologice de organizare a unei 

biblioteci scolare, in – fond de imprumut la domiciliu cu acces direct la raft  si fond de 

imprumut la sala de lectura pentru documentare. 

Conform C.Z.U., ariile cunoasterii sunt bine reprezentate in fondul de carte, 

repartizate sistematic – alfabetic cu plăcute indicatoare. 

           Biblioteca are afisata schita de orientare in  biblioteca si detine si mijloace de 

orientare: catalogul alfabetic si sistematic, mape tematice, etc. 

           Pe parcursul anilor, fondul de carte s-a imbunatatit astfel: in anul 2006 dotarea era 

de 17300 volume carte in valoare de 13.421 lei, iar in 2019 dotarea este de 17646 

volume in valoare de 23.922 lei, atat prin atragerea donatiilor, cat si prin Programul 

special de dotare a bibliotecilor scolare si a C.C.D. Achizitiile in vederea completarii si 

intretinerii colectiilor de biblioteca s-au facut conform criteriilor de dotare prevazute de 

normele in vigoare.  

           Bunuri  materiale: 

 

CABINET DIRECTOR  
Calculator Vespa Navigator- 1 buc 

Copiator Workcenter – 1 buc 

Jaluzele verticale -2 buc 

Frigider- 1 buc 

Mese -4 buc 

Scaune tapitate -10 buc 

Unitate imagine xerox – 1 buc 

Aparat laminat- 1 buc 

Aparat spiralat – 1 buc 

Radio- casetofon- 1 buc 

TV LCD- 1 buc 

Sistem baza AR- BKSU – 1 buc 

Telefon – 1 buc 

Birou – 1 buc 

Bar Sandra – 1 buc 

Biblioteca Sandra – 1 buc 

 

14 Sali clase 

Bancute – 196 buc 

Table- 28 buc 

Birou catedra- 14 buc 
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Fisete- 5 buc 

Dulapuri- 9 buc 

Harti diferite- 20 buc 

 

 

CONTABILITATE: 

- Laptop Toshiba – 1 buc 

- Geanta laptop- 1 buc 

- Multifunctionala laser – 1 buc 

- Dulap vitrina – 1 buc 

- Fiset- 2 buc 

- Birou – 1 buc 

- Imprimanta – 1 buc 

- Jaluzele verticale – 1 buc 

- Stampila CFP- 1 buc 

 

 

LABORATOR BIOLOGIE: 

- Microscop – 1 buc 

- Taburet Doru- 3 buc 

- Organe interne la om- 1 buc 

- Inima la om- 1 buc 

- Preparate microscopice- 1 buc 

- Schelet 38 cm- 1 buc 

- Model floare- lalea – 1 buc 

- Modelul celulei animale- 1 buc 

- Mulaj ficat- 1 buc 

- Mulaj laringe trahee- 1 buc 

- Scaune- 30 buc 

- Tabla- 2 buc 

- Mese – 30 buc 

- Balanta electronica- 1 buc 

- Calculator cu monitor + laser – 1 buc 

 

 

INFORMATICIAN: 

- Videoproiector Beno – 1 buc 

- Videoproiector Toschiba- 1 buc 

- Monitor- 1 buc 

- Birou- 1 buc 
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- Sistem Pentium -1 buc 

- Laptop DELL – 1 buc. 

- Camera video Sony- 1 buc 

 

BIBLIOTECA: 

- Masa fisier biblioteca- 1 buc 

- Stampila- 1 buc 

- Scaune Bonza- 1 buc 

- Instinctor – 1 buc 

- Stema României – 1 buc 

- Jaluzele verticale- 4 buc 

- Birou- 1 buc 

- Monitor LCD- 1 buc 

- Covor pres – 2 buc 

- Imprimanta laser- 1 buc 

- Fiset- 1 buc 

- Scaune fata- spate – 4 buc 

- Dulap colt – 1 buc 

 

 

CABINET PSIHOLOGIE: 

- Bateria de evaluare neuropsihologica a dezvoltarii NESPY – 1 buc 

- Pachet de teste psihologie- 1 buc 

- Flipchart / tabla magnetica- 1 buc 

 

LABORATOR INFORMATICA: 

 

- Lenovo monitor- 10 buc 

- Lenovo statie lucru- 10 buc 

- Swich Port 10- 1 buc 

- Ruter 4 port- 1 buc 

- Scaun scolar- 22 buc 

- Masa calculator- 11 buc 

- Tabla- 2 buc 

 

SECRETARIAT: 

- Imprimanta laser -1 buc 

- Monitor LCD- 1 buc 

- Sistem IV unitate- 1 buc 

- Covor pres- 1 buc 
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- Xerox- 1 buc 

- Calculator- 1 buc 

- Jaluzele- 1 buc 

- Stampila- 1 buc 

- Vitrina- 1 buc 

- Calculator AJ- 1 buc 

- Telefon LPD- 1 buc 

- Birou- 1 buc 

- Fax- 1 buc 

- Dulap 2 usi- 1buc 

- Laptop Lenovo -1 buc. 

 
 

I.B. PREZENTAREA COMUNITĂŢII 

 
1.INFORMAŢII DE TIP CALITATIV 

 Mediul de provenienţă al elevilor: elevii provin din familii cu nivel de şcolarizare 

mediu şi sub mediu. 

 Calitatea personalului didactic: calificat 100% şi cu performanţe în activitatea 

didactică 50%. 

 Relaţii interpersonale: sunt bazate pe colaborare, deschidere, cooperare. 

 Comunicarea, circulaţia informaţiei: în şcoală există o bună comunicare între 

elevi, cadre didactice, părinţi, directori, personal didactic auxiliar, personal 

nedidactic şi de îngrijire, precum  şi o bună circulaţie a  informaţiei în ambele 

sensuri. 

 Calitatea managementului şcolar: directorul şcolii împreună cu o echipă de cadre       

didactice abilitate prin cursuri de perfectionare în domeniul managementului 

educational, au iniţiat şi dezvoltat activităti (relatii) de parteneriat cu alte şcoli din tară şi 

din străinătate, cu comunitatea locală. Şcoala functionează după un plan managerial 

propriu. 

 Stilul de conducere la nivelul unităţii de învăţământ s-a dorit a fi participativ, prin 

implicare sau delegare de sarcini, lucru considerat ca realizat. 

 Ambianţa din unitatea şcolară: în şcoală domină o atmosferă de lucru caracterizată 

prin implicare şi responsabilitate, prin colaborare şi sprijin reciproc. Se 

promovează munca în echipă atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru elevi. 

 

2.CULTURA ORGANIZATIONALĂ 

       Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt: 

egalitarismul, cooperarea, munca în echipă, respectul fată de copii, respectul fată de 
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profesie, libertatea de exprimare, receptivitate la nou, creativitatea, entuziasmul, dorinta 

de afirmare.  

 Se întâlnesc însă şi cazuri de elitism profesional, individualism, competitie, 

intelectualism, rutină, conservatorism, automultumire. 

 Regulamentul de ordine interioară a fost elaborat prin consultarea tuturor 

factorilor interesaţi şi prin respectarea normelor din Regulamentul de Organizare si 

Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar. În conţinutul Regulamentului de 

Ordine Interioară sunt cuprinse norme privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice, a 

personalului auxiliar şi a personalului nedidactic. În ceea ce priveşte climatul 

organizatiei şcolare, am putea spune ca este un climat deschis, caracterizat prin 

dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor institutiei şcolare; este un climat 

stimulativ care oferă satisfactii, relatiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, 

de respect şi de sprijin reciproc. Directorul este deschis şi ascultă sugestiile profesorilor, 

face aprecieri frecvente şi sincere la adresa acestora, le respectă competenta, le ofera o 

larga autonomie, îi sprijina şi ia decizii cu privire la reducerea disfuncţiilor semnalate în 

activitatea şcolii.Toate aceste aspecte se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-

educativă şi extraşcolară şi în conduita cadrelor didactice, ceea ce conduce la creşterea 

prestigiului şcolii în cadrul comunitătii. 

 

PREZENTARE PROIECTE EDUCATIONALE 

 

AN ŞCOLAR 2015-2016 

 

 1 Sună clopoţelul! Festivitatea de deschidere a noului 

an şcolar 

14 sept. 2015 

2  “Fantasmagorii literare” Discuţii 

Dezbateri 

Prezentări Power Point 

Chestionare 

21. sept. 2015 

3 “Prieteni prin corespondenta” Prezentări Power Point 

Dezbateri 

Jocuri de rol 

Compuneri 

Chestionare 

Concurs de sloganuri 

30 sept. 2015 

4  5 octombrie – Ziua mondială a 

educaţiei 

La mulţi ani dascălilor de ieri şi de 

azi! 

Prezentări Power Point (istoric, 

importanţa evenimentului) 

Evidenţierea unor mari 

personalităţi ce şi-au pus amprenta 

asupra educaţiei în învăţământul 

românesc 

Citate despre educaţie 

Compuneri ale elevilor cu tema 

„Dascălul meu preferat” 

Dezbatere: A fi sau a nu fi 

profesor? 

5 oct. 2015 
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5  Voluntari in biblioteca! Vizionare film 

Expoziţie fotografii 

Prezentări Power Point 

Discuţii 

Referate 

14 oct. 2015 

6 16 octombrie – Ziua mondială a 

alimentaţiei 

Copiii şi alimentaţia sănătoasă 

Prezentări Power Point 

Discuţii 

Desene 

Chestionare 

Întâlnire cu cadrele medicale din 

localitate 

16 oct. 2015 

7  31 octombrie – Halloween 

Sărbătoarea dovlecilor luminoşi 

Paradă de costume 

Concurs de dovleci – felinare 

30 oct. 2015 

8 16 noiembrie – Ziua internaţională 

a toleranţei 

Intoleranţa nu va fi tolerată! 

Dezbateri 

Concurs de slogane 

Compuneri 

Desene 

16 nov. 2015 

9  A treia zi de joi din luna noiembrie 

– Ziua naţională fără tutun 

Tutunul poate ucide! 

Prezentări Power Point 

Vizionare film 

Dezbatere 

Desene 

19 nov. 2015 

10  20 noiembrie – Ziua universală a 

drepturilor copilului 

Tu îţi cunoşti drepturile? 

Prezentări Power Point 

Dezbateri 

Desene 

Panouri tematice 

Jocuri 

20 nov. 2015 

11  A patra zi de joi din luna 

noiembrie – Thanksgiving Day 

Recunoştinţa – virtutea sufletului 

nobil 

Prezentări Power Point 

Dezbateri 

Desene 

Jocuri 

26 nov. 2015 

12  1 decembrie – Ziua Naţională a 

României 

Unire-n cuget şi-n simţiri 

Prezentări Power Point 

Spectacol omagial 

Expoziţii fotografii 

Desene 

Concursuri 

Panouri tematice 

23-30 nov. 

2015 

13  Crăciunul – darul bucuriei Recital de colinde 

Serbări 

Împodobirea bradului 

14-18 dec. 

2015 

14 15 ianuarie – Ziua de naştere a 

marelui poet Mihai Eminescu 

Mihai Eminescu apropare de noi/  

Mihai eminescu, poetul nepereche 

Prezentări Power Point 

Recital poezii Eminescu 

Spectacol – concurs 

15 ian. 2016 
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15 Caravana ECOTIC Colectare materiale reciclabile 

Activitati material reciclabile 

Parade costume din material 

reciclabile 

 

14.09.2015 -

30.04.2016 

 

 

AN ŞCOLAR 2016-2017 

Nr. 

Crt. 

Titlul proiectului educațional Data 

1 Stop Violenței 27.10. 2016 

2 5 Octombrie – Ziua Internațională a educației 5.10.2016 

3 “Sărbătorile religioase și rolul lor în formarea religios-morală a 

elevului” 

13.10.2016 

4 “O mare de zâmbete” 19.10.2016 

5 Obiceiuri de Crăciun 22.12.2016 

6 ,,Ziua Internațională a toleranței” 11.01.2017 

7 1 Decembrie 1918 11.01.2017 

8 Mihai Eminescu –Luceafărul poeziei românești 11.01.2017 

9 Mihai Eminescu –Marele poet al românilor 11.01.2017 

10 “Împreună pentru o viață sănătoasă” 22.02.2017 

11 “Happy Valentines Day” 24.02.2017 

12 “Tradiții de sfintele Paști la români” 13.04.2017 

 

 

AN ŞCOLAR 2017-2018 
Nr. 

crt. 

Denumirea activității 

educative 

Forma de 

organizare 

Indicatori de 

realizare 

Termen 

calendaristic 

1.  Sărbătorile religioase 

și rolul lor în formarea 

religios-morală a 

elevului 

Participare la 

sărbătorile religioase 

anuale 

Felicitări, Concurs de 

desene/ picturi 

Diplome de participare  

2017 - 2018 

2.  Împreună pentru 

educație 

Manifestări „Ziua 

educației”  

Fotografii 

Articole in presa 

locala  

5 octombrie 

2018 

 

 

 

3.  5 Octombrie – Ziua 

Mondială a educației 

Activitate de 

promovare 

activităților cu 

caracter educativ  

Fotografii 

Diplome 

 

5 octombrie 

2018 

4.  Elevii romi vor să 

învețe 

Schimb de 

experiență 

Fotografii 

Articole în presa 

locală 

 

noiembrie 2017 

– aprilie 2018 
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5.  Festivalul toamnei Concurs/ Expoziție / 

Paradă 

Proces verbal al 

activității, 

fotografii 

23 – 31 

octombrie 2017 

6. Pe aripile cuvintelor Expoziție – concurs 

județean, simpozion 

județean 

Proces verbal activități 

Proiect educațional 

Postere, 

Diplome, fotografii 

 

noiembrie 2017 

– iunie 2018 

7. Suflet pentru suflet Activitate de 

voluntariat 

Fotografii, afișe, 

materiale publicitare 

Decembrie 

2017 – iunie 

2018 

8. Gând pentru Mihai 

Eminescu 

Expoziție desene, 

concus de recitare a 

poeziilor lui 

Eminescu 

Fotografii 

expoziție 

15 – 19 ianuarie 

2018 

9. Mihai Eminescu – 

poetul sufetului meu 

Expoziție desene, 

prezentări PPT 

Fotografii 

expoziție 

15– 19 ianuarie 

2018 

10. Unire-n cuget și-n 

simțiri 

Manifestări culturale 

dedicate zilei de 24 

Ianuarie 

Pliante , diplome, 

insigne omagiale 

22 – 23 ianuarie 

2018 

11.  Ora de teatru Piesă de teatru, 

program de colinde 

Invitații, fotografii 21 Decembrie 

2018 

12. Mai bine ne jucăm, 

decât să ne certăm... 

Activități ludice 

dirijate 

Diplome de concurs Ianuarie – iunie 

2018 

13.  Parteneriat pentru 

educație 

Expoziție – concurs 

interjudețean 

Expoziție Decembrie 

iunie 2018 

14.  Parteneriat pentru 

educație 

 Spectacole de 

teatru, Școala 

Populară de Artă 

Fotografii ale 

spectacolelor 

Septembrie 

2017 –iunie 

2018 

15 Concursul Național de 

Matematică „Mate +” 

-concurs de 

matematică în 3 

etape 

Diplome de merit, 

adeverințe cadre 

didactice 

2017 / 2018 

 

AN ŞCOLAR 2018-2019 

Nr. 

Crt. 

Numele Proiectului  Data 

desfășurării 

Parteneri 

1 Proiect educațional interjudețean 

”Pe aripile cuvintelor” – expoziție , 

concurs, simpozion 

Sept 2018/ 

iunie 2019 

Școala Gimnazială ”E. Teodoroiu” , 

Școala Gimnazială ”Al. Ștefulescu”, 

Școala Gimnazială Arcani 

2 5 Octombrie –Ziua Internațională a 

Educației 

5.10.2018 Școala Gimnazială ”E. Teodoroiu” 

3 Proiect educațional ”Școală după 

școală”- Combaterea 

absenteismului și prevenirea 

abandonului 

3.10.2018 Școala Gimnazială ”E. Teodoroiu, 

C.C.D. Gorj 
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4 Concurs Local ”Toamna în forme 

și culori” 

1.11.2018 Școala Gimnazială ”E. Teodoroiu 

5 Proiect educațional și concurs între 

clase ”Balul toamnei” 

29 oct. – 2 

nov. 2018 

Școala Gimnazială ”E. Teodoroiu 

6 Proiect educațional ”Povestea celor 

patru regi ai României” 

7.11.2018 – 

8.11.2018 

Școala Gimnazială ”E. Teodoroiu” 

7 Proiect educațional ”Halloween” 11. 01.2018 Școala Gimnazială ”E. Teodoroiu” 

8 Proiect educațional ”Ziua 

Europeană a Limbilor” 

3.10.2018 Școala Gimnazială ”E. Teodoroiu” 

9 Proiect educațional ”Ziua Educației 

– Unitatea Statului German” 

11.10.2018 Școala Gimnazială ”E. Teodoroiu” 

10 Proiect educațional ”Halloween” 24.10.2018 Școala Gimnazială ”E. Teodoroiu” 

11 Proiect educațional județean 

”Personalități, obiective, turistice și 

obiceiuri gorjene” 

12.12.2018 Școala Gimnazială ”E. Teodoroiu” 

12 Proiect educațional ”Centenarul 

României – cultură și istorie” 

26.11.2018 Școala Gimnazială ”E. Teodoroiu” 

13 Proiect educațional ”Lumea 

teatrului” 

19.12.2018 Școala Gimnazială ”E. Teodoroiu” 

14 Proiect educațional ”Să-l iubim pe 

Eminescu” 

14 

/15.01.2018 

Școala Gimnazială ”E. Teodoroiu” 

15 Proiect educațional ”Din suflet, 

pentru Ecaterina” 

14 

/15.01.2018 

Școala Gimnazială ”E. Teodoroiu” 

16 Proiect educațional ”Eminescu, 

luceafărul poeziei românești” 

14 

/18.01.2018 

Școala Gimnazială ”E. Teodoroiu” 

18 Proiect educațional ”Bunele 

maniere pentru copii” 

14 / 18. 02. 

2019 

Școala Gimnazială ”E. Teodoroiu” 

19 Proiect educațional ”Biserica lăcaș 

de rugăciune” 

28.03.2019 Școala Gimnazială ”E. Teodoroiu” 

20 Proiect de excursie ”Mehedinți – 

peisaje inedite, valori culturale și 

spirituale” 

25.05.2019 Școala Gimnazială ”E. Teodoroiu” 

21 Proiect educațional ”De ziua ta, 

copile drag” 

29 mai- 1 

iunie 2019 

Școala Gimnazială ”E. Teodoroiu” 

C.N.”Spiru Haret” 
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Parteneriate cu institutii 

AN ŞCOLAR 2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Concurs national: 

„Campionii matematicii” 

Scoala Gimnaziala „Ecaterina 

Teodoroiu” 

Scoala Gimnaziala Ziduri, jud. Buzau 

8.10.2015 

2 Concursul ”Gramatica-

ştiinta vorbirii” 

Scoala Gimnaziala „Ecaterina Teodoroiu 

Scoala Gimnaziala nr.5, Goranu 

12.10.2015 

3 Teatru de papusi 

„Pinocchio” 

Scoala Gimnaziala „Ecaterina Teodoroiu 

Scoala Populara de Arta, Targu-Jiu 

19.10.2015 

4 „Orasul este al nostru, noi 

suntem ai lui” 

Scoala Gimnaziala „Ecaterina Teodoroiu 

Primaria Tg-Jiu 

Colegiul Tehnic „Ion Mincu” 

 

30.10.2015 

5 „Educatie pentru 

siguranta” 

Scoala Gimnaziala „Ecaterina Teodoroiu 

Inspectoratul Judetean de Politie Gorj 

3.12.2015 

6 Junior Achievement Scoala Gimnaziala „Ecaterina Teodoroiu 

Junior Achievement Romania 

14.01.2016 

7 „Impreuna pentru o viata 

sanatoasa” 

Scoala Gimnaziala „Ecaterina Teodoroiu 

Centrul de prevenire, evaluare si 

consiliere antidrog, Gorj 

20.01.2016 

8 „Parte de carte” Scoala Gimnaziala „Ecaterina Teodoroiu 

Biblioteca Scolara 

27.01.2016 

9 Twinkl Scoala Gimnaziala „Ecaterina Teodoroiu 

Twinkl LTD 

29.01.2016 

10 Personaje din Povesti Scoala Gimnaziala „Ecaterina Teodoroiu 

Scoala Gimnazila, Romos, Hunedoara 

23.02.2016 

11 Scolarii – Parteneri si 

prieteni 

Scoala Gimnaziala „Ecaterina Teodoroiu 

Gradinita P.P. „C. Brancusi” 

Gradinita  P.N. Nr. 21 

23.02.2016 

12 Campania High Hopes Scoala Gimnaziala „Ecaterina Teodoroiu 

Asociatia High Hopes 

26.02.2016 

13 Promovarea imaginii 

bibliotecii  

Scoala Gimnaziala „Ecaterina Teodoroiu 

C.C.D. Gorj 

L.P. S. Targu-Jiu 

06.04.2016 

14 Europa vazuta prin ochi 

de copil 

Scoala Gimnaziala „Ecaterina Teodoroiu 

Liceul Tehnologic Adjudeni 

9.05.2016 

15 Orientare scolara si 

profesionala 

Scoala Gimnaziala „Ecaterina Teodoroiu 

Colegiul Tehnic „Henri Coanda” 

04.03.2016 
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AN ŞCOLAR 2016-2017 

 

 
Nr 

crt. 

Titlul parteneriatului Instituții partenere Data întocmirii 

protocolului: 

1 Pas cu pas spre viața de 

școlar 

Scoala Gimnaziala „Ecaterina 

Teodoroiu”/ Grădinița P. P. C. Brâncuși 

 

14.10.2016 

2 Arta ECO-Pe aripile 

fanteziei 

Scoala Gimnaziala „Ecaterina Teodoroiu 

Liceul Tehnologic Special „Trinitas” 

14.10.2016 

3 Campionii Matematicii  Scoala Gimnaziala „Ecaterina Teodoroiu 

Școala Gimnazială Ziduri 

20.10.2016 

4 „1 Iunie, pledoarie 

pentru inocență” 

Scoala Gimnaziala „Ecaterina Teodoroiu 

Primaria Tg-Jiu 

Grădinița P. P. „Vis de copil” 

24.10.2016 

5 Integrarea conținuturilor 

în învățământul primar 

Scoala Gimnaziala „Ecaterina Teodoroiu 

Liceul Teoretic „Mihai Veliciu” 

25.10.2016 

6 „Muzeul- o punte între 

trecut, prezent și viitor” 

Scoala Gimnaziala „Ecaterina Teodoroiu 

Muzeul de Istorie și Arheologie 

„Alexandru Ștefulescu” 

21.01.2017 

7 „Mărțișorul la români” Scoala Gimnaziala „Ecaterina Teodoroiu 

Liceul de Artă „Ștefan Luchian” 

20.01.2017 

8 Să cresc mare și sănătos Scoala Gimnaziala „Ecaterina Teodoroiu 

Cabinet Medical Medicină Școlară 

20.01.2017 

9 Protocol cooperare Scoala Gimnaziala „Ecaterina 

Teodoroiu” 

Arhiepiscopia Craiovei 

25.01.2017 

10 „Copiii, mugurii 

societății” 

Scoala Gimnaziala „Ecaterina 

Teodoroiu” 

Primăria Municipiului Târgu-Jiu 

26. 01.2017 

11 „Focul: prieten sau 

dușman?” 

Scoala Gimnaziala „Ecaterina 

Teodoroiu” 

I.S.U. „Lt. Col. Dumitru Petrescu” 

27.01.2017 

12 „Pas cu pas spre viața de 

școlar” 

Scoala Gimnaziala „Ecaterina 

Teodoroiu” 

Gr. P. P. „Sf. Stelian”27.01.2017 

 

27.01.2016 

13 Concursul Internațional 

„Formidabilii” 

Scoala Gimnaziala „Ecaterina 

Teodoroiu” 

Romconcept International Solutions 

1.02.2017 

14 Parteneriat Centru de Prevenire, Evaluare și 

Consiliere Antidrog 

Scoala Gimnaziala „Ecaterina 

Teodoroiu” 

 

17.02.2017 

15 „Mărțișorul - tradiție și 

simbol” 

Scoala Gimnaziala „Ecaterina 

Teodoroiu” 

20.02.2017 
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Școala Gimnazială „Ion Creangă” , Iași 

16 Protocol de colaborare Scoala Gimnaziala „Ecaterina 

Teodoroiu” 

D.G.A.S.P.C. Gorj 

22.02.2017 

17 „Focul-prieten sau 

dușman?” 

Scoala Gimnaziala „Ecaterina 

Teodoroiu” 

I.S.U. „Lt. Col. D-tru Petrescu” 

28.02.2017 

18 Concursul interșcolar ” 

Matematica și magia 

științelor” 

Scoala Gimnaziala „Ecaterina 

Teodoroiu” 

Șc. Gim. „C-tin Săvoiu” 

Șc. Gim. „Al. Ștefulescu” 

Colegiul Național „Spiru Haret” 

 

21.03.2017 

19 „Să cresc mare și 

sănătos” 

Scoala Gimnaziala „Ecaterina 

Teodoroiu” 

Cabinet Medical Școlar 

23.03.2017 

20 „Țara lui Andrei” Scoala Gimnaziala „Ecaterina 

Teodoroiu” 

OMV Petrom 

02.05.2017 

21 Protocol de colaborare Scoala Gimnaziala „Ecaterina 

Teodoroiu” 

Asociația pentru Tineret Olimp 

9.05.2017 

22 Orientare școlară și 

profesională 

Scoala Gimnaziala „Ecaterina 

Teodoroiu” 

Colegiul Tehnic „Ion Mincu” 

22.05.2017 

23 „Stop barierelor 

interculturale” 

Scoala Gimnaziala „Ecaterina 

Teodoroiu” 

Sc. Gim. „Ghe. Tătărăscu” 

Șc. Gim. „Voievod Litovoi” 

7.06.2017 

 

 

 

 

 

AN ŞCOLAR 2017-2018 

 

 

1. 

Romii sunt 

cetățeni români 

Parteneriat/ Program 

de  învățare și 

susținere a elevilor 

proveniți din medii  

dezavantajate 

Elevi rromi si 

neromi 

aparținând 

școlilor partenere 

Raport de  

monitorizare, 

impresii personale, 

compuneri, expoziție  

2017- 2019 

2.  Parteneriat 

pentru educație 

Expoziție – concurs 

interjudețean 

Elevii claselor 

CP-IV 

Expoziție Decembrie 

iunie 2018 

3.  Parteneriat 

pentru educație 

 Spectacole de teatru, 

Școala Populară de 

Artă 

Elevii claselor 

CP-IV 

Fotografii ale 

spectacolelor 

Septembrie 

2017 –

iunie 2018 
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4.  De dragul tău, 

Isuse 

Parteneriat școală-

biserică 

Elevii claselor 

CP-IV 

Dezbateri, program 

de colinde, expoziție 

cu vânzare 

Noiembrie 

2017-iunie 

2018 

5. Micii actori Parteneriat cu 

Teatrul Dramatic 

„Elvira Godeanu” 

Elevii claselor 

CP-IV  

Portofoliu cu poze 

din dramatizare, 

spectacol 

Noiembrie 

2017-iunie 

2018 

6. Copiii, mugurii 

societății 

Parteneriat cu 

Primăria 

Municipiului Târgu-

Jiu 

Elevii claselor 

CP-VIII 

Expoziții, serbare 2016 / 

2018 

7. Stop barierelor 

interculturale 

Parteneriat cu Șc. 

Gim „Ghe. 

Tătărăscu”, , Șc. 

Gim. „Voievod 

Litovoi” 

 

Elevii școlilor 

partenere 

Portofolii lucrări 

copii, poze expoziție 

mărțișoare, desene pe 

asfalt 

Iunie 2017 

/ iunie 

2018 

8.  Focul : Prieten 

sau dușman? 

Parteneriat cu I.S.U. 

„Lt. Col. D. 

Petrescu” 

Elevii claselor 

CP-VIII 

Proces verbal 

Fotografii 

februarie20

17 / iunie 

2018 

9. „Ecaterina 

Teodoroiu” 

Parteneriat  cu  

Scoala Gimnazială 

Nr. 1 Străoane, 

Vrancea 

Elevii școlilor 

partenere 

Proces verbal 

Fotografii 

Martie 

2017/ 

martie 

2018 

10

. 

Campionii 

Matematicii 

Parteneriat  cu 

Școala Gimnazială 

Ziduri, Buzău 

10 elevi CP Diplome concurs Martie 

2018 

11 Copil ca tine 

sunt și eu... 

Parteneriat cu 

C.S.E.I Târgu-Jiu 

Elevii școlilor 

partenere 

Poze acțiuni de 

voluntariat 

octombrie 

2017 / 

iunie 2018 

12 Ofertă 

educațională 

Parteneriat cu 

Colegiul Tehnic 

„Henri Coandă” 

Elevii claselor a 

VIII-a 

Oferta educațională Anul scolar 

2017/ 2018 

13 Frumoasă și 

înțeleaptă carte 

Parteneriat cu 

bliblioteca Județeană 

Christian Tell” 

Elevii școlilor 

implicate în 

proiect 

Poze dramatizări, 

expoziție 

Noiembrie 

2017 / 

iunie 2018 

14 Împreună 

pentru o viață 

sănătoasă 

Parteneriat cu 

C.P.E.C.A Gorj 

Elevii claselor 

CP-VIII 

Pliante, afișe Noiembrie 

2017 / 

iunie 2018 

15 Micul Școlar Parteneriat cu Școala 

Gimnazială „Vlaicu 

Vodă”, Slatina 

Elevii claselor 

CP-IV 

Diplome concurs Octombrie 

2017 / 

iunie 2018 

16 Parteneriat 

educațional 

Parteneriat cu 

C.S.E.I. Târgu-Jiu 

Elevii școlilor 

partenere 

Mese rotunde, 

simpozioane 

Octombrie 

2017 / 

iunie 2018 

17 Caravana 

prieteniei 

Parteneriat cu: 

Liceul tehnologic 

Baia de Fier, Șc. 

Gim. „Al. 

Ștefulescu” 

Elevii școlilor 

partenere 

Portofolii, sondaje de 

opinie, expoziție, 

mediatizare activități 

Octombrie 

2017 / 

iunie 2018 

18 Ziua 

Internațională 

a Reciclării – 

15 noiembrie 

Parteneriat cu 

Colegiul Tehnic 

„Henri Coandă”, 

Școala Gimnazială 

„Henri Coandă” 

Elevii școlilor 

partenere 

Expoziție, diplome de 

participare 

Noiembrie 

2017 / 

iunie 2018 
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AN ŞCOLAR 2018-2019 

 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Nume proiect protocol de colaborare Durata 

parteneriatului 

 Parteneri implicați 

1 ”100 de ani de la Marea Unire” 2018 / 2019 Asociația ”Colour your dreams” 

Școala Gimnazială ”E. Teodoroiu” 

2 ”Romii sunt cetățeni români” 2017 /2019 Partida-Rromilor ”Pro-Europa”, Gorj 

Școala Gimnazială ”E. Teodoroiu” 

Șc. Gimn. ”Voievod Litovoi” 

Șc. Gimn. ”Al. Ștefulescu” 

Șc.Gimn. ”Ghe. Tătărăscu” 

3 ”Împreună vom fi mai buni” 2018 / 2019 Școala Gimnazială ”E. Teodoroiu” 

Liceul Tehnologic Bâlteni 

C.S.E.I., Târgu-Jiu 

4 ”Sărbătorile religioase și rolul lor în 

formarea religios-morală a elevului” 

2018 / 2020 Școala Gimnazială ”E. Teodoroiu” 

Parohia ”Sfântul Nicolae” 

 

5 ”Micul Școlar„ – Concurs Național de 

Matematică 

2018 / 2019 Școala Gimnazială ”E. Teodoroiu” 

Școala Gimnazială ”George 

Poboran”, Slatina 

Școala Gimnazială ”Vlaicu Vodă”, 

Slatina 

Liceul cu Program Sportiv Slatina 

6 ”Mate +” –Concurs Național de 

Matematică cu participare regională 

2018 / 2019 Școala Gimnazială ”E. Teodoroiu” 

Școala Gimnazială Huși, jud. Vaslui 

7 ”Caravana prieteniei” 2018 / 2019 Școala Gimnazială ”E. Teodoroiu” 

Grădinița ”Roza Venerini”, Bacău 

8 ”Copiii, mugurii societății” 2018 / 2020 Școala Gimnazială ”E. Teodoroiu” 

Primăria Municipiului Târgu-Jiu 

9 ”Muzeul – punte între trecut, prezent și 

viitor” 

2018 / 2019 Școala Gimnazială ”E. Teodoroiu” 

Muzeul Județean ”Al. Ștefulescu” 

10 ”Artă și artiști” 2018 / 2019 Școala Gimnazială ”E. Teodoroiu” 

Școala Populară de Artă, Târgu-Jiu 

11 ”După datini colindăm” 2018  / 2019 Școala Gimnazială ”E. Teodoroiu” 

Școala Gimnazială Pompliu Marcea 

12 ”Români și romi-100 de ani de la Marea 

Unire” 

2018/ 2019 Școala Gimnazială ”E. Teodoroiu” 

Școala Gimnazială ”Al. Ștefulescu” 

Partida Rromilor ”Pro-Europa” 

13 Promovarea Parcului Național Defileul 

Jiului 

2018 / 2019 Școala Gimnazială ”E. Teodoroiu” 

RNP-Romsilva 

14 ”Concursul Național Așii Cunoașterii” 2018 / 2019 Școala Gimnazială ”E. Teodoroiu” 

Școala Gimnazială Nr.2, ”Diaconu 

Coresi”, Brașov  
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Proiecte cu finantare extrabugetara 

 

 
Anul Nr. 

inregistrare 

Numele 

proiectului 

Scopul proiectului Finantare 

Octombrie 

2018-

septembrie 

2019 

2018-EY-

PICR-R1-0010 

O Șansă pentru 

schimbare 

Creșterea capacității 

instituționale a școlilor de a 

asigura o incluziune efectivă a 

copiilor rromi. 

 

 
 
 

II. STRATEGIA 
 
 
 
 

1. MISIUNEA ŞCOLII 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Şcoala îşi propune să dezvolte un mediu favorabil învăţăturii, să 

ofere tuturor elevilor un start solid în educaţie, prin formarea de 

competenţe, capacităţi şi deprinderi, prin îmbogăţirea cunoştinţelor şi 

prin modelarea personalităţii lor. 

 De asemenea, doreşte să devină o mini-comunitate ordonată, 

atentă, bazată pe valori ca respectul reciproc şi autodisciplină, cu o 

personalitate bine definită ce va deriva din conexiunea cu tradiţia 

locală. 
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2. DEVIZA ŞCOLII 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

3. VIZIUNEA ŞCOLII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.JUSTIFICAREA PERIOADEI DE DERULARE A PROIECTULUII 
 

 

 

 

Atingerea obiectivelor propuse necesita o perioada medie (4 ani), activitatile ce 

urmeaza a fi realizate vizand o dezvoltare durabila ce conduce la un invatamant de 

calitate. 

 

Cu noi pentru viitorul vostru! 
 

Scoala Gimnaziala „Ecaterina Teodoroiu” are în vedere 

reconsiderarea managementului din perspectiva egalizării şanselor 

cât şi asigurarea compatibilităţii cu sistemul de educaţie 

europeană, şcoala având menirea de a-i forma pe elevi în spiritul 

normelor, valorilor şi exigenţelor europene. 
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5.POLITICILE ŞCOLII PRIVIND LEGĂTURA CU COMUNITATEA 

 

 

 Şcoala va implica tot mai mult comunitatea locală în atingerea obiectivelor proprii; 

 Vom păstra legăturile existente si vom stabili legături noi la nivel local, naţional si international, stimulând comunicarea 

între elevi si integrând în curriculum proiectele comune; 

 Elevii vor obtine o perspectivă globală si o întelegere complexă a realitătii culturale si laborale a lumii călătorind fizic 

(excursii în tară si în străinătate pe măsură ce situatia financiară va permite) si virtual (Cyberspace); 

 Vom reînnoi acordurile de parteneriat cu agentii economici cu care avem legături si vom căuta să stabilim altele noi. 

 
 

III. ANALIZA SWOT 
 

Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metoda (tehnica) SWOT, analizând atât mediul 

intern, cât şi mediul extern, pe următoarele paliere:  

              - oferta curriculară 

              - resursele umane 

              - resursele materiale şi financiare 

              - relaţiile cu comunitatea 

 

a) Oferta curriculară 

 

PUNCTE TARI 

- Pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala dispune de întregul material curricular (planuri de învăţământ şi programe 

şcolare, programe şcolare alternative, auxiliare curriculare – manuale, caiete de  lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de 

probleme, îndrumătoare etc.); 

- Oferta diversificată de opţionale; 

- Introducerea studierii limbi romanes pentru elevii de etnie rromă; 
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- Comunicarea eficientă între şcoală, CCD şi inspectoratul şcolar pentru buna organizare a curriculumului şcolii; 

- Promovarea educaţiei ecologice în rândul elevilor şi părinţilor; 

      - Şcoala, cu sprijinul CJRAE GJ, a oferit suportul necesar integrării în învățământul de masă elevilor cu CES; 

      - Şcoala popularizează oferta sa educaţională şi organizează evenimente de promovare – Ziua porţilor deschise, lansări de 

proiecte; 

- Există un pliant de promovare a școlii. 

 

 PUNCTE SLABE 

  

- Managerial- oferta şcolii prin CDŞ nu satisface nevoile tuturor elevilor; 

- Redistribuirea CDŞ, deşi sporadică, ca urmare a necesităţii de completare a catedrelor, determină scăderea interesului 

elevilor pentru opţionalitatea  curriculară; 

- Administrativ – optiunile pentru optional se stabilesc în functie de decizia majoritătii elevilor clasei; 

- Resurse umane – insuficienta diversitate a abilităţilor cadrelor didactice în raport cu solicitările părinţilor şi copiilor 

(beneficiarilor). 

 

 OPORTUNITĂŢI 

- Identificarea oportunităţilor de formare a cadrelor didactice; 

- CDŞ oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de informare şi cunoaştere în diferite domenii de activitate; 

- Oferta CDŞ vine în sprijinul ameliorării fenomenului de absenteism şcolar şi contribuie la dezvoltarea unei motivaţii intrinseci 

pentru învăţare; 

- CDŞ permite valorificarea abilităţilor individuale. 

 

 

AMENINŢĂRI 

 

- Insuficienta diversificare şi adecvare a CDŞ la cerintele şi solicitările elevilor poate scădea motivatia acestora pentru învătare; 

- Lipsa manualelor şcolare datorită retragerii de pe piată; 
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- Baza materială existentă nu permite realizarea tuturor solicitărilor (opţiunilor) beneficiarilor;  

- Comunicarea deficitară între şcoală, CCD şi inspectoratul şcolar poate afecta buna organizare a curriculumului şcolii. 

 

b) Resurse umane 

 

PUNCTE TARI 

 

- Personal didactic calificat în proporţie de 100 % 

- Ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul didactic I este de peste 50% 

- Relaţiile interpersonale (profesor-elev, conducere-subalterni, profesori-părinţi, profesori-profesori etc.) existente favorizează 

crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ 

- Există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice (există 2  comisii metodice la învăţământul primar şi 6 comisii 

metodice la gimnaziu, precum şi o bună coordonare a acestora) 

- Preocuparea cadrelor didactice pentru promovarea imaginii şcolii în comunitatea locală; 

- Preocuparea pesonalului şcolii pentru atragerea populaţiei şcolare; 

- Un cadru didactic are titlul de doctor, iar  cadrele didactice tinere sunt înscrise la masterat; 

 - 2 cadre didactice din şcoală sunt metodişti ai I.S.J. la următoarele discipline: limba română;matematică; 

- Disponibilitatea cadrelor didactice de a lucra în echipă; 

- Un număr mare de cadre didactice au participat la stagii de iniţiere în utilizarea calculatorului, organizate de C.C.D.; 

- Unele cadre didactice au participat la cursuri de iniţiere în T.I.C.; 

- Unele cadre didactice promovează metoda predării pe baza proiectelor; 

- Există învăţători cu rezultate remarcabile în activitatea didactică, fapt ce constituie un element de atracţie pentru înscrierea 

elevilor în clasa pregătitoare; 

- Toate cadrele didactice au participat la cursuri de formare şi de perfecţionare organizate de C.C.D., 

- Interesul unor cadre didactice pentru promovarea unui învăţământ modern, 

- Participarea cadrelor didactice la activităţi extracurriculare, 

- Existenţa unui  profesor psihopedagog, a unui profesor logoped şi a învăţătorilor de sprijin; 

- Preocuparea cadrelor didactice pentru participarea la simpozioane, comunicări ştiinţifice, pentru realizarea de publicaţii de 

specialitate, materiale auxiliare etc. 

- Unele cadre didactice au obţinut gradaţii de merit; 
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- Şcoala are încadrat un informatician care să faciliteze accesul la calculator al profesorilor şi al elevilor; 

- Existenţa paginii de Facebook a şcolii.  

 

 PUNCTE SLABE 

- Slabă motivare datorită salariilor mici; 

- Un număr redus de cadre didactice organizează lecţii asistate de calculator; 

- Lipsa motivaţiei pentru studiu manifestată de o parte dintre elevi; 

- Lipsa  materialului uman cu intelect peste mediu; 

- Slaba implicare a parintilor in activitatea scolii; 

- Scăderea numărului de elevi. 

 

 OPORTUNITĂŢI 

- Activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs favorizează împărtăşirea experienţei, creşterea coeziunii 

grupului şi o comunicare mai bună; 

- Varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de CCD, ONG, universităţi, prin programe POS-DRU; 

- Întâlnirile frecvente între cadrele didactice şi părinţii elevilor (şedinţele cu părinţii la nivelul clasei/şcolii, consultaţiile, 

lectoratele cu părinţii) în cadrul orelor de consiliere şcolară; 

- Cadre didactice care îşi asumă responsabilităţi şi le aduc la îndeplinire;  

- Derularea unor programe de educaţie interculturală; 

- Extinderea programelor de educaţie ecologică şi de educatie pentru sănătate; 

- Organizarea unor activităti de tip After-school, de petrecere a timpului liber şi activităti remediale pentru elevii ce apartin 

grupurilor dezavantajate în cadrul proiectelor desfasurate in scoala noastra; 

- Existenta Asociatiei Părintilor Elevilor Şcolii Gimnaziale ,,Ecaterina Teodoroiu”.  

 AMENINŢĂRI 

  

-  Scăderea motivatiei şi a interesului pentru activitătile profesionale; 

- Lipsa de timp a unor părinţi datorată actualei situaţii economice, care influentează echilibrul emotional al elevilor şi 

comunicarea şcoală-familie; 

- Deprecierea statutului  profesorului  în societate, ceea ce determină dificultăţi în impunerea sa ca principal factor de educaţie 

instituţionalizată; 
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-  Scaderea numarului drastic al elevilor.  

 

c) Resurse materiale şi financiare 

 

 PUNCTE TARI 

 - Administrarea optimă a resurselor materiale şi financiare existente; 

- Starea fizică a spaţiilor şcolare şi încadrarea în normele de igienă corespunzătoare; 

- Amenajarea unei săli de festivităţi - ,,Sala Unirii” în vederea desfăşurării unor activităti şcolare şi extraşcolare; 

- Amenajarea unui spatiu pentru desfăşurarea activitătilor comisiei CEAC; 

- Amenajarea bazei sportive care include un teren de baschet, un teren de fotbal şi unul de volei şi tenis; 

- Modernizarea grupurilor sanitare; 

- Sprijinul acordat de Consiliul Local pentru întreţinerea spaţiilor şcolare; 

- Montarea unei centrale termice proprii care asigură încălzirea întregului local; 

- Schimbarea instalaţiei electrice, 

- Realizarea de zugrăveli interioare şi exterioare; 

- Amenajarea unui spaţiu pentru grădiniţa proprie; 

- Modernizarea sălii de sport; 

- Sprijinul acordat de unele comitete de părinţi pentru îmbunătăţirea ambientului şcolar; 

- Montarea unui sistem de securizare (camere video şi sistem pentru cartele); 

- Existenţa cabinetelor, laboratoarelor  pentru anumite discipline: informatică, biologie, ed.tehnologica 

- Existenţa unei  biblioteci şcolare cu aproximativ 17 646 de volume; 

- Existenţa unei reţele de calculatoare conectate la internet; 

- Mobilier nou în toate sălile de clasă;    

- Achiziţionarea de aparatură multimedia; 

- Existenţa cabinetului psihopedagogic şi încadrarea unui consilier şcolar; 

- Amenajarea peisagistică a spaţiului verde din incinta şi din vecinătatea şcolii; 

- Instalarea unor aparate de filtrare a apei potabile; 

- Atragerea de resurse extrabugetare; 

- Şcoala are bibliotecă, cabinet consiliere, cabinet logopedie, cabinet sprijin. 
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PUNCTE SLABE 

 - Ocuparea laboratoarelor cu clase de elevi; 

 - Spatiu şcolar insuficient pentru organizarea activitătilor tip ”After-School”; 

 - Fondurile băneşti pentru întretinere şi construirea unei săli de sport sunt insuficiente; 

- Insuficienta dotare a laboratoarelor cu ustensile, aparatură şi mobilier adecvat; 

- Lipsa unei săli de sport de dimensiuni adecvate desfăşurării activităţilor sportive; 

- Reducerea alocatiilor bugetare pentru salarizarea şi stimularea cadrelor didactice şi a elevilor, pentru achiziţionarea unor 

echipamente şi materiale didactice; 

- Reducerea alocatiilor bugetare pentru investitii. 

 

 

 OPORTUNITĂŢI 

- Descentralizarea şi autonomia instituţională, 

- Parteneriat cu comunitatea locală (primărie, părinţi), ONG, firme, 

- Posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în activităţi productive şi de întreţinere a şcolii. 

 

 

 AMENINŢĂRI 

- Posibilitatea deteriorării spaţiilor şcolare cauzată de fondurile băneşti limitate, alocate unitătilor şcolare din bugetul local; 

- Comportamentul necivilizat al unor elevi poate determina degradarea spaţiilor şcolare; 

- Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală a echipamentelor existente; 

-  Şcoala se află într-o zonă cu potenţial economic subdezvoltat. 

 
 
 

d) Relaţii cu comunitatea 

 

 PUNCTE TARI 
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- Disponibilitatea conducerii şcolii pentru o colaborare cu ISJ, Primăria, Consiliul Local, Consiliul Judetean, Asociatia Părintilor 

şi comunitatea locală 

- Diriginţii şi învăţătorii organizează întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei în scopul prevenirii delincvenţei juvenile 

- Întâlniri semestriale cu Comitetul consultativ al părinţilor, întâlniri lunare cu comitetele de părinti pe clase suplimentate de 

consultaţii individuale cu părinţii 

- Dezvoltarea relaţiei profesori-elevi-părinţi se realizează şi prin intermediul activităţilor extraşcolare diverse 

- Dezvoltarea parteneriatelor locale cu: Primăria, muzee, biblioteci, teatru, poliţie, jandarmi, pompieri, ISU, DSP, cabinete 

medicale, CCD, ISJ, Agentia de Protectie a Mediului, Agentia de Protectie a Consumatorului 

- Parteneriatele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare precum: excursii, vizite la muzee, vizionări 

de spectacole care au ca scop introducerea elevilor în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor 

- Derularea programului e-Twining, programelor de grant SEE şi Norvegiene; 

- Implicarea unui număr mare de învăţători şi profesori în programe şi proiecte naţionale şi internaţionale 

- Parteneriatele cu  colegiile naţionale şi liceele tehnologice în vederea realizării unei orientări şcolare adecvate sunt insuficiente  

- Desegregarea populaţiei şcolare rrome din cartierul Obreja 

- Activităti de desegregare pentru elevii rromi în proiectul cu granturi SEE şi Norvegiene ,,O şansă pentru schimbare”. 

 

 PUNCTE SLABE 

- Dificultăti de implicare a tuturor părintilor în activitătile şcolare şi extraşcolare 

- O parte din părinti lucrează în străinătate, fapt ce pune în dificultate comunicarea şcoală-familie 

 

 OPORTUNITĂŢI 

- Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii (Primărie, ONG, Biserică, Poliţie, instituţii 

culturale) 

- Cererea exprimată de Consiliul reprezentativ al elevilor privind desfăşurarea de activităţi comune părinţi-profesori-elevi 

- Interesul liceelor de a-şi prezenta oferta educaţională 

- Disponibilitatea de colaborare cu institutii omoloage pentru schimburi de experienţă 

 

 AMENINŢĂRI 

- Nivelul de educaţie redus şi timpul limitat al părinţilor poate conduce la slaba implicare a familiei în viaţa şcolii; 

- Instabilitatea la nivel social şi economic a instituţiilor potenţial partenere; 
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- Indiferenţa unor familii faţă de situaţia şcolară a propriilor copii; 

- Scăderea naturală a populaţiei şcolare; 

- Vecinătatea a două şcoli de prestigiu poate determina migrarea elevilor; 

- Înregistrarea unui număr mare de absenţe care duce la abandon şcolar pentru unii elevi romi datorită tradiţiei etniei rome de a-

şi întemeia o familie din timpul şcolarizării; 

- Aparitia manifestărilor de violenţă în rândul populaţiei şcolare. 

 

 

Analiza mediului intern şi extern 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Baza materială adecvată 

 Promovarea învătării active şi 

interactive, centrate pe elev 

 Receptivitatea cadrelor didactice pentru 

implementarea unor proiecte inovatoare 

la clasă 

 Continuarea derulării unor proiecte e-

Twinning şi în parteneriat cu diverse 

asociaţii naţionale; 

 Monitorizarea permanentă a calitătii 

actului didactic de către CEAC  

 Amenajarea ambientală a spaţiului 

şcolar; 

 Promovarea imaginii şcolii în 

comunitatea locală; 

 Toate cadrele didactice calificate; 

 Rezultate acceptabile ale elevilor la 

concursuri şcolare şi extraşcolare la nivel 

local, judeţean şi naţional; 

 Lipsa motivatiei pentru învăţare a 

unor elevi 

 

 

 Reducerea alocatiilor bugetare 

pentru salarizarea şi stimularea 

cadrelor didactice şi a elevilor, 

pentru achiziţionarea unor 

echipamente şi materiale didactice 

 

 

 Reducerea alocatiilor bugetare 

pentru investitii 

 

 

 

 

 Spatiu şcolar insuficient pentru 

organizarea activitătilor tip 
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 Realizarea planului de şcolarizare;  

 Cadrele didactice au abilităti de utilizare 

TIC şi navigare Internet 

 Bibliotecă cu peste 17500 volume şi fond 

de carte actualizat anual, 

 Existenţa în şcoală a unei reţele de 17 

calculatoare, 3 laptop-uri, 6 imprimante, 

ecrane, staţie de sonorizare, sistem de 

supraveghere video modernizat;  

 Interesul  cadrelor didactice pentru un 

învăţământ modern, 

 Accesul elevilor la colegiile şi liceele din 

oraş; 

 Atragerea unor venituri extrabugetare, 

 Managementul eficient al resurselor 

financiare 

 Disponibilitatea elevilor de participare la 

activităţi extracurriculare; 

 Accesul cadrelor didactice şi elevilor la 

internet; 

 Actualizarea paginii de facebook a şcolii;  

 Organizarea unor concursuri şcolare de 

nivel national, judetean, local: 

Eurojunior, Comper, Gazeta matematică 

junior, Aşii cunoaşterii, Formidabilii, 

Micii exploratori, Mate+, Micul şcolar, 

alte concursuri de specialitate şi 

olimpiadele şcolare. 

”After-School” 

 

 

 Lipsa unei sali de sport de 

dimensiuni adecvate 

desfăşurării activităţilor 

sportive.  
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Sprijinul din partea Consiliului Local 

 Sprijinul Asociaţiei Părinţilor 

 Parteneriate 

 Curriculum la decizia şcolii 

 Cadre didactice tinere cu spirit de 

iniţiativă 

 Asigurarea unor cursuri de perfecţionare 

gratuite prin CCD şi proiecte POSDRU 

 Promovarea educaţiei ecologice în rândul 

elevilor şi părinţilor 

 Atragerea de fonduri bugetare pentru 

dotarea cu materiale didactice prin 

proiectele POS-DRU 

 Situaţia economico-financiară 

precară la o parte din elevii şcolii 

 Numărul mare de documente 

solicitate cadrelor didactice 

afectează timpul necesar pregătirii 

activitătilor didactice 

 Indiferenţa unor familii faţă de 

situaţia şcolară a copiilor lor 

 Conservatorismul unor părinţi 

 Comportamentul necivilizat al 

unor elevi 

 Mobilitatea elevilor 

 Manifestarea unor comportamente 

agresive la elevi 
 

Grupuri de interes 

 

 

M.E.C. - SE AŞTEAPTĂ: - să se respecte politica şcolară;  

- şcoala să fie mai bine susţinută de societate; 

ISJ – URMĂREŞTE: - parcurgerea programei şcolare;  

- utilizarea resurselor educaţionale;  

- obţinerea de rezultate bune şi încadrarea în viaţa publică şi 

privată; 

ELEVII DORESC: - sprijin şi îndrumare în dezvoltarea lor personală;  

- consiliere în problemele de învăţare, reuşită în viaţă; 

- implicarea mai activă a şcolii în orientarea şcolară şi 
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profesională;  

- sprijin în creşterea încrederii în sine;  

- obţinerea de rezultate bune şi foarte bune; 

PĂRINŢII URMĂRESC: - buna pregătire a copiilor;  

- asigurarea reuşitei în continuarea studiilor şi pregătirea pentru 

viaţă;  

- sprijin în educarea copiilor; 

- şanse egale în dezvoltarea elevilor;  

- siguranţa fizică şi psihică a copiilor; 

- asigurarea ,,stării de bine” a copiilor; 

PROFESORII SOLICITĂ: - condiţii favorabile de muncă;  

- climat motivaţional;  

- sprijin în activitatea de perfecţionare; 

- respect din partea elevilor şi părinţilor; 

COMUNITATEA: - primăria aşteaptă formarea de buni cetăţeni;  

- poliţia urmăreşte existenţa unui comportament civilizat;  

- doreşte implicarea elevilor în ajutorarea celor bolnavi, 

nevoiaşi. 
 

 

Nevoi  identificate 

 

CURRICULUM ŞI EVALUARE - Dezvoltarea şi diversificarea cercurilor ştiinţifice;  

- Menţinerea desfăşurării activităţii instructiv-educative in 

doua schimburi;  

- Diversificarea cursurilor opţionale şi stabilirea acestora în 

funcţie de profilul şi personalitatea şcolii;  

- Dezvoltarea activităţii interdisciplinare;  

- Proiectarea şi aplicarea unei evaluări sistemice; 

RESURSE UMANE -Consolidarea unui corp profesoral de calitate;  
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- Cresterea promovabilităţii  la evaluarea  nationala;  

- Creşterea numărului de premii la olimpiade şi concursuri;  

- Intensificarea preocupărilor pentru promovarea imaginii 

şcolii şi mediatizarea rezultatelor;  

- Dezvoltarea de programe pentru pregătirea metodică a 

cadrelor didactice debutante;  

-Sporirea interesului tuturor cadrelor didactice privind 

activităţile extracurriculare şi extraşcolare;   

- Implicarea în mai mare măsură a elevilor si a parintilor  în 

activitatea şcolii; 

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE - Modernizarea  sălii  de sport existente; 

- Modernizarea instalației electrice; 

- Dotarea sălilor de clasă cu videoproiector și calculator; 

- Zugrăvirea școlii atât în interior, cât și în exterior;  

- Creşterea numărului de mijloace moderne de predare;   

- Atragerea mai multor fonduri extrabugetare. 

PARTENERIATE -RELAŢII COMUNITARE - Realizarea unui proiect tip „Erasmus+”;  

- Aplicarea pentru un proiect din Fondul Europa. 

 
 

IV.ANALIZA P.E.S.T.L.E ( politic, economic, social, tehnologic, legal şi ecologic) 
 
 
Politico-legal: 

Şcoala se află în contextul politic actual, o societate în schimbare, în căutarea şi promovarea valorilor reale, este supusă 

tranzitiei întregului sistem şi tuturor subsistemelor.      

Activitatea se desfăşoară având la bază Legea Educatiei Nationale, Regulamentul de Organizare şi Functionare, Statutul 

Cadrelor Didactice, ordinele şi notificările, instructiunile care sustin punerea în aplicare a reformei învătământului, reforma 

managementului şcolar care vizează autonomia institutiilor de învătământ, pregătirea în domeniul managementului educational, 

rationalizarea resurselor financiare şi umane. 
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Legislaţia muncii: permite angajarea de către şcoalǎ a personalului calificat şi a specialiştilor pentru compartimentele 

deficitare; nu permite eliberarea din funcţie a cadrelor didactice cu performanţe scăzute. 

Şcoala beneficiază de sprijinul autorităţilor, dar fondurile alocate sunt insuficiente.   

 

 

Economic: 

Cu toate că legislatia financiară permite atragerea de surse extrabugetare la nivelul unitatilor de învătământ, interesul 

agentilor economici în acordarea de sponsorizări sau donatii pentru şcoli este în continuare scăzut. 

Zona nu este interesantă din punct de vedere economic, dovadă lipsa investiţiilor importante care a dus la migrarea 

populaţiei tinere şi, implicit, la scăderea numărului de elevi. 

Învăţământul nu este suficient finanţat. 

Criza economică şi problemele de la nivelul judeţean determină investiţii insuficiente în şcoli. 

 

Social: 

Implicarea părintilor în procesul instructiv-educativ este o problemă secundară, grija principală fiind asigurarea hranei 

copiilor. 

O alta problemă socială este tendinta mass-mediei de a prezenta ca regulă aspectele negative, cu efecte negative pe termen 

lung, şcoala trebuie să facă eforturi pentru a înlătura sau atenua aceste efecte. 

Lipsa locurilor de muncă a generat în rândul populaţiei active fenomenul de migraţie în străinătate în scopul căutării de 

locuri de muncă. Astfel, populatia scolara este in scadere. Din totalul de locuitori de etnie rromă din vecinătatea școlii, 198 sunt  

elevi ai scolii noastre. 

Comunitatea locală aşteaptă ca şcoala să rezolve o mulţime dintre problemele sociale. 

Populația școlară este scăzută, iar adaptarea elevilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate este tot mai 

dificilă. 

Datorită sărăciei, tradiţiei şi lipsei motivaţiei apare fenomenul de abandon şcolar începând chiar cu ciclul preșcolar în 

comunităţile cu populaţie de rromi.   

Scăderea demografică determină scăderea generală a populaţiei şcolare. 
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Tehnologic: 

Pe plan national şi mondial se constată un accent mărit pe tehnologia informatiei şi comunicării. S-a implementat 

opţionalul de TIC şi la învăţământul primar datorită existentei celor 10 calculatoare în laboratorul de informatică. 

Accesul la internet  există  în cabinetul managerilor, cancelarie, laboratorul de informatică, secretariat şi contabilitate, 

biblioteca, cabinet tehnologie, consilier, invatator- profesor de sprijin si in restul scolii prin existenta wireless. 

Şcoala este dotată cu sistem de supraveghere video atât în interior, cât şi în exterior. 

 

 

Ecologic: 

Pe măsură ce tehnologia se perfectionează, stilul nostru de viată se schimbă. Preocupările în domeniul ecologic, din grija 

fată de generatiile viitoare, au în vedere reducerea poluării, folosirea unor materiale mai eficiente, reciclarea şi refolosirea lor. În 

acest sens şcoala noastră participă la programe de educatie civică şi ecologică initiate de cadrele didactice sau de partenerii 

sociali (Romsilva, Ecotic, Să învătăm despre pădure, Educatia pentru sănătate). 

Există concursuri şi programe judeţene care încurajează participarea şcolilor la îmbunătăţirea mediului. (Let”s do it, 

România!, Voluntar pentru mediu). 

 

 

V. SCOPURILE ŞI ŢINTELE STRATEGICE 

 

T1- Îmbunătătirea standardelor de performantă ale beneficiarilor directi ai educatiei şi ale managementului şcolar 

T2- Promovarea imaginii şcolii în comunitatea locală 

T3- Continuarea pe axa dezvoltării bazei didactico-materiale a școlii și atragerea de resurse financiare extrabugetare 

T4- Asigurarea egalităţii de şanse în educaţie 

 

VI. OPŢIUNI STRATEGICE (OBIECTIVE) 

 

T1-Îmbunătătirea standardelor de performantă ale beneficiarilor directi ai  educatiei şi ale managementului şcolar 
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O1-Corelarea ofertei şcolii cu cerintele de pe piaţa muncii locale/zonale şi cu nevoile elevilor de pregatire la standarde 

europene; 

O2-Cresterea calităţii activităţii instructive şi educative pentru asigurarea instruirii elevilor la standarde europene; 

O3-Asigurarea condiţiilor speciale de studiu şi instruire pentru elevii capabili de performaţă cu atenţie deosebită pentru elevii 

din învăţământul gimnazial; 

O4- Stimularea potenţialului creativ, intuitiv şi imaginativ; 

O5- Asigurarea accesului elevilor la o treaptă de învăţământ superior. 

 

T2- Promovarea imaginii şcolii în comunitatea locală 

O1- Să proiecteze activităţi/ demersuri de promovare a imaginii şcolii cel puţin o dată pe lună 

O2- Să elaboreze materiale de promovare a imaginii şcolii cel puţin prin pliante/site 

O3- Să utilizeze mijloace audio, video, tehnice pentru conceperea materialelor de promovare a imaginii şcolii 

 

T3-Continuarea pe axa dezvoltării bazei didactico-materiale a școlii și atragerea de resurse financiare 

extrabugetare 

O1- Implicarea personalului şcolii în acţiuni care vizează atragerea de resurse extrabugetare 

O2- Asigurarea accesului cadrelor didactice la tehnologia modernă pentru informare, formare sau pregătire lecții 

O3- Dezvoltarea de parteneriate cu autorităţile locale, agenţi economici, alţi parteneri sociali interesaţi în formarea profesională 

pentru dezvoltarea bazei didactico-materiale a şcolii şi atragerea de resurse financiare 

 

T4- Asigurarea egalitatii de sanse in educatie 

O1- Integrarea elevilor cu CES si de etnie rroma  

O2- Sprijinirea elevilor din grupuri defavorizate din punct de vedere social,  economic si cultural 

O3- Identificarea modalităţilor de recuperare a lacunelor 

O4- Realizarea de activitati in parteneriat cu comunitatea rroma 

O5 –Desfăşurarea unor activităti de voluntariat. 
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ETAPELE DE REALIZARE A PLANULUI DE DEZVOLTARE 

 

Ţintele strategice derivate din misiunea şcolii şi vizând atingerea ţintelor propuse vor fi realizate pe parcursul unui ciclu 

de patru ani şcolari care permite implementarea ţintelor propuse: 

 Anul şcolar 2019/2020: planul de implementare va asigura demararea activităţilor propuse pentru atingerea ţintelor 

strategice şi integrarea nivelului preşcolar; 

 Anii şcolari 2020/2021 şi 2021/2022: planul de implementare va dezvolta activităţile pentru atingerea ţintelor strategice; 

 Anul şcolar 2022-2023: planul de implementare va asigura consolidarea rezultatelor bune obţinute în primii trei ani. 

 

VII. PLANURILE OPERAŢIONALE 

 

1) Îmbunătatirea standardelor de performantă ale beneficiarilor directi ai educatiei şi ale managementului şcolar 

OBIECTIVE RESURSE RESPONSABILITĂŢI 

(TERMENE) 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1. Corelarea ofertei şcolii cu 

pregătirea  elevilor la 

standarde europene; 

  

- părinţi, profesori, elevi 

- chestionare adresate 

elevilor şi părinţilor 

- alocarea timpului 

necesar unor discuţii cu 

beneficiarii 

-realizarea unor programe de 

învăţare diferenţiată pentru a 

preîntâmpina fenomenul 

eşecului şcolar 

-creşterea: 

 calităţii actului educativ; 

 interesului elevilor pentru 

- învăţători, diriginţi, 

învăţător de sprijin – 

coordonaţi de directorul 

şcolii şi de Consiliul 

pentru curriculum 

 

TERMEN – anual  

- programe de invăţare 

diferenţiate 

- creşterea procentului de 

promovabilitate  
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propria formare; 

 procentului de 

promovabilitate.  

-implicarea elevilor şi 

părinţilor în elaborarea 

ofertei educaţionale a şcolii. 

 

2.  Cresterea calităţii 

activităţii instructiv-

educative pentru 

asigurarea instruirii 

elevilor la standarde 

europene 

 

- profesori şi învăţători 

- spaţii şi dotări materiale 

existente 

- reglementări în vigoare 

cu privire la organizarea 

CDS 

- proiectele derulate in 

şcoală 

- Consiliul pentru 

curriculum 

- director 

- profesori, învăţători 

- comisia pentru proiecte 

 

 

 

 

TERMEN-În fiecare an 

şcolar în luna februarie 

- lista opţionalelor 

aprobate; 

- schimburile de experienţă 

cu şcolile partenere în 

proiectele derulate; 

-  aranjamentele stabilite de 

unitatea 

şcolară/departament/cated

ră pentru managementul 

calităţii; 

- aranjamentele stabilite de 

unitatea şcolară pentru 

implicarea părinţilor şi a 

societăţii şi comunităţii în 

viaţa şcolii 

3. Asigurarea condiţiilor 

speciale de studiu şi instruire 

pentru elevii capabili de 

performaţă cu atenţie 

deosebită pentru elevii din 

învăţământul gimnazial; 

 

- cadre didactice 

- baza materială 

- cursuri de perfecţionare 

oferite de CCD, ONG, 

universităţi, prin proiecte 

cu finantare europeană şi 

POS-DRU 

- Consiliul pentru 

curriculum 

- director 

- profesori, învăţători 

- echipele de proiect 

 

TERMEN -permanent 

- Număr de elvi 

participanţi la centrele de 

excelenţă; 

- Rezultate obţinute la 

concursuri şi olimpiade 

şcolare 

- programe de pregătire 
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 suplimentară a elevilor 

capabili de performanţă. 

4.Stimularea potenţialului 

creativ, intuitiv şi imaginativ 

al elevilor şi al cadrelor 

didactice; 

- cadre didactice 

- baza materială 

- părinţi, parteneri locali şi 

europeni, ONG-uri 

- platforme de e-Learning. 

- director 

- Consiliul pentru 

curriculum 

 

TERMEN -anual 

- Creare de platforme de 

învătare; 

- Implicare în proiecte 

educative interne şi 

externe; 

5.  Asigurarea accesului 

elevilor la o treaptă de 

învătământ superior; 

 

- profesori şi învăţători 

- dotarea cu mijloace de 

învăţământ şi material 

didactic 

- fondul de carte din 

biblioteca şcolii 

- Consiliul pentru 

curriculum 

- director 

- profesori, învăţători 

- responsabilii comisiilor 

metodice 

 

  TERMEN –permanent 

- Reducerea absenteismului 

cu 50% 

- Rezultatele obţinute la 

evaluarea naţionala 

 

 

2) Promovarea imaginii şcolii în comunitatea locală 

OBIECTIVE RESURSE RESPONSABILITĂŢI 

(TERMENE) 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1. Să proiecteze activităţi/ 

demersuri de promovare a 

imaginii şcolii cel puţin o 

dată pe lună 

•Organizarea comisiei pentru 

promovarea imaginii şcolii în 

comunitate 

•Lecţii  de tip cerc/ activităţi  

care să dezvolte stima de sine 

a elevilor  

•Elaborarea revistei şcolii 

-Desfășurarea unor activități 

- Conducerea şcolii 

- Comisia pentru 

promovarea imaginii 

şcolii 

- Învăţători 

- Diriginţi 

- Prof. consiliere 

 

- Colectiv de lucru 

definitivat 

 

- Planificarea activităţilor 

de promovare a şcolii 

  

- Editarea unei reviste / 

semestru 
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extrașcolare pentru 

promovarea imaginii şcolii 

• Derularea la nivelul 

şcolii a unor activităţi ce 

prezintă interes pentru alte 

şcoli 

 

 

     TERMEN-permanent 

 

 

  

- Impresii ale cititorilor  

 

2. Să elaboreze materiale de 

promovare a imaginii şcolii 

cel puţin prin pliante/site 

• Actualizarea paginii de 

facebook a şcolii 

 

 

• Editarea de pliante şi 

afişe ale şcolii 

- Cadre didactice 

- Conducerea şcolii 

- Informatician 

 

TERMEN-permanent 

- Impresii ale vizitatorilor  

paginii web 

 

- Impresii ale cititorilor 

pliantelor şi afişelor  

- Numărul pliantelor 

distribuite în comunitate 

3. Să utilizeze mijloace 

audio, video, tehnice pentru 

conceperea materialelor de 

promovare a imaginii şcolii 

• Facilitarea accesului la 

internet, amenajarea 

laboratorului de informatică 

 

- Conducerea şcolii 

- Echipe mixte elevi-

profesori 

 

TERMEN-permanent 

- Frecvenţa utilizării 

internetului/ calculatoarelor/ 

laptopurilor în activităţi de 

promovare a imaginii şcolii 

 

 

 

3) Continuarea pe axa dezvoltării bazei didactico-materiale a școlii și atragerea de resurse financiare extrabugetare 

OBIECTIVE RESURSE RESPONSABILITĂŢI 

(TERMENE) 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1. Implicarea personalului 

şcolii în acţiuni care 

vizează atragerea de 

resurse extrabugetare 

- Manageri 

- Cadre didactice 

- Elevi şi părinti 

- Conducerea şcolii 

- Toate cadrele 

 

TERMEN-permanent 

- Cresterea ponderii 

resurselor extrabugetare 

în bugetul şcolii  

 

2. Asigurarea accesului - Cadre didactice - Manageri - Dotarile care contribuie la 
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cadrelor didactice la 

tehnologia modernă 

pentru informare, formare 

sau pregătire lecții 

- Elevi şi părinti 

- Baza materială 

  

- Cadre didactice 

 

TERMEN-permanent 

asigurarea unei ambiante 

placute si stimulative 

pentru furnizarea unei 

educatii de calitate  

3. Dezvoltarea de 

parteneriate cu autorităţile 

locale, agenţi economici, 

alţi parteneri sociali 

interesaţi în formarea 

profesională pentru 

dezvoltarea bazei 

didactico-materiale a 

şcolii şi atragerea de 

resurse financiare 

- Cadre didactice 

- Elevi şi părinti 

- Baza materială 

- Autoritati locale, agenti 

economici, alti parteneri 

sociali 

- Manageri 

- Cadre didactice 

 

   TERMEN-permanent 

- Necesar de dotare 

didactico-materiala a 

tuturor spatiilor scolii  

  

- Buget in concordanță cu 

necesitățile scolii  

 

 

 

4) Asigurarea egalităţii de şanse în educaţie 

 

1.Integrarea elevilor cu CES 

si de etnie rroma 

 

 

- cadre didactice 

- mediator scolar 

- consiliul reprezentativ al 

parintilor 

- programe de invatare 

- rechizite  

- Comisie special 

constituită  

- Consilierul educativ 

- Învăţători şi diriginţi 

 

TERMEN-permanent 

- Vizite, excursii 

- Dezbateri  

- Chestionare 

- Activitati de socializare 

2. Sprijinirea elevilor din 

grupuri defavorizate din 

punct de vedere social,  

economic si cultural 

- cadre didactice, 

specialişti 

- comunitatea locală 

- ONG 

- Mediator  

- Cadre didactice 

- Grupuri de elevi 

voluntari 

- Realizarea de  vizite, 

observatii, studii de caz 

- Selectarea resurselor 
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TERMEN-periodic 

3. Identificarea modalităţilor 

de recuperare  

 

-  specialişti 

- comitetele de părinţi 

- cadre didactice 

 

 

 

- mediator scolar 

- psiholog 

- cadre didactice de sprijin-

coordonate de directorul 

scolii si de comisia pentru 

curriculum 

  

TERMEN-anual 

- chestionare 

- fise de progres 

- curriculum adaptat 

4.  Realizarea de activitati in 

parteneriat cu comunitatea 

rroma 

 

- Comitetele de părinţi şi 

elevi 

- Comisia de promovare a 

imaginii şcolii 

- Consiliul elevilor 

- Oferta educationala 

- ONG 

- Proiecte cu finantare 

extrabugetara 

- Comitetele de părinţi şi 

elevi 

- Comisia de promovare a 

imaginii şcolii 

- Mediator scolar 

 

TERMEN-periodic 

- Cresterea procentului de 

promovabilitate 

- Reducerea absenteismului 

- Diminuarea numarului de 

elevi cu ramaneri in urma la 

invatatura 

- Diseminarea informaţiei 

5.Desfăşurarea unor activităti 

de voluntariat 

 

- Comitetele de părinţi  

- ONG 

- Consiliul elevilor 

- Învăţători şi diriginţi 

- Spaţiul şcolar şi 

comunitatea locală 

- Comitetele de părinţi  

- Consiliul elevilor 

- Cadre didactice 

- Mediator scolar 

 

 

TERMEN-permanent 

-Proiecte de parteneriat 

- Protocol de colaborare 

-Organizarea unei expoziţii cu 

produse realizate in  urma 

activitatilor 

-Diseminarea informaţiei 
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VIII.  INDICATORI DE REALIZARE 

 
 

CURRICULUM 

 Creşterea satisfacţiei elevilor şi părinţilor faţă de activitatea cadrelor didactice şi a 

directorului la peste 70%; 

 Diferenţierea curriculară, în vederea trecerii de la “şcoala pentru toţi” la “şcoala 

pentru fiecare”; 

 Valorificarea potenţialului de învăţare al fiecărei generaţii de elevi la un nivel cât 

mai ridicat; 

 Rata abandonului şcolar - sub 1,00%; 

 Promovabilitatea la evaluarea naţională - peste media judetului; 

 Rezultate şcolare bune şi foarte bune: minimum 75% calificative «bine» şi «foarte 

bine», minimum 60% medii generale peste 7; 

 Reducerea cu 10% a corigenţilor şi repetenţilor; 

 Reducerea absenteismului cu 50%; 

 Lecţii de calitate, desfăşurate la standarde europene; 

 Demersuri didactice bazate pe tratarea diferenţiată; 

 Creşterea populaţiei şcolare cu 10%. 

 

RESURSE UMANE 

 75% din cadrele didactice aplică metode interactive şi utilizează noile tehnologii 

în procesul de predare-învăţare-evaluare; 

 60% din cadrele didactice utilizează platforme de e_Learning şi softuri 

educationale; 

 70% din numărul părinţilor sunt implicaţi în activităţi şcolare şi/sau extraşcolare; 

 toţi elevii beneficiază de un mediu şcolar atractiv; 

 90% din cadrele didactice participă la stagii de formare, acumulând cel puţin 90 de 

credite profesionale transferabile. 

 

RESURSE MATERIALE 

 Modernizarea a cel putin 50% din spatiul şcolar şi asigurarea funcţionalităţii 

spaţiilor şcolare; 

 Dotarea grădiniţei cu auxiliare didactice, conform normativelor în vigoare; 

 Îmbogatirea anuală a patrimoniului şcolii cu materiale curriculare pentru toate 

disciplinele şcolare în proportie de 10%; 

 Reducerea cu cel puţin 50% a pagubelor materiale produse de elevi în şcoală; 

 Asigurarea finanţării pentru cheltuielile de întreţinere curentă şi de conservare a 

patrimoniului; 

 Amenajarea unui spaţiu corespunzător pentru cele două grupe de grădiniţă proprie; 

 Atragerea de fonduri extrabugetare anuale. 

 

RELAŢII COMUNITARE 

 Creşterea cu 50% a numărului de acorduri de parteneriat încheiate cu unităţi 

şcolare şi grădiniţe; 
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 Creşterea cu 50% a convenţiilor de parteneriat cu ONG-uri locale, pentru 

derularea de proiecte educaţionale. 

 

IX.MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 

Această componentă a proiectului de dezvoltare asigură legătura cu planul 

managerial anual, care este instrumentul de bază pentru monitorizarea acestuia şi 

identifică responsabilii pentru monitorizarea implementării activitaţilor/sarcinilor 

stipulate de PDI, pentru evaluarea progresului şi raportarea rezultatelor către conducerea 

şcolii, şi, de asemenea, periodicitatea colectării informaţiilor legate de monitorizare şi 

depunerea rapoartelor. 

Pentru asigurarea calităţii derulării PDI-ului, se va implementa manualul calităţii, 

se vor elabora şi aplica proceduri de monitorizare şi evaluare a calităţii procesului 

educaţional, proceduri de colectare regulată a feed-back-ului din partea elevilor şi a 

părinţilor, procedura de evaluare periodică a calităţii corpului profesoral şi se va asigura 

funcţionarea optimă a CEAC. 

Monitorizarea implementării PDI se va face pe baza procedurilor interne care 

determină condiţiile de monitorizare, evaluare şi raportare. Informaţiile vor fi procesate 

de directorul şcolii şi analizate de C.A.  

Raportul cu privire la progresul înregistrat şi sugestiile referitoare la îmbunătăţirile 

necesare emise de CA, vor fi prezentate anual Consiliului profesoral şi Consiliului 

Reprezentativ al Părinţilor. 

 

Monitorizarea şi evaluarea va fi sursa principală de informare pentru procesul de 

actualizare/revizuire a PDI şi se va face pe domenii funcționale, urmărind modificările în 

implementarea activităților sau dacă planul de lucru trebuie modificat.  

Evaluarea planului operațional se va face atât pe parcursul derulării lui şi mai ales 

la finele anului şcolar când se vor inventaria indicatorii de performanţă şi se vor face 

corecturile necesare pentru un plan de acţiune al şcolii viitor adaptat evident situaţiilor ce 

se impun la momentul potrivit. 

 

 
X.REALIZAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI 

 
În realizarea proiectului s-a tinut cont de realitatea actuală a şcolii, de informatiile 

primite de la manageri si profesori cu experientă, dar şi de orientările actuale în 

management educational. 

Prezentul proiect de dezvoltate institutională pe termen mediu, după avizarea în 

Consiliul Profesoral şi aprobarea în Consiliul de Administratie, este documentul 

principal pe baza căruia se vor elabora toate celelalte documente manageriale ale şcolii. 

Anual acest document va fi actualizat în functie de schimbările datelor de intrare. 

 
                                             

Director, 

Prof. Livia Zamfir 


