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PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 
 

I.ARGUMENT 

 
Şcoala funcţionează şi se dezvoltă prin efortul combinat al structurii de conducere a 

şcolii, al personalului şcolii, elevilor şi părinţilor, aceştia alcătuind comunitatea educaţională. 

Planul de dezvoltare ne arată direcţiile majore de progres, iar modul de întocmire a 

acestuia permite consultarea părţilor interesate şi implicarea în asumarea scopurilor, 

obiectivelor şi acţiunilor propuse. 

La nivelul fiecărei unităţi şcolare proiectul de dezvoltare instituţională are o 

importanţă deosebită, deoarece concentrează atenţia asupra finalităţilor educaţiei 

(dobândirea de abilităţi, aptitudini, competenţe), asigurând concentrarea tuturor domeniilor 

funcţionale ale managementului (curriculum, resurse umane, material-financiare, relaţii 

sistemice şi comunitare) şi asigură coerenţa strategiei pe termen lung a şcolii. 

            Proiectul de dezvoltare instituțională al unității școlare trebuie să reflecte strategia 

educațională pe termen mediu, ținând cont de strategia educațională la nivel național, local, 

de evoluția economică a zonei în care se află situată școala, de mobilitatea și cerințele 

profesionale ale pieței muncii. 

În contextul unei mondializări a economiei, a globalizării mondiale, a creşterii 

concurenţei internaţionale, ca urmare a aderării şi integrării în Uniunea Europeană, a 

impactului de noi tehnologii asupra societăţii, precum şi a pregătirii educabililor pentru a 

face faţă unei evoluţii în carieră într-o lume aflată în rapidă schimbare şi în conformitate cu 

Legea Educaţiei Naţionale, Curriculum Naţional, cu celelalte documente legislative, cu 

ordinele ME, cu prevederile normative ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi,  

principiile pe care s-a fundamentat acest proiect sunt următoarele: 

 Centrarea actului educaţional pe elevii şcolii: 

- strategii didactice abordate, 

- stimularea creativităţii, 

- modernizarea conţinutului  bazei materiale, 

- stimularea participării la activităţi extraşcolare si extracurriculare menite să lărgească 

orizontul elevilor; 

 Echilibru între cerere şi ofertă: 

- oferta educaţională ţine cont atât de resursele umane şi materiale de care dispune şcoala, 

cât şi de solicitarile elevilor şi părinţilor, precum şi de domeniile actuale de interes: 

- utilizarea calculatorului, 
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- comunicarea într-o limbă modernă, 

- educaţie pentru sănătate, 

- educaţie civică; 

 Cooperare scoală - comunitate: 

- participare la programele şi acţiunile organizate de Primăria Nămoloasa;, 

- colaborarea cu ONG-uri, Poliţia, Biserica şi alte autorităţi locale; 

           La baza proiectului de dezvoltare instituțională al Școlii Gimnaziale Nr.1 

Nămoloasa, au stat legile care guvernează domeniul învățământului. Proiectul de dezvoltare 

instituțională este necesar pentru a ne cunoaște țintele și opțiunile, resursele și pentru a 

stabili modalitățile de îndeplinire, a acestora, pentru ca activitatea noastră să se desfășoare 

ordonat, în echipă și să ducem la îndeplinire misiunea propusă. 

 Proiectul de dezvoltare instituţională a Şcolii Gimnaziale Nr.1 Nămoloasa a fost 

elaborat pe o perioadă de cinci, între anii 2019-2024, şi corespunde cu strategia de 

dezvoltare instituţională, stabilind politica educaţională a unităţii şcolare, determinând în 

mod hotărâtor relaţiile şcolii cu ceilalţi parteneri. Planurile manageriale reprezintă mijloacele 

prin care vor fi atinse ţintele strategice respectând opţiunile strategice într-o perioadă definită 

de timp-un an şcolar. 

 Proiectul de dezvoltare pentru perioada 2019-2024 s-a realizat plecând de la 

radiografie complexă şi realistă asupra mediului extern în care activează şcoala noastră şi 

asupra mediului organizaţional intern. Tehnicile de analiză SWOT şi PEST 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” şi a ,,oportunităţilor” oferite 

de cadrul legislativ sau de comunitate. 

 Scopurile strategice izvorăsc din realitatea obiectivă constatată la nivelul unităţii 

şcolare, corelate cu nevoile de educaţie. Analiza condiţiilor socio-economice şi proiectarea 

traiectoriei de dezvoltare s-a făcut pe baza programelor existente la nivel local, a evoluţiei 

previzibile a fenomenului economic pe termen mediu şi lung. 

 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 şi de reprezentanţii comunităţii locale. 

 Pentru reuşita proiectului viziunea şi misiunea au fost formulate astfel încât au 

îndeplinit condiţiile: ancorate în realitatea educaţională, clare, pragmatice, utile, corelate cu 
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politicile educaţionale naţionale şi comunitare, cu managementul educaţional, cu nevoile 

educaţionale, cultura organizaţională a şcolii. Misiunea şcolii are ca funcţii fundamentale 

orientarea şi asigurarea consistenţei şi coerenţei activităţii desfăşurate în şcoală în jurul unor 

scopuri şi valori comune. Proiectul de dezvoltare instituţională a fost dezbătut şi avizat în 

cadrul şedinţei Consiliului Profesoral şi aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie. 

 

 

DEVIZA ŞCOLII: 

“O ŞANSĂ FIECĂRUI COPIL PENTRU A REUŞI ÎN VIAŢĂ” 

 

 

 

II. VIZIUNEA 
  

 Conducerea Şcolii Gimnaziale Nr.1 Nămoloasa urmăreşte crearea unui climat de 

muncă stimulativ pentru cadrele didactice, prin aplicarea corectă a politicilor educaţionale 

elaborate de M.E., încurajând iniţiativa personală şi creând condiţii dezvoltării individuale a 

fiecărui cadru didactic. Promovăm un învăţământ în care toţi elevii, indiferent de etnie sau 

religie, să aibă şanse egale de progres şi formare pentru a deveni cetăţeni activi şi productivi, 

apţi să se integreze cu succes în viaţa comunităţii şi pe piaţa forţei de muncă. 

 

III. MISIUNEA 

 
  Şcoala noastră este centrată pe promovarea valorilor şi principiilor democratice, pe 

implicarea mai largă a comunităţii în viaţa şcolii şi extinderea serviciilor pentru comunitate.  

Climatul educaţional al şcolii este bazat pe performanţă, competiţie transparentă şi 

onestitate, pe cooperarea şi încurajarea iniţiativei individuale şi a inovaţiei didactice să 

susţină dezvoltarea individuală a fiecărui elev şi egalitatea de şanse pentru educaţie. 

 

IV. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN AL UNITĂŢII 

ŞCOLARE 

 

1.INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV 

a) Titulatura oficială a şcolii: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 NĂMOLOASA 

b) Adresa: şcoala este situată în localitatea Nămoloasa, Judeţul Galaţi, telefon/fax 

0236830641, e-mail scoala_namoloasa@yahoo.com, site-ul şcolii- scoalanamoloasa.ro şi 

mailto:scoala_namoloasa@yahoo.com
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oferă servicii educaţionale comunităţii din localitatea Nămoloasa, situată la 65 km de 

municipiul Galaţi şi se află la intersecţia dintre trei judeţe: Galaţi, Vrancea şi Brăila. 

c)  Scurt istoric al şcolii:  

 Nămoloasa este o localitate de pe malul drept al Siretului, judeţul Galaţi, fiind 

comuna de la "borna cu trei feţe", unde se întâlnesc judeţele Galaţi, Vrancea şi Brăila, şi care 

a rămas în conştiinţa românilor prin două lucruri: reper istoric în cele două războaie 

mondiale pe linia strategică Focşani-Nămoloasa-Galaţi, întărită cu numeroase cazemate încă 

de pe la 1916 şi 1944, şi prin celebra baladă "La Siret, la Nămoloasa, unde s-a-necat 

mireasa".  Numele comunei  provine de la nămolul mare care se forma în urma ploilor 

abundente, cât şi a revărsărilor râului Siret. 

 În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului Organic se menţionează despre 

extinderea învăţământului primar şi superior, la redactarea acestui regulament participând şi 

logofătul Costache Conache, de accea a înţeles să extindă reţeaua şcolară, în acest mod fiind 

înfiinţată şcoala din Nămoloasa- Târg. Obştea comunei era obligată să plătescă leafa 

învăţătorului şcolii. 

 În lucrarea ,,Relaţiunea Statistică de stare a şcoalelor din Moldova’’, în anul 1862 

sunt trecute în tabelul şcolilor săteşti din Nămoloasa, 11 elevi conduşi de învăţătorul 

Dumitru Răpeanu, absolvent al Cursului preparandist Vasilian. În anul 1863 şcoala din 

Nămoloasa, înfiinţată încă din 1861, avea următoarele efective: clasa I- 22 elevi; clasa a II-a- 

9 elevi; clasa a III-a- 4 elevi; clasa a IV-a- niciun elev. Copiii de vârstă şcolară, din această 

comună, urmează cursurile la şcoala din Nămoloasa- Târg. Primul local este construit la 

Nămoloasa- Târg între anii 1877-1878 lângă biserică, la clasele II-IV fiind transferat de la 

Suroaia învăţătorul I. Gh. Pop, care a fost primul directorul al şcolii Nămoloasa- Târg. Între 

anii 1903-1904 în faţa localului vechi sătenii au construit două săli de clasă. Învăţământul se 

desfăşura în două etape, dimineaţa şi după- amiaza şi aduna elevii de la Nămoloasa- Târg, 

Costieni şi Nămoloasa- Sat. Manualele şcolare se procurau prin revizoratul Focşani. În 1893 

ştiau carte 116 persoane. Salariul unui învăţător în acea perioadă era de 30 de lei lunar. 

Potrivit lucrării lui George Ioan Lahovari, ,,Marele dicţionar geografic al României’’, apărut 

în 1902, singurele şcoli din zonă au funcţionat în Nămoloasa- Târg. În lucrarea lui Lahovari 

se precizează că cei din Costieni subvenţionau şcoala din Nămoloasa- Târg, iar copiii de 

vârstă şcolară din comuna Nămoloasa frecventau şcoala din Târg. Autorul menţionează 

faptul că la sfârşitul secolului al XIX-lea, în Nămoloasa Târg funcţionau două şcoli diferite: 

una de băieţi şi o alta pentru fete frecventate de 120 de elevi (77 de băieţi şi 43 de fete). În 

Dicţionarul statistic din 1912 (la acea dată cele trei sate, Târgu Nămoloasa, Nămoloasa- Sat 

şi Costieni făceau parte din aceeaşi comună) se arată că în comuna Nămoloasa, din judeţul 
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Putna, existau deja trei şcoli primare: una în localitatea de reşedinţă, cealaltă în Costieni şi 

ultima în satul Nămoloasa. Mobilierul şcolar era alcătuit din bănci de câte 10 elevi lucrate 

rudimentar, o tablă de lemn pe care scriau şcolarii, iar pe pereţii clasei atârnau harta 

judeţului Putna şi harta României. 

Învăţătura de carte a apărut şi în satul Nămoloasa- Sat în anul 1896-1897, învăţător fiind 

Grigore Răducanu. Şcoala a funcţionat în casa locuitorului Sandu I. Raţă având o singură 

sală de clasă cu dimensiunea 4/4 m în care învăţau circa 20 de elevi din întreg satul. Primul 

local de şcoală a fost construit de către cetăţenii satului din paiantă, în anul 1900 învăţător 

fiind Aramă Ion. Localul, deşi, cu două săli de clasă mici, era cu totul impropriu şi nu se 

puteau cuprinde în acest spaţiu toţi copiii de vârstă şcolară. După învăţătorul Aramă Ion a 

urmat învăţătorul Stănescu Neculai şi apoi Nădejde Ionescu. În arhiva şcolii există 

documente care atestă funcţionarea şcolii de la Nămoloasa- Sat pe la 1912, înainte de 

izbucnirea primului război mondial, cu două săli de clasă, într-o clădire veche, lângă care se 

afla casa învăţătorului, cursurile desfăşurându-se dimineaţa şi după- amiaza cu mai multe 

clase simultan, datorită lipsei spaţiului şi cadrelor didactice. Se cunosc şi câteva cadre 

didactice care erau încadrate în şcoală la acea vreme: Ion Ionescu, Tache Bergheş, fii ai 

satului, dar şi Ion Coroban, învăţător venit din Vrancea. 

 Cele două şcoli vechi de tip ,,Spiru Haret’’ identificate, ambele situate în localitatea 

de reşedinţă, sunt databile la sfărşitul secolului al XIX-lea- începutul secolului al XX-lea. 

Una dintre acestea se afla în imediata vecinătate a bisericii ,, Adormirea Maicii Domnului’’ 

din fostul Târg, iar a doua în apropierea bisericii ,,Sfânta Treime’’ din Costieni. Clădirile 

prezintă caracteristici specifice construcţiilor de învăţământ tip, cu intrarea amplasată pe 

centru şi două săli de clasă de o parte şi de cealaltă a intrării. După al Doilea Război 

Mondial, şcoala din Târg a fost transformată în cămin cultural. Zona de acces este uşor ieşită 

faţă de planul faţadei; la una din clădiri, intrarea este marcată printr-un mic fronton 

triunghiular. Golurile de ferestre şi uşi au partea superioară subliniată printr-un arc din 

cărămidă. A doua şcoală a adăpostit Grădiniţa nr.1 din Nămoloasa Târg. Întreg învăţământul 

românesc cunoaşte o dezvoltare accentuată la cumpăna dintre veacuri, urmare a activităţii 

clarvăzătoare, susţinute, desfăşurate de Spiru Haret, ministru al instrucţiunii publice în trei 

rânduri pe parcursul ultimului deceniu al secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-

lea. 

 Pentru perioada 1918-1930 documentele de arhivă a școlii fac foarte puține referiri la 

efectivele de elevi, însă avem date pentru perioada 1930-1948 când efectivele  de elevi 

oscilează  între 200 și 250.  
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 Din anul 1918, elevii ce termină 4 clase primesc certificate de absolvire, care le 

garantează înscrierea în învăţământul secundar, într-un atelier de meserie sau şcoli speciale. 

Astfel, print-un ordin al Revizoratului şcolar al judeţului Putna trimis şcolilor din subordine, 

se prevedea încetarea cursurilor şcolare în seara zilei de 31 mai, iar examinarea elevilor 

ultimei clase şi a celor pregătiţi în particular să înceapă în ziua de 1 iunie 1920. 

 Dacă în perioada anterioară Primului Război Mondial şi-n cea imediat următoare 

acestuia, copiii urmau cinci clase, după 1925 se generalizează învăţământul de şapte clase. 

Nămoloasa aparţinea judeţului Putna, plasa Bilieşti, iar în perioada interbelică existau pe 

raza comunei trei şcoli, dintre care două primare şi una secundară. 

 Procesul de învăţământ nu s-a întrerupt în timpul războiului, dar s-a desfăşurat cu 

dificultate, deoarece mulţi dintre copii erau reţinuţi acasă pentru a avea grijă de gospodărie 

în lipsa părinţilor plecaţi pe front, la care se adaugă lipsurile create de conflagraţia mondială. 

Anul şcolar era structurat pe trei trimestre. Cadrele didactice care au funcţionat la Şcola 

primară mixtă Nămoloasa Târg şi Nămoloasa Sat sunt următoarele: Nădejde Ionescu 

(director), Zoe Ionescu, Stelian Bălan, Ion Coroban, Maria Istrate, Tache Berghes. 

 După al Doilea Război Mondial, situaţia învăţământului românesc se va schimba 

radical. Reforma învăţământului din anul 1948 prevedea printre altele obligativitatea 

învăţământului primar, laicizarea acestuia. Ca urmare a acestei ultime prevederi religia este 

smulsă dintre obiectele de învăţământ. România trece în sfera de influenţă sovietică  şi 

începe tot mai mult să copieze învăţământul rusesc. Astfel, în locul trimestrelor apar 

pătrarele şi notarea de la 1 la 5 din anul şcolar 1951-1952, această situaţie durând până-n 

anul şcolar 1957-1958, când se va reveni la împărţirea anului şcolar în trimestre şi la notarea 

tradiţională a şcolii româneşti. Ba mai mult, în planul de învăţământ a fost introdusă 

studierea limbii ruse începând din clasa a IV-a. În anul şcolar 1948-1949 obiectele de 

învăţământ erau următoarele: limba română, limba rusă, istorie, geografie, matematică, 

ştiinţele naturii, fizică, educaţie fizică, muzică, desen, aplicări practice, activitate educativă, 

purtare. Şcoala primară mixtă devine din acest an şcoală elementară de 7 clase. După război, 

la Nămoloasa Sat, datorită reformei învăţământului din 1948, în locul şcolii vechi, cu fonduri 

de la bugetul de stat a fost construită pe la 1953-1954 o nouă clădire cu 4 săli de clasă, o 

cancelarie şi o sală de material didactic (aripa de vest), în care funcţionau ambele cicluri de 

învăţământ în două schimburi, iar în 1962 aripa de est cu trei săli de clasă. Când numărul 

copiilor de vârstă şcolară a crescut, cursurile se mai desfăşurau şi în case mai spaţioase ale 

cetăţenilor comunei: Gavrilă Alexandru, Chirilă Gheorghe, Ghiţă Alexandru. De menţionat 

că în aceeaşi perioadă a funcţionat în cătunul Blehani, la 3 km de Nămoloasa Sat, o unitate 

şcolară, cu învăţământ primar având clase simultane, conduse de o singură învăţătoare, Zela 
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Bujor. În urma strămutării locuitorilor cătunului, unitatea şcolară s-a desfiinţat şi toate 

documentele s-au mutat la arhiva şcolii din Nămoloasa Sat. Cu sprijinul locuitorilor şi 

fostului C.A.P., s-au construit în curtea şcolii două săli de clasă şi o magazie din paiantă. 

 După construirea Căminului Cultural de la Nămoloasa Sat cele două încăperi au fost 

folosite ca săli de clasă. În acest timp numărul copiilor de vârstă şcolară a crescut 

considerabil, ceea ce a impus construirea în anul 1970, a unui nou corp de clădire din partea 

de sud a curţii cu patru săli de clasă şi o cancelarie, unde s-a mutat învăţământul primar. De 

asemenea a fost construit un grup sanitar şi o magazie pentru depozitarea lemnelor de foc, 

dar şi un mic atelier destinat muncitorului de întreţinere. Perioada cu cel mai mare număr de 

copii de vârstă şcolară a fost după anul 1970, când existau trei clase paralele, funcţionau şi 

clasele a IX-a şi a X-a, iar numărul cadrelor didactice depăşea 25 de persoane, în afara 

personalului administrative. În anii următori, datorită cooperativizării agriculturii, aşezării 

geografice a comunei, a avut loc fenomenul de migraţie a tinerilor către oraşe sau comunele 

limitrofe. 

d) Resurse umane 

 Elevi  

 În şcoală sunt instruiţi şi educaţi, în anul şcolar 2021-2022, 190 elevi provenind din 

circumscripţie, din care 44 la ciclul preşcolar (18 la Grădiniţa Nr.1, 26 la Grădiniţa Nr.2) şi 

150 la ciclul primar şi gimnazial, dintre care 70 la ciclul primar şi 80 la ciclul gimnazial, 

formând Şcoala Gimnazială Nr.1, şcoala cu personalitate juridică, repartizaţi în: 1 grupă la 

Grădiniţa Nr.1, 1 grupă la Grădiniţa Nr.2, 5 clase la ciclul primar şi în 4 clase la ciclul 

gimnazial. 

 În ultimul an şcolar numărul de elevi a scăzut cu 1. 

 Rata abandonului şcolar: 2,1 %. 

 Promovabilitate: 93,7 % (97,1 %-ciclul primar şi 90,2 %-ciclul gimnazial) 

 Ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune: 68%. 

 Promovabilitatea la Evaluarea Naţională: 77%.  

 Cadre didactice  

 Şcoala are în încadrare 18 de cadre didactice, dintre care 10 sunt titulare, 5 sunt 

suplinitori calificați, 1 suplinitor necalificat şi 2 pensionari. 

 Din cele 18 de cadre didactice, 8 cadre didactice au gradul didactic I, 6 au gradul 

didactic definitiv, 3 cadre didactice debutante și 1 necalificat. 

 Există şi o catedră rezervată la învăţători (Răsmeriţă Adrian-primarul comunei) 
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 Personal didactic auxiliar 

 Este format dintr-un contabil şi un secretar (1/2 normă), care are şi funcţia de 

informatician (1/2 normă). 

 Personal nedidactic 

 Activitatea de administraţie este asigurată de 2 îngrijitori, un şofer şi un fochist. 

 Resurse materiale 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Nămoloasa este o unitate şcolară cu personalitate juridică şi 

are în componenţă şi două structuri: Grădiniţa nr.1 şi Grădiniţa nr.2. Şcoala Gimnazială 

Nămoloasa are un număr de două clădiri cu următoarea destinaţie: 

 Şcoala cu clasele I-IV (Corp A)-are în componenţă o cancelarie pentru cadrele 

didactice şi 4 săli de clasă. 

 Şcoala cu clasele V-VIII (Corp B)- o cancelarie pentru cadrele didactice, birou 

secretariat-contabilitate, birou director, 4 săli de clasă, laborator AEL, bibliotecă 

şcolară, sală de sport. 

 Grădiniţa nr.1 Târg-structură-cu o singură grupă mixtă funcţionează în localul fostei 

şcoli gimnaziale nr.1, care a fost desfiinţată în urma comasării din anul 2007 cu 

Şcoala Gimnazială Nr. 2. 

 Grădiniţa nr. 2 Sat- structură- funcţionează în localul fostei primării din Nămoloasa 

Sat şi cuprinde 1 grupă de preşcolari mixtă, având 3 săli şi o cancelarie. 

Şcoala este dotată cu material didactic suficient (hărţi şi planşe), din resurse proprii şi 

de la I.S.J., care este necesar pentru o bună desfăşurare a procesului instructiv-educativ, dar 

şi cu componente IT (32 calculatoare, 3 copiatoare, 3 multifuncţionale, 11 videoproiectoare, 

14 laptop-uri, 10 flipchart-uri, 2 retroproiectoare şi 8 imprimante), componente audio-video 

(3 televizoare, 1 DVD player, staţie de amplificare) care fac lecţiile mai atractive. 

Biblioteca şcolară are o singură sală în care este depozitat fondul de carte şi se 

împrumută cărţi. Biblioteca dispune de 10605 de volume pentru cei 190 de preșcolari și 

elevi, iar evidenţa este asigurată de bibliotecarul şcolii (secretara) într-un registru de inventar 

şi se lucrează cu fişe de împrumut. Baza sportivă dispune de un teren de sport 

multifuncțional, care a fost construit în vara anului 2021. Sala de sport, care reprezintă de 

fapt o sală de clasă, este dotată cu aparatură specifică, însă lipsa unui spaţiu adecvat face în 

continuare greoaie desfăşurarea orelor de educaţie fizică. 

 Şcoala este prevăzută cu apă curentă, încălzire centrală, iluminat natural şi artificial. 
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 Sursele de finanţare ale şcolii sunt: Consiliul Local, venituri extrabugetare realizate 

arendarea a 7 ha teren arabil în comuna Cudalbi, cultivarea loturilor şcolare, donaţii şi 

sponsorizări, precum şi sprijinul financiar primit de la Consiliul Reprezentativ al Părinţilor. 

 

2. INFORMAŢII DE TIP CALITATIV 

 

 Mediul de proveninţă a elevilor: elevii provin din familii cu pregătire medie. 

 Calitatea personalului didactic: calificat 95%, bine pregătit din punct de vedere 

ştiinţific, majoritatea cu experienţă profesională; 

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

 Comunicarea, circulaţia informaţiei: în şcoala există o bună comunicare între elevi, 

cadre didactice, părinţi, director, personal didactic auxiliar, personal nedidactic şi de 

îngrijire, precum şi o bună circulaţie a informaţiei în ambele sensuri. 

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

prin implicare și responsabiltate, prin colaborare şi sprijin reciproc. 

 

3. CULTURA ORGANIZATIONALĂ 

 

Cultura organizaţională este inclusă în planul de dezvoltare instituţională al şcolii 

noastre. Prima condiţie a dezvoltării organizaţionale este formarea unei culturi puternice, 

proces în care competenţele umane ale managerului sunt hotărâtoare. Managerul poate să-şi 

propună să menţină sau să schimbe cultura organizaţională. Înainte de a-şi propune una din 

alternative, trebuie să identifice tipul de cultură, s-o înţeleagă precum îşi înţelege propria 

personalitate.  

Şcoala Gimnazială Nr.1 Nămoloasa are o cultură organizaţională orientată către 

echipă, urmărind o serie de direcţii strategice, în acest sens: extinderea gradului de 

participare a angajaţilor în procesul de luare a deciziilor, sprijinirea pe spiritul de echipă şi 

pe recunoaşterea contribuţiei individuale la efortul colectiv, stimularea respectului reciproc 

între manager şi subordonaţi. Cultura organizaţională în unitatea noastră şcolară are valenţe 

multiple. 

Posibilitatea de dezvoltare a creativităţii individuale prin acceptarea unor noi 

concepte, roluri sau modele exemplare au o largă paletă de manifestare, atât în cadrul 

colectivului de cadre didactice cât şi cel al grupurilor de elevi. În prezent în unitatea noastră 

şcolară încercăm să facem cunoscute şi acceptate noi norme, noi valori, noi reprezentări şi 



11 

 

înţelesuri care, în speranţa că vor fi împărtăşite de toţi membrii organizaţiei, să formeze 

structura de bază a culturii şi care să fie implementată în mediul social. 

Tipul dominant de cultură organizaţională al unităţii noastre şcolare este cultura de 

tip sarcină. Acest tip de cultură este centrat pe exercitarea sarcinii şi orientat spre persoană. 

Sarcinile sunt distribuite în raport cu potenţialul angajaţilor, valorificarea maximă a acestuia 

fiind una din valorile de bază. Sub raport managerial se practică o conducere flexibilă şi 

stimulativă, bazată de valori. Cultura organizaţională a şcolii noastre este caracterizată 

printr-un ethos profesional bun. Valorile dominante sunt: calitate şi profesionalism, 

comunicare, spirit de echipă, creativitate şi realism, integritate, responsabilitate, implicare, 

toleranţă, spiritul civic, cooperare, respect reciproc, ataşamentul faţă de elevi, respectul 

pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, entuziasm şi dinamism. Se 

întâlnesc şi cazuri de competiţie, rutină, conservatorism, automulţumire.  

Cultura organizaţională are o parte ,,vizibilă”-dar ale cărei componente sunt 

secundare, derivate- şi o parte ,,ascunsă”- care, însă, cuprinde elementele primare. Partea 

vizibilă a culturii organizaţionale cuprinde simboluri şi sloganuri, ritualuri şi ceremonii, 

modele comportamentale, vestimentare, atitudini fizice. Ritualurile şi ceremoniile sunt 

elemente vizibile ale culturii organizaţionale care exprimă şi întăresc valorile promovate de 

către organizaţia şcolară respectivă. În cadrul ritualurilor şi ceremoniilor de integrare pot 

menţiona ,,mesele”cu diferite prilejuri (8 Martie, zilele onomastice, etc) sau excursiile. 

Partea invizibilă cuprinde componentele propriu-zise ale culturii organizaţiilor 

şcolare. Normele, valorile, reprezentările, credinţele conducătoare, înţelesurile împărtăşite de 

membrii unei organizaţii reprezintă acele elemente fundamentale care formează ,,structura 

de adâncime” a culturii. Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare 

al Şcolii Gimnaziale Nr.1 Nămoloasa au fost elaborate prin consultarea tuturor factorilor 

interesaţi şi prin respectarea normelor din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a 

Unităţilor de Învătamant Preunivesitar (2020). În conţinutul Regulamentului de Organizare 

şi Funcţionare a Unităţilor de Învățământ Preunivesitar sunt cuprinse norme privind 

activitatea elevilor, a cadrelor didactice, a personalului auxiliar şi a personalului nedidactic. 

În ceea ce priveşte climatul organizaţional putem afirma că este un climat deschis, 

caracterizat prin dinamism şi angajare, relaţiile dintre cadre fiind colegiale, de respect si de 

sprijin reciproc. Directorul şcolii colaborează bine cu membrii colectivului, ţine seama de 

sugestiile acestora şi ia decizii cu privire la reducerea disfuncţiilor semnalate în activitatea 

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

conduita cadrelor didactice. 

  



12 

 

4. ANALIZA SWOT 

 

 
I. MANAGEMENT 

PUNCTE TARI 

 aplicarea corespunzătoare a 

legislaţiei în domeniul educaţiei; 

 promovarea unui management 

eficient şi profesional care permite 

gestionarea reformei la nivelul 

şcolii; 

 centrarea managementului şcolar pe 

obiective strategice şi pe obţinerea 

de rezultate superioare; 

  eficienţa managerială manifestată 

în echipe la nivel formal; 

 preocupări în direcţia predării 

cunoştinţelor prin introducerea 

softului educaţional; 

 dezvoltarea unei culturi 

organizaţionale pozitive şi a unui 

climat de lucru motivant 

 asigurarea unui climat deschis 

inovaţiei şi creativitǎţii 

 managementul şcolar şi instiuţional 

s-a realizat de o manieră activ-

participativă şi democratică, care a 

permis promovarea iniţativelor 

cadrelor didactice şi a marcat un 

vizibil salt spre profesionalism, 

reliefând deschiderea spre aplicarea 

programului de descentralizare a 

unităţilor şcolare;  

 formarea conducerii şcolii în 

management educaţional. 

      PUNCTE SLABE 

 comunicarea intrasistemică uneori 

deficitară; 

 neimplicarea unor cadre didactice în 

actul decizional. 
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OPORTUNITATI 

 oferta mare de auxiliare didactice 

permite o selecţie riguroasă în vederea 

achiziţionării; 

 creşterea exigenţei părinţilor faţă de 

serviciile pe care le oferă şcoala, 

disponibilitatea acestora la colaborare. 

AMENINTARI 

 nu toţi elevii au posibilitatea să-și 

procure auxiliare şcolare; 

 existenţa unor necorelaţii între 

programele şcolare de la învăţământul 

primar cu cele de la învăţământul 

gimnazial; 

 starea fizică precară a manualelor 

şcolare la unele discipline. 

 

II. RESURSE CURRICULARE 

PUNCTE TARI 

 şcoala dispune de documente 

curriculare oficiale: planuri-cadru, 

programe şcolare, metodologii de 

aplicare a programelor, ghiduri şi 

standarde de evaluare. 

 curriculum la decizia şcolii 

diversificat, care ţine cont de cerinţele şi 

nevoile eleviilor, baza materială şi 

încadrare; 

 preocupări în direcţia predării 

cunoştinţelor prin introducerea softului 

educaţional ; 

 surse informaţionale bogate: 

manuale, auxiliare didactice, bibliotecă, 

internet. 

PUNCTE SLABE 

 oferta CDŞ a şcolii nu satisface în 

totalitate nevoile educaţionale ale 

tuturor elevilor şi nu constituie 

întotdeauna o activitate atractivă 

pentru aceştia; 

 programe şcolare încărcate; 

 nu existǎ softuri educaţionale 

pentru majoritatea disciplinelor din 

Planul cadru; 

 insuficienţa ofertei de ghiduri şi alte 

materiale complementare pentru  

profesori care să răspundă unei 

nevoi reale a sistemului de 

învăţământ. 

 

OPORTUNITĂŢI 

 oferta mare de auxiliare didactice 

permite o selecţie riguroasă în vederea 

achiziţionării; 

 creşterea exigenţei părinţilor faţă de 

serviciile pe care le oferă şcoala, 

disponibilitatea acestora la colaborare; 

AMENINŢĂRI 

 nu toţi elevii au posibilitatea să-si 

procure auxiliare şcolare; 

 existenţa unor necorelaţii între 

programele şcolare de la învăţământul 

primar cu cele de la învăţământul 

gimnazial; 
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 CDŞ oferă posibilitatea satisfacerii 

dorinţei de informare şi cunoaştere în 

diferite domenii de activitate ; 

 CDŞ permite valorificarea 

abilităţilor individuale. 

 starea fizică precară a manualelor la 

unele discipline. 

 

III.RESURSE UMANE 

PUNCTE TARI 

 personal didactic calificat, 

majoritatea titular şi cu gradul didactic I; 

 personal didactic auxiliar bine 

pregatit la toate compartimentele; 

 interesul cadrelor didactice pentru 

autoperfecţionare (participarea la cursuri de 

formare pe o tematica diversă şi într-un 

număr tot mai mare, înscrierea şi 

pregătirea pentru susţinerea gradelor 

didactice); 

 cadrele didactice au abilităţi în 

domeniul IT şi preocupări pentru predarea 

lecţiilor asistată pe calculator; 

 organizarea foarte bună a 

activităţilor la nivelul comisilor; 

 atmosfera bună de muncă-spirit de 

echipă, de ataşament şi de fidelitate faţă de 

unitate; 

 implicarea în actul decizional a unui 

număr cât mai mare de cadre didactice; 

 implicarea managerului în 

responzabilizarea cadrelor didactice şi a 

personalului de a recepta noul; 

 relaţiile interpersonale (profesor-

elev, conducere-subalterni, profesori-

părinţi, profesori-profesori) existente 

PUNCTE SLABE 

 conservatorism în utilizarea 

metodelor activ-participative de predare-

învăţare-evaluare la ciclul gimnazial; 

 reticienţa unor cadre didactice la 

schimbare;  

 sprijin insuficient al familiilor 

elevilor; 

 dezinteresul unor elevi faţă de 

activitatea de formare şi învăţare; 

 insufienta abilitate din partea unor 

cadre didactice în utilizarea tehnologiei 

didactice moderne (de exemplu: utilizarea 

calculatorului); 

 neparticiparea la olimpiadele 

şcolare, faza judeţeană şi naţională; 

 scăderea populaţiei şcolare. 
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favorizează crearea unui climat educaţional 

deschis, stimulativ; 

 stil democratic de conducere; 

 procent mic de abandon şcolar în 

ultimii ani; 

 procent mic de elevi cu abateri 

disciplinare. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

OPORTUNITĂŢI 

 întâlnirile şi activităţile comune ale 

cadrelor didactice în afara orelor de curs 

favorizează împărtăşirea experienţei, 

creşterea coeziunii colectivului şi o 

comunicare mai bună; 

 necesitatea continuării cursurilor de 

formare continuă pe tot parcursul vieţii a 

cadrelor didactice, indiferent de vârstă şi 

grad didactic; 

 părinţi care solicită şi manifestă 

interes pentru o pregătire de calitate; 

 organizarea de activităţi educative 

atractive şi eficiente atât pentru elevi cât şi 

pentru părinţi; 

 întâlniri frecvente între cadrele 

didactice şi părinţii elevilor; 

 dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu 

instituţii de artă şi cultură , instituţii de 

învăţământ preuniversitar şi universitar; 

 alocarea unei sume importante de la 

bugetul de stat pentru formarea continuă a 

cadrelor didactice.  

AMENINŢĂRI 

 fluctuaţia personalului didactic 

suplinitor şi cadre didactice 

navetiste; 

 rutina unor cadre didactice ; 

 scǎderea interesului unor cadre 

didactice care au gradul didactic I 

pentru a participa la cursuri de 

formare continuǎ  

 scăderea populaţiei şcolare din 

circumscripţie crează probleme de 

încadrare cu personalul didactic; 

 implicarea scăzută a părinţilor în 

activitatea şcolii; 

 creşterea numărului de elevi 

proveniţi din familii monoparentale 

sau din familii emigrate în ţările 

UE; 

 posibilitatea creşterii ratei 

abandonului şcolar în condiţiile 

socio-politice actuale; 

  o slabă implicare a familiei în viaţa 

şcolii. 

 lipsa motivaţiei învǎţǎrii care poate 

duce la superficialitate şi dezinteres 

în rândul elevilor. 
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IV. RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE 

PUNCTE TARI 

 reabilitarea celor două corpuri de 

clădire ale Şcolii Gimnaziale Nr.1  

 laborator de informatică bine dotat 

 şcoala deţine autorizaţie sanitară de 

funcţionare şi autorizaţie PSI; 

 baza materială bună în continuă 

modernizare; 

 existenţa unui microbuz şcolar 

 realizarea de venituri extrabugetare 

din arendarea a 7 ha teren arabil şi 

cultivarea loturilor şcolare. 

 conectarea la internet; 

 bibliotecǎ dotatǎ cu peste 10000 de 

volume de carte; 

 teren de sport multifuncțional 

modern; 

 existenţa site-ului şcolii. 

 

 

PUNCTE SLABE 

 lipsa unei evidenţe si a unui control în 

vederea recuperării pagubelor realizate de 

către elevi; 

 lipsa autorizaţiei PSI la cele două 

grădiniţe (structuri) 

 unele cadre didactice nu îşi asumă 

responsabilitatea gestionării şi întreţinerii 

bunurilor din sala de clasă; 

 fondurile financiare alocate de 

comunitate pentru achiziţii de echipamente 

şi materiale didactice sunt insuficiente, iar 

cele din sectorul extrabugetar sunt mici. 

 lipsa unui proiect cu finanţare externă; 

 utilizarea incorectă a utilităţilor de 

către elevi. 

 

OPORTUNITĂŢI 

 sprijin din partea Consiliului 

Reprezentativ al Părinţilor pentru 

rezolvarea problemelor materiale curente;  

 solicitările de închiriere a spaţiilor 

şcolare în condiţii avantajoase pentru 

şcoală; 

 alocarea de către Primărie a 

fondurilor financiare necesare în vederea 

asigurării de condiţii materiale decente; 

 găsirea resurselor financiare 

extrabugetare pentru dotarea  şcolii prin 

contracte de sponsorizare şi parteneriate 

AMENINTARI 

 bugetul limitat al comunităţii locale 

faţă de nevoile şcolii; 

 insuficienţa resurselor financiare 

pentru conservarea, dezvoltarea şi 

modernizarea bazei materiale a şcolii;  

 limitarea autonomiei unităţii în 

luarea deciziilor importante. 
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specific; 

 realizarea unui muzeu al satului în 

clădirea fostei şcoli gimnaziale de la 

Nămoloasa Târg; 

 ziua școlii; 

 programe naţionale de dotări cu 

material didactic pentru laboratoare şi 

sala de sport şi cu carte şcolară pentru 

bibliotecă. 

 

 

V. DEZVOLTARE ŞI RELAŢII COMUNITARE 

PUNCTE TARI 

 colaborarea cu Primăria, Poliţia; 

 colaborare bună cu preoţii celor 

două parohii din localitate; 

 relaţii de parteneriat cu Consiliul 

Reprezentativ al Părinţilor; 

 contactele cu diverse instituţii 

pentru realizarea unor activităţi   

extracurriculare precum : excursii, vizite 

la muzee, vizionări de spectacole, 

introducerea elevilor în mediul comunitar 

şi contribuţia la socializarea lor;  

 proiecte de parteneriat cu şcoli din 

judeţ şi din ţară; 

 proiecte de parteneriat cu O.N.G.-

uri. 

                                               

PUNCTE SLABE 

 slaba colaborare a unor părinţi; 

 inconsecvenţa în promovarea 

imaginii şcolii în comunitate. 

OPORTUNITĂŢI 

 deschiderea spre colaborare a 

instituţiilor şi organizaţiilor din 

comunitatea locală. 

 disponibilitatea şi responsabilitatea 

AMENINŢĂRI 

 timpul limitat al părinţilor conduce 

la o slabă implicare a acestora în viaţa 

şcolii; 

 perceperea eronată de către o parte 
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unor instituţii de a veni în sprijinul şcolii 

(Primăria, Biserica, Poliţia, etc.) ; 

 interesul liceelor de a-şi prezenta 

oferta educaţională ; 

 legături cu alte unităţi de 

învăţământ pentru realizarea unor 

schimburi de experienţă; 

 realizarea unor proiecte de 

parteneriat educaţional cu alte instituţii de 

învăţământ, institutii de artă şi cultură, 

ONG, etc.; 

 realizarea unor proiecte 

multilaterale ERASMUS derulate prin 

programe finanţate de Uniunea 

Europeană. 

a comunităţii a problematicii vaste din 

activitatea şcolii. 

 

 

5. ANALIZA PEST 

Contextul politic 

 cadrul legislativ specific învăţământului preconizează descentralizarea şi autonomia 

sistemului de învăţământ - Planul strategic al Ministerului Educaţiei cu priorităţile: 

descentralizare, asigurarea calităţii, resurse umane, învăţarea continuă, ofertă 

educaţională flexibilă, accesibilitate la educaţie, diversitate culturală, standarde 

europene; 

 apropierea şcolii de comunitate prin adoptarea unor decizii politice favorabile în 

administraţie şi finanţare şi existenţa unor strategii de dezvoltare care valorifică 

potenţialul unităţilor de învăţământ; 

 conceperea învăţământului ca prioritate naţională prin Planul Naţional de Dezvoltare 

2014-2020; 

 deplasarea interesului în management de la control către autoevaluare, evaluare şi 

consiliere; 

 liberalizarea unor sectoare, şi domenii de activitate, precum şi existenţa unor 

programe la nivel guvernamental cu impact în activitatea educaţională (piaţa cărţii şi 

manualelor, achiziţiile de material didactic, programe de formare a personalului); 
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 existenţa unor strategii de adaptare a sistemului de învăţământ românesc la 

standardele europene şi internaţionale; 

 cadrul legislativ favorabil atragerii de resurse financiare complementare pentru 

dezvoltarea infrastructurii învăţământului - Programe de finanţare a învăţământului 

preuniversitar; 

 sporirea resurselor materiale şi informaţionale la dispoziţia unităţilor de învăţământ 

prin proiecte şi programe finanţate de statul român sau de către organismele europene 

- programele de dotare a laboratoarelor şi cabinetelor, dotarea cu echipamente 

sportive, îmbunătăţirea fondului de carte; 

 finanţarea de către stat a programelor de asistenţă socială pentru elevi - Programul 

„Euro 200”, acordarea burselor pentru elevii capabili de performanţă; 

 cadrul legal favorabil accesului de către unităţile şcolare la fonduri structurale. 

 politica educațională din școala noastră vizează aspecte legate de ridicarea calității 

procesului intructiv-educativ, colaborarea cu autoritățile locale și comunitatea locală 

fiind benefică, asigurând o dezvoltare pozitivă a activității. Consiliul local și 

comunitatea locală sunt deschise dialogului constructiv, existând o colaborare 

eficientă pentru creșterea calității procesului de învățământ, colaborarea cu 

autorităţile locale şi comunitatea locală fiind benefică, asigurând o dezvoltare 

pozitivă a activităţii. 

 

Contextul economic 

 efecte negative provocate de virusul SARS-CoV-2; 

 procentul din produsul intern brut alocat învăţământului este în creştere în perioada 

următoare; 

 cadrul legal favorizează atragerea unor fonduri rambursabile sau nerambursabile de 

la diverşi agenţi economici (donaţii, sponsorizări) precum şi parteneriate pentru 

finanţarea acţiunilor sistemului de învăţământ; 

 descentralizarea mecanismelor financiare referitoare la finanţarea învăţământului, 

astfel încât unităţile şcolare să poată valorifica superior potenţialul financiar, uman şi 

material de care dispun; 

 apropierea dintre şcoală şi mediul economic asigură într-o măsură mai mare inserţia 

în viaţa activă a absolvenţilor instituţiei de învăţământ; 

 migraţia forţei de muncă în străinătate conduce la o cerere sporită de forţă de muncă 

din partea pieţei interne şi externe în diverse calificări şi profesii; 
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 șomajul și sărăcia determină la nivel local, accentuarea tendinței adolescenților spre 

acte de delicvență, precum și părăsirea timpurie a școlii; 

 

 

Contextul social 

 scăderea demografică influenţează cifra de şcolarizare a unităţii de învăţământ; 

 oferta educaţională este dependentă de modificările pe piaţa muncii şi în sistemul de 

absorbţie profesională; 

 aşteptările comunităţii de la şcoală; 

 rolul sindicatelor şi a societăţii civile modifică obiectivele de dezvoltare 

instituţională; 

 nivelul de trai al locuitorilor comunei Nămoloasa este destul de scăzut, înregistrându-

se probleme sociale deosebite, majoritatea trăind dintr-un ajutor social, de aceea 

foarte mulți elevi au o situație materială precară, fapt ce duce implicit la o lipsă a 

motivației învățării.  

 

Contextul tehnologic 

 civilizaţia informaţională presupune ca, la intervale relativ scurte de timp, 

cunoştinţele să fie actualizate şi impune redimensionarea sistemului de formare 

profesională a cadrelor didactice; 

 răspândirea tehnologiilor moderne de comunicare şi de tehnică de calcul (internet, 

televiziune prin cablu, telefonie mobilă etc.) facilitează transmiterea informaţiilor în 

timp scurt; 

 rata ridicată a progresului ştiinţific şi tehnologic obligă individul să înveţe pe tot 

parcursul vieţii, şi implică o reactualizare a cunoştinţelor profesionale pe fiecare 

treaptă a carierei; 

 generalizarea practicilor educaţionale inovatoare conduce la modernizarea actului 

educaţional tradiţional; 

 apariţia şcolii virtuale şi a spaţiilor de învăţare virtuală şi derularea cursurilor de 

instruire şi formare; 

 majoritatea familiilor din comuna Nămoloasa beneficiază de televiziunea prin cablu, 

copiii putând urmării programe educaționale pe canale cum ar fi: Național georgafic, 

Etno, Minimax, etc. Foarte mulţi elevi nu sunt conectaţi la reţeaua de internet din 

localitate şi nu deţin divice-uri (tabletă, laptop, calculator) pentru optimizarea 
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procesului de învăţământ.  

 

V. ŢINTELE ŞI OPȚIUNILE STRATEGICE  

Ţ1. Asigurarea calităţii actului educaţional  

Ţ2. Formarea continuă a cadrelor didactice în perspectiva unui învăţământ activ-

participativ, centrat pe elev 

Ţ3. Realizarea de programe educaţionale specifice nevoii de formare a elevilor  

Ţ4. Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate de gândire şi exprimare  

Ţ5. Dezvoltarea de proiecte/parteneriate educaţionale (locale, judeţene, interjudeţene, 

naţionale, europene) 

Ţ6. Redimensionarea relaţiei şcoală-familie-comunitate 

Ţ7. Creşterea ofertei de activităţi extracurriculare şi extraşcolare, în vederea 

eficientizării şi optimizării procesului de învăţământ, indifferent de particularităţile de 

vârstă şi individuale 

 
 

ȚINTE 

STRATEGICE 

OPȚIUNILE STRATEGICE 

Dezvoltarea 

curriculară 

Dezvoltarea 

resurselor 

umane 

Dezvoltarea 

resurselor 

financiare şi a 

bazei materiale 

Dezvoltarea 

relațiilor 

comunitare 

1. Asigurarea 

calităţii actului 

educaţional 

- Aplicarea de 

chestionare 

elevilor și 

părinților; 

- Creșterea 

atractivității și 

aplicabilității 

CDŞ; 

- Activități 

extracurriculare 

complementare.  

-Antrenarea 

elevilor capabili 

de performanţă în 

vederea 

participării lor la 

concursuri şi 

olimpiade şcolare; 

-Utilizarea 

laboratorului de 

informatică. 

- Stimularea 

permanentă a 

cadrelor 

didactice care 

realizează 

discipline 

opționale și 

activități 

extracurriculare 

de calitate. 

-Achiziționarea 

materialelor 

necesare 

prevăzute în 

programele 

disciplinelor 

opționale; 

- Identificarea 

surselor de 

finanțare; 

- Folosirea 

eficientă a 

dotărilor 

existente. 

- Extinderea 

parteneriatului 

cu părinții și 

implicarea 

acestora în 

pregătirea și 

desfășurarea 

activităților 

extracurricular

e; 

- Extinderea 

parteneriatului 

cu alte şcoli, 

instituții și 

ONG-uri; 

Consultarea 

elevilor si a 

părinţilor 

pentru 

stabilirea 

disciplinelor 

opţional. 

2. Formarea 

continuă a cadrelor 

didactice în 

perspectiva unui 

învăţământ activ-

participativ, 

-Participarea 

cadrelor didactice 

la cursurile de 

perfecţionare, 

consfătuiri, cercuri 

pedagogice, 

- Participarea la 

programe de 

formare în 

specialitatea 

cadrelor 

didactice; 

- Asigurarea 

sumelor 

necesare pentru 

perfecționarea 

cu plata de la 

bugetul local; 

- Colaborarea 

cu Casa 

Corpului 

Didactic 

pentru 

participarea la 
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centrat pe elev comisii metodice, 

organizate de 

I.S.J. şi C.C.D 

- Eficentizarea 

procesului de 

predare-învățare 

prin utilizarea 

metodelor activ-

participative. 

- Valorificarea 

oportunităților 

oferite de paleta 

largă de cursuri de 

formare. 

- Perfecționarea 

cadrelor 

didactice în 

problematica 

managementului 

clasei; 

- Elaborarea de 

materiale și 

ghiduri 

metodice în 

comisii de 

specializare 

 

- Mărirea 

numărului de 

calculatoare 

pentru sistemul 

electronic 

informatizat; 

- Consultarea 

cadrelor 

didactice în 

vederea 

completării 

materialului 

didactic. 

cursuri de 

formare în 

specialitate și 

metodica 

pregătirii 

specialității. 

3. Realizarea de 

programe 

educaţionale 

specifice nevoii de 

formare a elevilor 

- Realizarea 

învățământului 

diferențiat pentru 

asigurarea 

incluziunii 

copiilor cu CES și 

prevenirea 

eșecului şi 

abandonului școlar 

- Creșterea 

aportului 

disciplinelor 

opționale la 

asigurarea 

pregătiri de bază a 

elevilor 

-Antrenarea şi 

participarea 

elevilor la 

activităţi școlare şi 

extracurriculare 

care să-i formeze 

ca viitori cetăţeni 

într-o lume a 

cunoaşterii; 

- Realizarea de 

programe de 

pregătire 

suplimentară a 

elevilor capabili 

de perfomanță; 

-Organizarea 

Consiliului 

Elevilor. 

- Motivarea și 

stimularea 

materială a 

cadrelor 

didactice ai 

căror elevi obțin 

rezultate la 

competițiile 

naționale  

 

- Folosirea 

eficientă a 

materialului 

didactic și a 

mijloacelor de 

învățămant din 

dotare 

- Asigurarea 

fondurilor 

necesare pentru 

achiziționarea 

de noi mijloace 

de învățămant și 

materiale 

didactice. 

- Transmiterea 

către licee a 

fișei de 

caracterizare 

psihopedogogi

că a 

absolvenților 

- Activități de 

parteneriat cu 

licee în 

vederea 

cuprinderii 

tuturor 

absolvenților 

clasei a VIII-a 

într-o formă de 

învățământ. 
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4. Crearea unui 

climat de siguranţă 

fizică şi libertate de 

gândire şi 

exprimare 

-Realizarea 

parteneriatelor cu 

diferite instituţii;  

-Libertatea 

alegerii 

apartenenţei la 

culte religioase în 

conformitate cu 

tradiţia familiei;  

-Realizarea unei 

reviste a cadrelor 

didactice şi 

elevilor; 

- Tematica orelor 

educative va 

cuprinde aspecte 

ce țin de păstrarea 

și întreținerea 

bazei materiale a 

școlii; 

 

- Asumarea 

răspunderii 

personalului 

didactic privind 

păstrarea 

patrimoniului 

școlii 

- Implicarea 

membrilor 

Consiliului de 

administrație  

 

- Realizarea 

unei execuții 

bugetare 

echilibrate; 

- Procurarea de 

fonduri 

extrabugetare; 

- Aplicarea 

prevederilor 

regulamentului 

școlar 

- Colaborarea 

cu comitetele 

de părinți ale 

claselor  

- Implicarea 

Consiliului 

Reprezentativ 

al Părinților în 

identificarea 

de noi surse de 

finanțare. 

 

5. Dezvoltarea de 

proiecte/parteneria

te educaţionale 

(locale, judeţene, 

interjudeţene, 

naţionale, 

europene) 

 

-Participarea la 

cursuri de formare 

pentru elaborarea 

de proiecte;  

-Formarea unor 

echipe pentru 

întocmirea 

proiectelor de 

parteneriat 

educaţional; 

-Cultivarea în 

rândul elevilor a 

nevoii de educaţie 

permanent; 

 -Cunoaşterea 

standardelor 

educaţionale 

europene. 

 

-Realizarea de 

proiecte şi 

parteneriate 

educaţionale  

 

-Cursuri de 

formare şi 

perfecţionare 

pentru accesarea 

de fonduri 

europene 

-Obţinerea de 

fonduri de la 

bugetul local şi 

extrabugetare 

-Implicarea 

cadrelor 

didactice, 

părinţilor şi 

primăriei în 

realizarea 

proiectelor şi 

parteneriatelor 

educaţionale 

6.Redimensionarea 

relaţiei şcoală-

familie-comunitate 

-Realizarea unui 

parteneriat cu 

părinţii elevilor, la 

nivelul şcolii;  

-Lectorate cu 

părinţii pe diferite 

teme; 

- Popularizarea 

prin mass-media 

a factorilor 

implicați în 

activități de 

parteneriat; 

- Motivarea 

- Identificarea 

de resurse 

extrabugetare 

pentru 

realizarea 

materialelor 

promoționale; 

- Implicarea 

părinților în 

acțiuni de 

promovare a 

imaginii școlii 

- Realizarea 

unor activități 
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-Implicarea 

elevilor și cadrelor 

didactice în 

popularizarea 

rezultatelor școlii 

în rândul 

părinților;  

- Editarea de 

pliante și afișe 

care vor cuprinde 

informații despre 

realizările școlii; 

- Realizarea de 

parteneriate pentru 

desfăşurarea de 

activități culturale 

în comunitate. 

participanților 

prin acordarea 

de premii. 

 

- Asigurarea 

logisticii 

necesare pentru 

desfășurarea 

activităților de 

mediatizare și 

diseminarea a 

informațiilor; 

- Proiectul de 

buget va 

prevedea 

fonduri pentru 

premierea 

elevilor. 

extracurricular

e în parteneriat 

cu Consiliul 

Reprezentativ 

al Părinților. 

7. Creşterea ofertei 

de activităţi 

extracurriculare şi 

extraşcolare, în 

vederea 

eficientizării şi 

optimizării 

procesului de 

învăţământ, 

indiferent de 

particularităţile de 

vârstă şi 

individuale 

-Organizarea de 

excursii tematice 

şi tabere şcolare 

-Organizarea unor 

activităţi sportive, 

literare şi artistice 

-Vizionarea de 

filme cu caracter 

documentar şi 

istoric, spectacole 

de teatru 

-Implicarea 

cadrelor didactice 

în organizarea 

activităţilor 

extracurriculare şi 

extraşcolare 

-Implicarea 

elevilor şi 

părinţilor în 

desfăşurarea 

activităţilor 

extraşcolare 

-Întocmirea de 

portofolii care 

să scoată în 

evidenţă 

activităţile 

desfăşurate   

-Identificarea de 

resurse 

extrabugetare 

prin donaţii, 

sposorizări 

 

-Realizarea 

activităţilor în 

parteneriat cu 

Consiliul 

Reprezentativ 

al Părinţilor şi 

Consiliul 

Local 
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VI. REZULTATE AȘTEPTATE 

 

A). CURRICULUM 

 

1. Oferta de discipline opționale satisface cerințele elevilor și părinților în procent de 

peste 90%. 

2. Gama largă de activități extracurriculare oferă posibilitatea ca fiecare elev să 

desfășoare cel puțin un tip de activitate în afara programului de școală. 

 

B). RESURSE UMANE 

 

1. 90% din numărul cadrelor didactice vor aplica metode activ-participative și 

diferențiate pe particularități de vârstă și individuale ale fiecărui elev. 

2. 70% din numărul cadrelor didactice vor efectua cel puțin un stagiu de formare în 

specialitate, metodica predării specialității sau metode de a asigura managementul 

eficient al clasei. 

 

C). RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 

 

1. Spațiul școlar funcțional la standarde ridicate de curățenie și igienă 

2. Reducerea cu cel puțin 80% a pagubelor produse de elevi în unitatea școlară. 

3. Fonduri suplimentare obținute prin proiecte finanțate în cadrul programelor naționale 

și internaționale. 

 

D). RELAȚII COMUNITARE 

 

1. Creșterea cu 50% a numărului de convenții de parteneriat încheiate cu unitățile 

școlare din municipiu și județ. 

2. Încheierea a cel puțin 2 convenții de parteneriat cu ONG-urile judeţene pentru 

derularea de proiecte pe diferite componente educaționale. 
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VII. PROGRAME DE DEZVOLTARE 

 

Nr. 

crt 

Domeniul funcțional Obiective propuse 2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

2022/ 

2023 

2023/ 

2024 

 

1. CURRICULUM ȘI 

VIAȚA ȘCOLARĂ 

Realizarea și aplicarea unui chestionar 

pentru cunoașterea intereselor elevilor 

și părinților pentru disciplinele 

opționale; 

     

Elaborarea programelor pentru 

disciplinele opționale alese de elevi; 
     

Proiectarea activităților extracurriculare 

și cuprinderea tuturor elevilor într-o 

formă de activitate nonformală. 

     

2.  RESURSE UMANE Participarea cadrelor didactice la 

programe de formare continuă; 
     

Creșterea calității procesului de 

predare-învățare și asigurarea educației 

de bază pentru toți elevii; 

     

Perfecționarea cadrelor didactice 

privind managementul clasei; 
     

Implicarea cadrelor didactice în 

activități de cercetare pedagogică în 

vederea elaborării de materiale 

metodice și instrumente de activitate 

didactică(fișe, teste); 

     

Perfecționarea cadrelor didactice în 

utilizarea calculatorului și creșterea 

numărului de lecții în AEL; 

     

3. RESURSE 

MATERIALE ȘI 

FINANCIARE 

Asigurarea condițiilor materiale optime 

pentru desfășurarea procesului 

instructiv-educativ 

     

Asigurarea finanțării pentru activități de 

întreținere și dezvotare a patrimoniului 
     

Procurarea de fonduri extrabugetare 

pentru achiziționarea de materiale și 

pentru acordarea de stimulente 

materiale și premii pentru 

performanțele școlare și didactice 

     

Creșterea funcționalității platformei 

AEL 
     

Gestionarea de către învățători, diriginți 

și comitetele de părinți ale claselor a 

patrimoniului din sălile de clasă 
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Identificarea de programe de finanțare 

externă și scrierea de proiecte 
     

4. RELAȚII 

COMUNITARE 

Realizarea unor proiecte de parteneriat 

cu şcoli din judeţ şi din ţară 
     

Realizarea de campanii de strângeri de 

fonduri în parteneriat cu Consiliul 

Reprezentativ al Părinților. 

     

 



 

VIII. MECANISME ȘI INTRUMENTE DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

 

1. MONITORIZARE INTERNĂ 

Nr. 

crt 

ACȚIUNEA RESPON 

SABIL 

PARTENERI TERMEN INREGISTRAREA 

REZULTATELOR 

INSTRUMENTE INDICATORI 

1. Elaborarea și afișarea 

proiectului de dezvoltare 

instituțională 

Director - șefii comisiilor 

metodice 

- comisia pentru 

evaluarea și asigurarea 

calității 

Oct. 2019 - produsul final  - fișă de apreciere - criteriile de 

realizare a PDI 

2. Curriculum la Decizia 

Școlii: proiectare și 

aplicare 

Director - șefii comisiilor 

metodice 

anual - proiect CDȘ - fișe de evaluare - standardele de 

evaluare 

3. Înscrierea la cursuri de 

formare 

Director - responsabil de 

formare continuă 

- pe parcursul 

derulării 

proiectului 

- în baza de date a 

școlii 

- liste de prezențe 

la cursuri 

- număr de 

cadre didactice 

înscrise. 

4. Starea de funcționare a 

clădirii 

Director - învățători, diriginți, 

elevi, personalul de 

îngrijire, compartiment 

secretariat-contabilitate 

- săptămânal - registrul de 

evidență a 

reparațiilor 

- analize, rapoarte - volumul 

cheltuielilor 

pentru reparații 

curente. 

5. Proiecte de parteneriat în 

derulare sau în pregătire 

Director - responabil cu proiecte 

și programe 

educaționale și cadrele 

didactice 

- lunar - în baza de date a 

școlii 

- analize, fișe de 

evaluare 

- număr proiecte 

6. Imaginea școlii reflectată 

în mass-media 

Director - responsabil cu 

promovarea imaginii 

școlii 

- săptămânal - în baza de date a 

școlii 

- situații statistice  

 

 

 

 

2. MONITORIZARE EXTERNĂ - Va fi realizată de reprezentanții ISJ, ME. 

 

 

 

 



 

 

   

 

3. EVALUAREA INTERNĂ  

 

Nr. 

crt 

ACȚIUNEA RESPON 

SABIL 

PARTENERI TERMEN INREGISTRAREA 

REZULTATELOR 

INSTRUMENTE INDICATORI 

1. Disciplinele opționale 

realizate în urma 

chestionării elevilor 

și părinților 

Director - comisia pentru 

asiguarea și evaluarea 

calității, responsabilul 

comisiei pentru 

curriculum 

- la finanlul 

acțiunii 

- în baza de date a 

școlii 

- chestionare, fișe 

de apreciere, fișe de 

analiză a 

documentelor 

- descriptori de 

performantă, număr 

persoane 

chestionate, număr 

discipline opționale 

realizate 

2. Creșterea calității 

procesului de predare 

învățare reflectată în 

rezultatele elevilor 

Director - comisia pentru 

asigurarea și evaluarea 

calității, responsabilul 

comisiei pentru 

curriculum  

- semestrial - în baza de date a 

școlii 

- analize, statistici - numărul cadrelor 

didactice formate, 

numărul elevilor 

promovați, mediocri 

și cu rezultate de 

performanță 

3. Situația spațiilor de 

învățămant și a 

cladirilor școlare 

Director - comisia pentru 

asigurarea și evaluarea 

calității 

- semestrial - în baza de date a 

școlii 

- analize, rapoarte - creșterea/scăderea 

cheltuielilor de 

întreținere. 

4. Proiecte și 

parteneriate 

educaționale 

Director - responsabil cu proiecte și 

programe educaționale 

- semestrial - în baza de date a 

școlii 

- analize - numărul de 

proiecte de 

parteneriate 

aprobate 

5. Realizări ale școlii 

reflecatate în mass-

media 

Director - responabil cu 

promovarea imaginii 

școlii 

- lunar - în baza de date a 

școlii 

- statistici, rapoarte - număr de apariții 

pozitive în mass-

media 

 

4. EVALUAREA EXTERNĂ -Va fi realizată de reprezentanții ISJ, ME.                                                      

                                            

Dezbătut şi revizuit în cadrul Consiliului Profesoral din 22.09.2021 

 

 Director, 

 Prof. Pechianu Florin Gigi 
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