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MOTTO:       Cei care educă copiii sunt demni de mai multă onoare decât cei care                                               

le dau viață; de aceea pe lângă viață, dăruiți copiilor și arta de a trăi bine, 
educându-i.  

Aristotel 

ARGUMENT: 

Proiectul de dezvoltare al Şcolii Gimnaziale „Iacob Negruzzi” Trifești îşi propune să 

concentreze atenţia tuturor partenerilor asupra finalităţilor educaţiei, să pună în valoare toate 

domeniile funcţionale ale managementului, să întărească parteneriatele în interiorul şcolii şi dintre 

şcoală şi alte instituţii, să permită realizarea unei viziuni pe termen lung a şcolii, prin precizarea 

unor obiective concrete. Beneficiarii tuturor activităților desfășurate în școală, al tuturor acelor 

activități propuse prin acest proiect sunt elevii, iar pentru a realiza o ofertă educațională cât mai 

eficientă și adaptată cerințelor și intereselor elevilor este necesar să implicăm toți factorii care pot 

contribui la realizarea scopurilor școlii: cadre didactice, părinți, autorități locale, agenți economici, 

alte instituții ale comunității. 

              Numai valorificând ceea ce este necesar pentru elevii noştri, putem hotărî ce trebuie 

schimbat şi ce trebuie păstrat pentru ca școala noastră să devină o școală pentru toți și pentru 

fiecare, o școală pentru comunitate, o școală europeană. 

                 PDI este un document fundamental care reflectă personalitatea școlii, analizează factorii 

definitorii care conduc la reuşita unui învăţământ de calitate: baza materială a şcolii; calitatea 

profesională şi morală a cadrelor didactice; mediul familial şi social al elevilor. P.D.I. stabilește 

strategia școlii în următorii 5 ani și fixează ţintele strategice în funcţie de misiunea asumată a şcolii, 

de resursele umane şi materiale ale acesteia, dar şi de condiţiile concrete ale comunităţii 

educaționale (cadre didactice, elevi, părinți). Această strategie are ca scop final creşterea calităţii 

procesului instructiv – educativ conform cerinţelor Uniunii Europene privind formarea 

competenţelor cheie la elevi, dar şi păstrarea identităţii naţionale în contextul globalizării unei 

societăţi a învăţării pe tot parcursul vieţii.  

               Acest document are o importanță deosebită, deoarece concentrează atenția asupra 

finalităților educației, asigurând întrepătrunderea tuturor domeniilor funcționale ale 



 
managementului (curriculum, resurse umane, material-financiare, relații sistemice și comunitare), 

și menţine coerența strategiei pe termen lung a școlii. 

CONTEXT LEGISLATIV 

Legile şi documentele care stau la baza elaborării P.D.I.:    Acest Proiect de dezvoltare 

instituţională a fost conceput în conformitate cu următoarele acte normative: 

 Legea 1-2011, Legea educaţiei naţionale;  

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

aprobat prin Ordinul M.E.N. nr. 5115 din 15 decembrie 2014;  

 Ordinele, notele, notificările şi precizările MEN/M.E.C.S;  

 Programul de Guvernare pe perioada 2003 – 2016, capitolul Educaţie;  

 LEGE nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei;  

 HOTĂRÂRE de GUVERN nr. 21/10.01.2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare 

de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a 

Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar;  

 HOTĂRÂRE DE GUVERN nr. 22/25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare 

instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor 

furnizoare de educaţie;  

 Standarde de referință și indicatori de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității 

în învățământul preuniversitar;  

 Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educație;  

 Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar  

 Ordin 3638/ 27.03.2012 Aprobarea standardelor de formare continuă a persoanelor cu 

funcții manageriale;  

 OMECTS nr. 3545/2012 Adoptarea politicii în managementul educațional preuniversitar.  

 Ordinul MECI nr. 5132 / 2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte.  

 

I. DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN: 



 
 

I.1. DATE DESPRE LOCALITATE: 

 

1.1.Denumirea şcolii: ŞCOALA GIMNAZIALĂ 

„IACOB NEGRUZZI” TRIFEȘTI 

 

1.2.Denumirea localităţii: TRIFEȘTI 

 

1.3.TIPUL LOCALITĂŢII: Comună – format din 

satele: Trifești (principal), Hermeziu, 

Vladomira, Zaboloteni; 

 

1.4. JUDEŢUL: IAȘI  

1.5.MEDIUL DE REZIDENŢĂ: rural. 

 

I.2. CADRUL NATURAL AL LOCALITĂŢII: 

             Relieful comunei Trifești este integrat in 

Podisul Moldovenesc, subunitatea Câmpia Moldovei și se remarca printr-un pronuntat caracter 

sculptural si de acumulare. 

            Relieful sculptural, reprezentat de interfluviul Prut-Jijia, la nord de Roscani, este 

fragmentat de terasele vailor Cerchejoaia si Frasin. Pe acest interfluviu este localizat Drumul 

Furiilor, ce trece peste dealul Turia, prin vestul satelor Roșcani si Păuleni. 

Aspectul reliefului este larg valurat cu platouri joase, vai largi si culmi a caror orientare este in 

general, nord-estica si nord-vestica. Relieful este intregit si de prezenta unor glacisuri coluviale, 

proluviale sau mixte, situate la baza versantilor cu o inclinatie a pantelor intre 25–40 grade. 



 
Datorita marnelor din substrat, izvoarelor de coasta si lipsei vegetatiei pe panta sudica a dealului 

Turia, fenomenul de eroziune este puternic. Apele de siroire au scos la iveala, in unele locuri, roca-

mama. Suprafata terenuluui este brazdat de ogase si rigole. Ca o consecinta a acestui fenomen, 

materialele erodate in partea superioara a versantilor au fost depuse mai jos formand glacisuri 

coluviale intinse. În primăvara anului 1981, pe dealul Stalpeni, situat la sud-vest de Roscani, au 

avut loc alunecari de teren, cauzate de izvoarele de coasta, care au distrus aproximativ 20 de case.   

               Pe intinsul luncii Prutului, considerate a treia unitate separate in cadrul Campiei 

Moldovei, se gasesc microdepresiuni, microgrinduri, gradisti de diferite marimi, Prutete si un 

microrelief de coscova. Deoarece in aval de Trifesti raul Prut este deplasat catre baza versantului 

stang, lunca se intinde pe partea dreaptape o latime de 4–7 hm. Desi inundabil pana in anul 1977, 

sesul a fost cultivat, iar pe microgrinduri au ramas satele Hermeziu si Vladomira. 

              Schimbarile din evolutia geologica a Platformei Moldovenesti, in pliocencuaternar, au 

dus la diferentierea unui numar de 9 terase, din care 2 sunt joase si 7 sunt inalte.Situate altitudini 

diferite fata de sesul actual al Prutului, terasele au inaltimi cuprinse intre 2 si 140 m. Pet erase s-

au gasit urme de locuire din cele mai vechi timpuri. Podurile netede ale teraselor au fost cultivate 

sau utilizate ca drumuri comerciale si de acces, iar versantii, cu inclinari diverse, au fost acoperiti 

de vii, livezi, păduri si pășuni. 

              Centrul de comună este satul Trifești. Atât aici, cat si in celelalte sate functioneaza 

gradinite, scoli cu clase de invatamant primar si gimnazial si biserici ortodoxe. Pe langa acestea, 

exista si un dispensar uman, un notariat, o farmacie, o posta si o sectie de politie. Comuna are o 

suprafata totala de 9496,82 ha cu urmatoarele categorii de folosinta: arabil 6108,93 ha, pasuni 

1186,12 ha, fanete 189,09, vii 85,75 ha, livezi 5,06 ha, paduri 1184,41 ha, ape si stuf 325,2 ha, 

drumuri 146,53 ha, constructii234,74 ha, neproductiv 31,17 ha. 

          Localitatea Trifeşti este atestată documentar la 5 iunie 1624. Cea mai veche menţiune a 

toponimicului o gasim însa la 30 noiembrie 1539, când domnitorul Ştefan Lăcustă delimiteaza 

proprietaţile mânastirii Homor care „ajung pâna la vadul Trifeştilor şi pâna la Pruteţ”. 

 Câteva date despre istoricul localităţii aparţinătoare Hermeziu  

             Viaţa spirituală a comunei are la baza familia de carturari Negruzzi. Chiar daca 

Negruzziştii s-au stins, flacara aprinsa de ei continua sa arda,  întreţinuta prin diverse activitaţi ce 

au loc anual la Casa Memoriala „Costache Negruzzi” din Hermeziu, în Biblioteca „Costache 



 
Negruzzi” şi în Şcoala „Iacob Negruzzi” din Trifeşti : prezentari de carte, zilele deschise ale şcolii 

şi bibliotecii, întâlniri cu scriitori, dramatizari de opere literare, concursuri, programe artistice, 

dezbateri, schimburi de experienţă, e.t.c. 

           Cadrul istoric şi arhitectural deosebit ofera condiţii atât pentru dezvoltarea turismului 

cultural-istoric şi religios cât şi de recreere şi odihna. În aceasta zona se practica şi turismul de 

eveniment, ce atrage anual în jur de 4000 de turişti.  

Conacul familiei Negruzzi dateaza din  anii 1807-1810, a aparţinut lui Dinu Negruţ, tatal 

scriitorului Costache Negruzzi, care la casatoria cu Sofia Hermeziu primeşte ca zestre moşia 

Trifeştii Vechi (actual Lunca Prut sau Hermeziu). 

           În casa memorială s-au născut şi au trait mai multe personalitaţi marcante ale istoriei 

româneşti: 

         Constantin Negruzzi (1808-1868)-scriitor, parintele nuvelei istorice româneşti, membru al 

Academiei Române, chiar de la înfiinţare, preşedinte al Euforiei Iaşilor, director în câteva rânduri 

al Visteriei Moldovei, efor al şcolilor, codirector al Teatrului Naţional din Iaşi, ministru al 

finanţelor. Acesta s-a nascut şi a locuit la Hermeziu, fiind înmormântat în curtea bisericii din sat;  

        Leon C. Negruzzi (1840-1890)- scriitor junimist, prefect şi primar al Iaşului, senator de Iaşi. 

A trait la Hermeziu şi este înmormântat în curtea bisericii din sat; 

       Iacob C. Negruzzi (1842-1932)- scriitor, preşedinte al Academiei Române, unul din cei cinci 

fondatori ai „Junimii”, secretar timp de 25 de ani al revistei „Convorbiri Literare”. S-a nascut la 

Hermrziu. 

      Mihai L. Negruzzi (1873-1958)- general, memorialist, scriitor, primar al Iaşului, a trait la 

Hermeziu în 1930; 

       Ella L. Negruzzi (1876-1949)-prima femeie avocat din România, s-a nascut la Hermeziu; 

       Leon M. Negruzzi (1899-1987)- scriitor de limba franceza, traducator, fiul lui Mihai 

Negruzzi, a trait o perioada a vieţii la Hermeziu. 

                  În conacul familiei Negruzzi au poposit ca oaspeţi, în decursul timpului, domnitorii 

Mihai Sturdza şi Al. I. Cuza, scriitorii V. Alecsandri, M. Kogalniceanu, Petre P. Carp, majoritatea 

scriitorilor junimişti, reputaţi actori ai Teatrului Naţional din Iaşi, muzicieni ca Eduard Caudella, 

în prezenţa carora cei doi fraţi, Leon şi Iacob, cântau la pian şi flaut. 



 
       

                 Casa memorială „Costache 

Negruzzi” a fost inaugurata ca muzeu la 

7 octombrie 1995, fiind nominalizata de 

catre fundaţia EMYA din Bristol, 

pentru premiul Muzeului European al 

anului 1997. Urmaşii familiei au 

donat conacul Muzeului Literaturii 

Române din Iaşi. Şcoala din Hermeziu a 

fost construita în 1904 şi a primit, în 

1928, numele academicianului Iacob Negruzzi, ctitorul acesteia. Lânga şcoala se înalţa biserica, 

ctitorita în 1839 de spatarul Costache Negruzzi. La 12m de biserică, casele lui Mihai Negruzzi 

sunt folosite azi ca magazin sătesc iar vis-a-vis de acestea, se gaseşte conacul cu 14 plopi albi 

ramaşi din fostul parc. 

I.3. SPECIFICUL OCUPAŢIILOR POPULAŢIEI ADULTE: 

        Majoritatea localnicilor se ocupă cu activităţile agricole, cele trei sate fiind înt-un rapid proces 

de îmbătrânire şi datorită exodului masiv al tinerilor după anul 2007 în străinătate. Cei rămaşi 

lucrează la unităţile economice locale: ferma Astra,  

I.4. CĂILE DE ACCES CĂTRE ŞCOALĂ ALE ELEVILOR: 

         Accesul către Şcoala Gimnazială „Iacob Negruzzi” Trifești se face pe DN 24C dinspre Iași 

sau Botoșani, elevii localnici deplasându-se spre şcoală pe jos. Elevii din Vladomira sunt 

transportaţi cu microbuzul şcolar la Școala Hermeziu. 

I.5. IMPLICAREA ELEVILOR ÎN ACTIVITĂŢILE POPULAŢIEI ADULTE: 

            De regulă, elevii care se implică foarte mult în ocupaţiile adulţilor sunt cei care provin din 

familii cu venituri modeste, pentru care agricultura este singura sursă de venituri ( aproximativ 

20% din numărul total al elevilor). Familiile cu venituri mai mari nu implică elevii în aceste 

activităţi şi acordă o importanţă mai mare pregătirii elevilor pentru şcoală. 

I.6. STRUCTURA POPULAŢIEI COMUNEI: 



 
                  Comuna Trifești face parte din categoria asezarilor rurale, cu o forma neregulata bazata 

pe configuratia reliefului si  imbinata cu o locuire nedirijata in timp. Acestei forme ii corespunde 

o textura neregulata cu usoare tendinte de regularizare in zonele noi construite. 

Specific acestui timp este concentrarea intregei vieti comerciale si administrative de-a lungul 

soselei principale. Comuna sufera astazi modificari profunde datorita diferitelor modificari care 

genereaza o noua structura radiar-tentaculara. Textura asezarii la inceputuri era neregulata, casele 

fiind imprastiate in functie de proprietatea fiecaruia. Se observa o alungire a comunei spre 

extravilan datorita noilor constructii. 

       Vatra este asezata in centru de greutate al teritoriului administrativ al comunei, pe drumul 

national DN 24C. Asezata la piciorul dealurilor ce o inconjoara, frumusetea locului este 

amplificata de faptul ca in partea de est curge lin si cristalin batranul si plin de amintiri Prutul, iar 

la vest se inalta anevoios, dealul Curtii. Vatra comunei detine o suprafata de 10 ha, ce reprezinta 

o pondere de cca 5% din teritoriu administrativ al localitatii. 

 I.6.1. Evoluția numerică a populației 

            Bogatul pământ romanesc, unitar si armonios constituit, a fost intotdeauna un excelent 

mediu pentru viata oamenilor, prezenta activa in toate timpurile istorice. 

           Incadrandu-se organic populatiei tarii noastre, locuitorii acestui asezamant si 

imprejurimulor sale sunt legati prin acelasi mod de viata. Straveche prin stramosii daci si romani 

a caror trasaturi de cultura materiala si spirituala le-au dus mai departe,  aceasta populatie care a 

ramas neclintit legata de cetatea Iasului, aproape de scurgerea ireversibila a Prutului, a constituit 

vreme de un mileniu pavaza in fata curentelor migratoare. Apoi ea s-a alaturat grelelor si 

indelungatelor lupte pe pe parcursul intregii istorii a neamului romanesc, impotriva dominatiei si 

asupririi straine pentru recastigare independentei nationale si a libertatii sociale. 

          Cercetarile arheologice, istorice, geografice si sociologice atesta prezenta pe teritoriului 

comunei Trifesti a unor asezari milenare, pe aceiasi vatra suprapunandu-se cateva civilizatii 

preistorice, istorice si actuale, intr-o perfecta continuitate a populatiei omogene geto-dacica, daco-

romana si romaneasca. Excluzand fluctuatiile temporare datorate unor momente istorice deosebite 



 
( navaliri, razboaie ) se constata ca tendinta generala a evolutiei demografice a fost de crestere 

continuă. 

Indicatori 

specifici 

Recensăminte 

1912 1930 1966 1973 1996 2008 

Număr 

locuitori 

2672 2898 5540 6876 5300 5222 

Populația 

activă 

1150 1594 2714 3438 2358 2442 

Concluzii: 

-cea mai mare crestere a numarului populatiei s-a inregistrat in anul 1973, cu 6876 locuitori; 

-cresterea marcanta dintre anii 1966-1973 s-a datorat masurilor intreprinse de conducerea 

comunista, privind politicile demografice; 

-perioada cuprinsa intre anii 1912-1930 inregistreaza cea mai mica crestere a populatiei fata de 

perioadele urmatoare. 

            I.6.2. Structura populatiei pe vârsta și sexe 

            Incepand din anul 1966 se remarca o evidenta tendinta de egalizare a ponderilor celor doua 

sexe. Acest lucru se constata analizand preponderenta sexului masculin, care in 1966 reprezenta 

45,6 % din totalul populatiei, iar in anul 1978 reprezenta 49,1 %. Tot in aceasta perioada se 

constata o crestere considerabila a numarului si a ponderii populatiei tinere  ( 0-15 ani), in 

detrimentul populatiei adulte (15-59 ani ). Un aspect important pentru dezvoltarea economica 

ulterioara a comunei Trifesti la constituit populatia tanara (0-20 ani) care a reprezentat 45,3 % din 

totalul populatiei la finele anului 1978. 

I.6.3. Resursele de forta de munca ale comunei Trifesti 

Totalul populatiei cuprinse in grupa de varsta 15-65 ani ( apta de munca) este de 2385 persoane si 

reprezinta 45,67 % din totalul locuitorilor localitatii Trifesti. Numarul actual de persoane din 

comuna Trifesti care beneficiaza de somaj este de 110, din care 35 sunt barbati, iar 75 sunt femei. 



 
Repartizarea fortei de munca pe ramuri de productie este data in tabelul numarul 9, in timp ce 

figura numarul 10 prezinta structura socio-profesionala a populatiei din comuna Trifesti la nivelul 

anului 2008. 

I.7. SITUAȚIA ECONOMICA A LOCALITATII 

I.7.1. Structurile agrare din zona 

              Comuna Trifesti are un profil economic preponderent agricol. Pana in anul 1989, din 

volumul total al productiei globale, aproape 52% reveneau agriculturii, 43% se realiza in sfera 

circulatiei marfurilor si a serviciilor si numai circa 5% era asigurat de productia industriala. Dupa 

1990, volumul activitatilor economice a scazut incat in structura acesteia a crescut ponderea 

agriculturii, desi unele activitati intensive sau diminuat sau chiar au disparut (cresterea animalelor 

in societati cu capital de stat). Din punct de vedere a zonarii productiei agricole comuna se 

incadreaza in zona a VI-a (Bivolari) favorabila productiei de cereale, lapte si legume. Pentru 

aproape toate culturile potentialul productiv al pamantului exprimat in note de bonitare este peste 

media judetului Iasi. 

I.8. Implicarea agenţilor economici în susţinerea şcolii: 

       Şcoala Gimnazială „Iacob Negruzzi” Trifești a beneficiat de-a lungul ultimilor ani de 

susţinerea unor agenţi economici locali, care ȋn colaborare cu conducerea şcolii, Consiliul Local 

„Iacob Negruzzi” Trifești şi primarul comunei „Iacob Negruzzi” Trifești au oferit elevilor cadouri 

de Crăciun sau 1 iunie.  

I.9. Implicarea părinţilor în susţinerea şcolii: 

Participarea părinţilor la activităţile şcolii constă în : 

- şedinţe lunare cu părinţii elevilor clasei a VIII a în vederea pregătirii pentru examenul de Evaluare 

Naţională ; 

-şedinte cu părinţii la toate nivelurile de învăţământ ; 

-lectorate pedagogice sustinute de catre diriginţi , invatatori si consilierul psihopedagog; -

realizarea unor activitati extraşcolare, serbări, excursii ; 

-participarea la activitățile de igienizare pe perioada vacanţelor şcolare este redusă . 



 
I.10. Abandonul şcolar: 

         Şcoala Gimnazială „Iacob Negruzzi” Trifești şcolarizează elevii la următoarele niveluri de 

învăţământ : 

- Invăţământ preşcolar - cu program normal; 

- Invăţământ primar – cursuri de zi; 

- Invăţământ gimnazial- cursuri de zi; 

           În ultimii  ani şcolari abandonul şcolar la clasele I-IV a fost de 13 elevi , la clasele V-VIII 

de 31 elev1, cauza abandonului fiind situaţia materială precară a familiilor care nu pot întreţine 

copiii în şcoală . 

Rata abandonului şcolar, în ultimii 4 ani şcolari: 

Anul Invăţământ Invăţământ Total şcoală 

şcolar primar gimnazial  

2013-2014 7 16 23 

2014-2015 6 15 21 

 

I.11. Analiza PEST(E): 

           Activitatea oricărei entităţi economico-sociale este influenţată într-o mare măsură de 

factorii politici, economici, sociali, tehnologici şi ecologici, care se manifestă din mediul în care 

aceasta îşi desfăşoară activitatea. Performanţa instituţională este stimulată sau atenuată 

semnificativ de conjunctura politică şi legislativă, de evoluţia economică la nivel local, regional, 

naţional şi internaţional, de progresul social intern şi de integrarea înstructurile şi economice şi 

culturale ale Uniunii Europene. 

            Cuceririle tehnologice, invenţiile şi inovaţiile în domeniul industrial, precum şi necesitatea 

de a păstra un mediu natural ecologic pot contribui la eficientizarea procesului instructiv educativ 

şi la asigurarea finalităţilor educaţionale. De aceea este necesară o radiografie exigentă a mediului 

în care îşi desfăşoară activitatea instituţia de învăţământ, pentru a identifica oportunităţile pe care 

trebuie să le valorifice proiectul de dezvoltare instituţională în scopul maximizării rezultatelor. 



 
Analiza PEST(E) a permis identificarea următoarelor influenţe în activitatea Şcoala Gimnazială 

„Iacob Negruzzi” Trifești. 

Factori politici 

 Cadrul legislativ, specific învăţământului preconizează descentralizarea şi autonomia 

sistemului de învăţământ - Planul strategic al Ministerului Educaţiei Naţionale 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 Strategia de dezvoltare a judeţului Vrancea 2013-2020, Strategia 

de dezvoltare a regiuniiS-E pentru perioada 2007-2013; 

 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); 

 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: 

PRIS (Proiectul pentru Reabilitarea Infrastructurii Şcolare), alte programe; 

 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, SEI (sistem educaţional informatizat); 

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

guvernamental „Lapte - Corn", Programul „Euro 200", acordarea burselor sociale pentru 

elevii defaforizați,etc; 

 existenţa proiectelor de pregătire şi perfecţionare a cadrelor didactice şi a programelor cu 

finalităţi de educaţie şi formare profesională 



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

Factori economici: 

 cadrul legal favorizează atragerea unor fonduri rambursabile sau nerambursabile de la 

diverşi agenţi economici (donaţii, sponsorizări) ; 

 descentralizarea mecanismelor financiare referitoare la finanţarea învăţământului, astfel 

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

care dispun; 

 orientarea actuală impune translarea interesului unităţilor şcolare spre o cultură a 

proiectelor; 

 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. 

Factori sociali 

 fluctuaţiile demografice influenţează cifrele de şcolarizare ale unităţilor de învăţământ; 

 creşterea numărului familiilor monoparentale, creşterea abandonului şcolar, creşterea ratei 

infracţionalităţii în rândul tinerilor, creşterea ratei divorţialităţii; 

 oferta educaţională adaptată intereselor elevilor; 

 aşteptările comunităţii de la şcoală; 

 rolul sindicatelor şi a societăţii civile modifică obiectivele de dezvoltare instituţională; 

 cererea crescândă venită din partea comunităţii pentru educaţia adulţilor şi pentru programe 

de învăţare pe tot parcursul vieţii transformă unităţile de învăţământ în furnizori de servicii 

educaţionale. 

Factori tehnologici 

 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 (AEL, SEI, ) conduce la modernizarea 

actului educaţional tradiţional; 

Factori ecologici: 

 integrarea în Uniunea Europeană presupune respectarea unor norme precise în protejarea 

mediului de către unităţile şcolare; 

 educaţia ecologică în unităţile de învăţământ devine prioritară; 

 prin activitatea sa, unitatea şcolară trebuie să se implice în rezolvarea problemelor de mediu 

prin implicarea în proiecte ecologice; 

 economisirea la maximum a resurselor de energie termică, electrică, apă etc. astfel încât să 

se protejeze mediul înconjurător. 

        Concluziile şi interpretările analizei PEST(E) sunt valorificate în elaborarea direcţiilor de 

acţiune strategică a Şcoala Gimnazială „Iacob Negruzzi” Trifești pentru perioada 2015-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Strategia de dezvoltare a Şcolii Gimnaziale „Iacob Negruzzi” Trifești 

pentru perioada 2015-2020: 

 

II. Analiza S.W.O.T. 

 

Din rapoartele primite de la şefii comisiilor metodice rezultă o sinteză a activităţii 

instructiv- educative din anul şcolar 2014 -2015, sinteza ce constituie punctul de plecare pentru 

analiza S. W. O. T. la nivelul întregii instituţii. 

 

ANALIZA SWOT an şcolar 2014 - 2015 

MANAGEMENT                               

                    

Puncte tari Puncte slabe 

 aplicarea corespunzătoare a legislaţiei în 

domeniul educaţiei; 

 centrarea managementului şcolar pe 

obiective strategice şi pe obţinerea de 

rezultate superioare ; 

 eficienţa managerială manifestată în echipe 

la nivel formal; 

 dezvoltarea unei culturi rganizaţionale 

pozitive si a unui climat de lucru motivant . 

 managementul şcolar şi instituţional s-a 

realizat de o manieră activ-participativă şi 

democratică, care a permis romovarea 

iniţiativelor cadrelor didactice şi a marcat 

un vizibil salt spre profesionalism, reliefând 

deschiderea spre aplicarea programului de 

descentralizare a unităţilor şcolare; 

 

 comunicarea intrasistemică uneori 

deficitară 



 
 

RESURSE CURRICULARE 

Puncte tari Puncte slabe 

 şcoala dispune de baza legală necesară 

elaborării ofertei curriculare; 

 există o bază didactică ce permite orientarea 

ofertei curriculare spre informatică, limbi 

stăine,matematică,limbă română; 

 dotarea şcolii permite orientarea ofertei 

şcolare spre discipline cu nivel de 

aplicabilitate - în domeniul informaticii; 

 nivelul  de  pregătire  al  cadrelor  didactice  

oferă posibilitatea abordării unei palete 

largi de discipline în oferta curriculare; 

 disciplinele de învăţământ din TC sunt 

foarte bine încadrate cu învăţători / 

profesori şi beneficiază de mijloace de 

învăţământ necesare; 

 rata de promovare de peste 70%; 

 absolvenţii cuprinşi în ciclul inferior al 

liceului; 

 rezultate bune la evaluarea naţionale 2015 

la concursurile şcolare(olimpiade, alte 

concursuri). 

 Elevii de clasa a VIII o bună pregătire de 

cultură generală şi abilitaţi de operare pe 

calculator. 

 

 număr mare de ore/săptămână 

 număr mic de discipline opţionale 

cls VII-VIII; 

 -interesul scăzut al elevilor de 

clasa VIII pentru disciplinele la 

care nu susţin testare; 

 

 



 
 

CAPITOLUL II 

II.1. MISIUNEA ŞCOLII: 

"O ŞCOALĂ DESCHISĂ PENTRU TOŢI COPIII" 

 

Misiunea Şcolii Gimnaziale „Iacob Negruzzi” Trifești este: 

 să asigure o educaţie de calitate pentru dezvoltarea individului, în vederea integrării acestuia 

în plan social, pentru a deveni cetăţeni activi şi responsabili, deplin conştienţi de propria lor 

valoare. 

  să creeze un climat stimulativ atât pentru elevi cât şi pentru cadrele didactice, dovedind 

interes pentru nevoile comunităţii locale şi regionale. 

 să promoveze un management eficient al tuturor resurselor şi asigurăm părinţii că educaţia 

copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o formare personală permanentă. 

Propunem  pentru elevii școlii noastre: 

 

 educaţie conform standardelor europene; 

 adaptare la situaţiile de schimbare specifice unei societăţi în dezvoltare; 

 un procent de promovare la examenele de sfârşit de ciclu gimnazial de peste 75%; 

 capacitatea de a comunica în situaţii diverse, în limba maternă şi într-o limbă de circulaţie 

internaţională; 

 performanţe deosebite la toate disciplinele de învăţământ, ȋn funcţie de aptitudinile fiecărui 

elev al şcolii noastre; 

 dezvoltarea valorilor morale  

 cunoaşterea şi aplicarea tehnicilor de operare pe calculator 

 

 

 

 



 
II.2. VIZIUNEA ŞCOLII: 

  

„NU INVĂŢĂM NUMAI PENTRU ŞCOALĂ, CI PENTRU ÎNTREAGA VIAŢĂ” 

 

 

Ne propunem să devenim o şcoală model pentru învăţământul preuniversitar local, în care 

în colaborare cu partenerii sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea, să asigurăm condiţii pentru 

dezvoltarea armonioasă a fiecărui elev din şcoală, să-i sădim încrederea în sine, să îl încurajăm să 

se manifeste liber şi să îl ajutăm să descopere că, prin muncă asiduă, cu talent şi perseverenţă, 

poate deveni „cel mai bun”. 

Ne dorim ca, prin resursele existente, într-un ritm propriu, bazaţi pe convingerea că toate au 

un început, să facem singuri ceea ce aşteptăm de la alţii. 

II. 3.VALORI ŞI PRINCIPII CULTIVATE Şl PROMOVATE DE ŞCOALĂ: 

 

COOPERARE: să realizăm lucruri mai bune împreună: elevi, cadre didactice, părinţi, personalul 

școlii, comunitate; 

AUTONOMIE: să acţionăm şi să luăm decizii în mod autonom, să avem iniţiative, să ne formăm 

un stil de viaţă efficient. 

 

“LUCRUL BINE FĂCUT”: să ne înbunătăţim continuu munca pe care o desfăşurăm, să nu facem 

risipă de timp, energie, material, bani, ş.a. 

 

RESPONSABILITATE: să ducem la îndeplinire atribuţiile care ne revin, să ne asumăm 

răspunderea. 

 

INTEGRITATE: să avem puterea de a spune întotdeauna adevărul, să acţionăm onest în gând şi 

în faptă. 

 



 
MORALITATE și GENEROZITATE: să creăm împreună un climat de siguranţă şi încredere 

reciprocă, de întrajutorare şi compasiune pentru depăşirea momentelor dificile din viaţă, de 

simpatie şi sprijin moral; să nu fim indiferenţi la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

 

II.4. Dinamica structurii şcolii pe nivele de învăţământ: 

 

Anul şcolar 

 

Înv. 

 

Înv. 

 

Înv. 

 

Înv. 

 

Înv. 

 

Înv. 

 

Număr 

 

Număr         

  Preșcolar  Preșcolar  primar  primar  gimnazial  gimnazial  total clase  total elevi 

                 

  Nr. Cls.  Nr.  Nr.  Nr.  Nr.  Nr.     

    elevi  cls  elevi  cls  elevi     

2013-2014        6  154  14  281  10  223  30  658 

2014-2015  7  175  14  278  11  240  32  693 

 

 

II.5. Evoluţia raportului număr elevi / număr norme didactice: 

Anul Învatamant Învatamant Învăţământ 

şcolar preșcolar primar gimnazial 

2013-2014 154/6 281/14 223/10 

2014-2015 175/7 278/14 240/11 

 

II.6. Număr elevi promovați, pe cicluri de învăţământ: 

 

 

An școlar Învăţământ primar Învăţământ gimnazial 

2013-2014 270 196 

2014-2015 265 202 

 



 
II.7. Număr elevi repetenţi pe cicluri de învăţământ: 

An școlar Învăţământ primar Învăţământ gimnazial 

2013-2014 11 27 

2014-2015 10 12 

 

II.8. Mediile de promovare în învăţământul gimnazial : 

Anul scolar medii medii medii medii medii 

 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-10 

2013-2014 41 34 56 42 23 

2014-2015 16 42 54 50 40 

 

II.9. Procentele de promovare la examenele naţionale: 

Limba  şi literatura română: 

 

An 5- 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 procent medie medii 

scolar 5,99       promov >8,00 

2014-2015 10 14 13 4 2 0   93,47%  6 /13,95% 

 

Matematică: 

 

An 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 procent medie medii 

şcolar        promov >8,00 

2014-2015 13 6 6 3 5 1 73,91% 6.72 9 /26,47% 

 

 

 

 



 
II.10 Inserţia socio-profesională a absolvenților clasei a VIII-a : 

An școlar Nr.elevi 

absolvenți 

Liceul Școala 

profesională 

Alte situații 

2013-2014 46 14 10 22 

2014-2015 57 20 27 10 

 

III.1. ŢINTE STRATEGICE: 

          Unitatea şcolară este una dintre unităţi de învăţământ din mediul rural al judeţului Iași, care 

încearcă să facă față provocărilor sociale, tehnologice și numai. Reprezentativitatea instituţiei nu 

constă numai în mărime, ci în primul rând în calitatea absolvenţilor săi şi in performanţele pe care 

acestia le obţin atât pe parcursul şcolarizării, cât şi după absolvire. Dezvoltarea şi modernizarea 

instituţională a Şcolii Gimnaziale „Iacob Negruzzi” Trifești, în perioada 2015-2019 are 

următoarele ţinte strategice: 

1. Reforma şi personalizarea procesului instructiv-educativ; 

2. Creşterea calităţii fluxurilor de elevi şi asigurarea finalităţilor educaţionale; 

3. Îmbunătăţirea standardelor de performanţă a resurselor umane şi a managementului şcolar; 

4. Ameliorarea şi modernizarea bazei tehnico-materiale şi generalizarea accesului la 

informaţia electronică; 

5. Adaptarea ofertei de educaţionale; 

6. Optimizarea relaţiilor intersistemice, comunitare şi internaţionale. 

3.1. PROIECȚIA STRUCTURII ŞCOLII PE NIVELURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU 

URMĂTORII 5 ANI ŞCOLARI: 

An Şcolar Înv. preşcolar Înv. primar Înv. gimnazial Nr. clase total 

2015-2016 7 14 10 31 

2016-2017 7 16 11 34 

2017-2018 7 16 10 33 

2018-2019 7 16 10 33 

2019-2020 7 16 10 33 



 
 

3.1.1. REFORMA ŞI PERSONALIZAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 

            Reforma şi personalizarea curriculum-ului impune ca prioritate în perioada 2015-

2020armonizarea celor trei componente ale acestuia în vederea recuplării învăţământului la nevoile 

de calificare resimţite in economie, administraţie, viaţă socială şi cultură. In contextul actual socio-

economic şi politic misiunea şcolii se identifică cu opţiunea pentru modernitate şi performanţă. 

          Deschiderea continuă a societăţii româneşti spre valorile democratice internaţionale 

coroborate cu provocările globalizării economiei mondiale şi de integrarea in Uniunea Europeană 

creează numeroase oportunităţi in ceea ce priveşte mobilitatea forţei de muncă şi abordarea (prin 

planul de şcolarizare) unor specializări profesionale specifice societăţii tehnologice şi 

informaţionale moderne. Componentele curriculum-ului trebuie să asigure practicarea unui 

învăţământ care să profileze caractere şi să asigure formarea tânărului apt să facă faţă schimbărilor 

rapide. 

 

Proiectarea curriculară, pentru perioada 2015-2020 are ȋn vedere următoarele obiective 

strategice: 

 asigurarea finalităţilor educaţionale şi a egalităţii şanselor pentru toţi absolvenţii 

(promovarea examenelor nationale, accesul in niveluri superioare de invăţământ); 

 organizarea unui proces de invăţământ flexibil şi diversificat (TC + CDS) raportat la 

necesităţile şi optiunile elevilor; 

 stimularea competiţiei şi orientarea spre centre de excelenţă a elevilor capabili de 

performanţă; 

 readucerea invăţării ȋn orele de clasă şi reducerea dependenţei succesului şcolar de 

"învăţământul paralel"; 

 asigurarea tehnicilor de învăţare individuală necesare pe parcursul intregii vieţi; 

 realizarea de programe de studiu personalizate şi atractive pentru disciplinele opţionale 

oferite; 

 flexibilitatea deciziilor curriculare la nivelul unităţii şcolare, a catedrelor şi cadrelor 

didactice; 

 



 
 proiectarea disciplinelor opţionale pe parcursul unui semestru, a unui an şcolar sau pe 

intreg ciclu de învăţământ după următoarea schemă principală de elaborare: 

-argument; 

-obiective de referinţă şi activităţi de învăţare; 

-listă de conţinuturi; 

-modalităţi de evaluare; 

 corelaţia funcţională între discipline şi arii curriculare; 

 formarea capacităţilor de a aborda complet o problemă, de a formula idei şi a testa soluţii; 

 flexibilitatea evaluărilor ( initiale, pe parcurs şi sumative); 

 predare şi asistenţă la ore cu echipe formate din profesori de specializări apropiate pentru 

dinamizarea activităţii şi asigurarea interdisciplinaritaţii; 

 crearea abilităţilor de utilizare a tehnicii de calcul, accesul la resursele informaţionale din 

ţară şi străinătate; 

 promovarea valorilor moral-civice, culturale specifice societăţii democratice; 

 proiectarea şi dezvoltarea de opţionale noi (discipline) care să asigure competenţe în 

domenii diverse: 

 educaţia in spiritul comunicării interculturale, educaţia informaţională, educatia 

economică, educaţia antreprenorială, educaţia juridică, educaţia moral-civică, estetică şi cultivarea 

sensibilităţii. 

 

3.1.2. CREŞTEREA  CALITĂŢII  FLUXURILOR  DE  ELEVI  ŞI  ASIGURAREA 

FINALITĂŢILOR EDUCAŢIONALE 

           Desăvârşirea personalităţii copilului este un proces de durată. Desfăşurarea lui pe parcursul 

şcolarizării în ciclul primar şi gimnazial are ca punct terminus exprimarea opţiunii in ceea ce 

priveşte continuarea studiilor. Acesta este un act de maturitate cu profunde semnificaţii. 

Obiectivele strategice în formarea potentialului uman reprezentat de fluxurile de elevi care 

optează pentru unitatea şcolară sunt: 

 întărirea suportului şi statutului social al elevului; 

 crearea condiţiilor cele mai optime funcţionării instituţiei de învăţământ; 

 crearea autonomiei morale şi iniţiativei proprii în alegerea carierei; 



 
 formarea în spiritul cunoaşterii şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

omului, al demnitaţii şi toleranţei, a schimbului liber de opinii intr-o societate democratică. 

 insuşirea valorilor morale ale statului de drept a economiei de piaţă bazată pe respectul 

proprietăţii şi pe competiţia liberă; 

 asigurarea unor tehnici de muncă pentru forrnarea intelectuală, formarea competenţelor 

cheie necesare într-o societate a cunoaşterii; 

 asigurarea condiţiilor speciale de studiu şi instruire pentru elevii capabili de performaţă cu 

atenţie deosebită pentru elevii din învăţământul gimnazial. 

 adaptabilitatea la schimbare şi la ritmul ei; 

 stimularea potenţialului creativ, intuitiv şi imaginativ; 

 incurajarea potentialului de proiecţie (planificare), materializare şi evaluare; 

 dezvoltarea capacităţii de integrare activă in grupuri sociale (familie, mediu şcolar, mediu 

profesional); 

  decizia personală în asumarea riscului; activitatea in echipă, colaborarea, evaluarea şi 

reevaluarea rezultatelor, responsabilitatea pentru o activitate realizată; 

 dobândirea competenţelor lingvistice pentru comunicarea orală şi scrisă în cel puţin o limbă 

de circulaţie internaţională; 

 insuşirea tehnicii şi vocabularului de comunicare interpersonală şi social. 

 dobândirea capacităţii de utilizare a tehnologiilor asistate de calculator in activitiiţile 

practice; 

 formarea responsabilităţii pentu propria dezvoltare şi sănătate; 

 dobândirea increderii in sine şi in reuşita personal; 

 crearea capacităţii de evaluare a colectivului, a membrilor lui şi a propriei persoane; 

 asigurarea unui climat şcolar de sigurantă fizică şi psihică. 

 

 

3.1.3.  ÎMBUNĂTĂŢIREA STANDARDELOR DE PERFORMANŢĂ A RESURSELOR 

UMANE ŞI A MANAGEMENTULUI ŞCOLAR 

       Nevoile de formare a personalului sunt extrem de diversificate şi cuprinzătoare şi se referă la 

conceptual modern de formare continuă şi la educaţia pe parcursul întregii vieţi. 



 
           Întreaga activitate are ca scop final asigurarea formării centrate pe elevi, abordarea 

interdisciplinară, utilizând metodele interactive, evaluarea de competenţe şi atingerea unor 

performanţe superioare. 

Gestionarea şi reforma resurselor umane are următoarele obiective strategice: 

 reforma managementului şcolar prin descentralizare şi întărirea autonomiei colectivelor de 

catedră (la nivelul catedrelor, claselor); 

 pregătirea managerială specializată a personalului didactic ca parte a formării profesionale; 

 perfecţionarea cadrelor didactice in sensul caracterului formativ al învăţământului şi 

renunţarea la învăţământul teoretizat (dopat cu date nesemnificative); 

 folosirea metodelor eficiente de predare/învăţare (dezbateri participative, interactive) care 

presupun cunoaşterea potenţialului intelectual şi psihologic al fiecărui elev); 

 organizarea formării continue a personalului didactic pe baze moderne; 

 stimularea cadrelor didactice să cunoască bine cel puţin o limbă de circulaţie internaţională 

(organizarea de cursuri la nivelul fiecărei catedre); 

 însuşirea deprinderilor de utilizare a tehnicii de calcul şi accesare a internetulului - 

colaborări cu cadre didactice din ţară şi străinătate pe diferite teme care să vizeze perfecţionarea 

învăţământului românesc; 

 valorificarea la maximum a cadrului legislative în domeniul formării şi perfecţionării 

cadrelor (accesul la programe naţionale şi internaţionale de pregătire profesională). 

 forrnarea continuă a tuturor membrilor colectivului profesoral atât la nivelul unitătii şcolare 

cât şi prin centre specializate: Inspectoratul Şcolar Judeţean, Casa Corpului Didactic, Agenţia 

Natională pentru Programe Comunitare, Universităţi; 

 formele de perfecţionare promovate: 

-autoperfecţionare-studiu autoindus; 

-cursuri prin corespondenţă (pachete informaţionale, proiecte, cursuri metodologice); -

perfecţionare in cadrul unor programe regionale, naţionale şi internaţionale. 

 cunoaşterea fiecărui membru al colectivului printr-o observare atentă, analiza obiectivă a 

rezultatelor activităţii, distribuţia judicioasă a sarcinilor şi evaluarea periodică a rezultatelor; 

 iniţierea de activităţi de consiliere şi orientare a cadrelor didactice raportate la proiectele 

unitaţii şcolare pe termen scurt şi mediu, a misiunii, obiectivului şi prsonalităţii unităţii şcolare; 



 
 în perioada 2015-2017 cel puţin 2 cadre didactice să participe, la diferite forme de 

perfecţionare în ţări din Uniunea Europeană. 

  reconsiderarea raportului între "sancţiune şi recompensă"; valorificarea potenţialului de 

stimulare creat de Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi a Legii nr. 284/2010, lege cadru privind 

salaizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice - gradaţii de merit, premii, distincţii etc. 

şi de legislaţia în domeniul autonomiei, descentralizării şi utilizării resurselor extrabugetare - 

creşteri salariale, premii etc.; 

 perfecţionarea sistemului de evaluare a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 

pe baza evaluării anuale în conformitate Legea Educaţiei Naţionale nr.l/2011, Legea nr. 284/2010, 

lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi cu Ordinul 

M.E.C.T.S. 3860 din 10.03.2011 privind aprobarea criteriilor şi metodologiei de evaluare a 

performanţelor profesionale anuale ale personalului contractual (care include: autoevaluare, 

evaluarea şefului ierarhic superior, a Consiliului de Administraţie) consemnată în fişe pe baza 

cărora se stabilesc punctajele, calificativele şi coeficienţii de multiplicare pentru stabilirea 

salariilor întregului personal; 

 monitorizarea performanţelor obţinute de fiecare membru al colectivului şi cuantificarea 

lor în funcţie de competenţă, importanţa muncii ca bază pentru promovare profesională; 

 crearea dimensiunii participative, investind în capacităţile fiecărui membru al colectivului, 

în posibilitatea de a desăvârşi "valori" in fiecare domeniu de activitate; 

 creşterea rolului Consiliului de Administraţie, a Consiliului Profesoral şi a catedrelor in 

gestionarea şi formarea resurselor umane; 

 creşterea rolului managerului şi a echipei manageriale în formarea colectivelor de 

colaboratori, în promovarea "omului potrivit la locul potrivit", în alocarea resurselor umane 

existente şi identificarea posibilităţilor de optimizare a valorii capitalului uman disponibil. 

 

3.1.4. AMELIORAREA ŞI MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII ŞI 

GENERALIZAREA ACCESULUI LA INFORMAŢIA ELECTRONICĂ 

 

      Ameliorarea  şi  modemizarea  bazei  tehnico-materiale  este  unul  din  scopurile strategice 

prioritare pentru perioada 2015-2020. Aceasta presupune utilizarea cu maxim de eficienţă a 

cadrului normativ şi legislativ în ce priveşte descentralizarea şi autonomia instituţională. 



 
Modernizarea infrastructurii existente se structurează pe trei direcţii principale şi are următoarele 

obiective strategice: 

a) INVESTIŢII DE CAPITAL 

Fondurile destinate cheltuielilor de capital în măsura în care acestea vor fi alocate vor fi dirijate 

către următoarele obiective de investiţii: 

 Reamenajarea bibliotecii şcolare-structurarea spaţiului; panouri de afişaj; 

 Modernizarea mobilierului din sălile de clasă unde parchetul nu s-a schimbat; 

 Amenajarea bazei sportive cu plasă de protecţie; demersuri teren de educaţie fizică; 

 Modernizarea curţii şcolare şi a spaţiilor verzi (coşuri de curte, brazi, flori). 

 

b) DOTĂRI CU MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI MATERIAL DIDACTIC: 

Asigurarea dotărilor necesare spaţiilor destinate activităţilor didactice, de instruire 

practică şi în spaţiile administrative are următoarele priorităţi: 

 Înlocuirea mobilierului şcolar în sălile de clasă (rămase nemodernizate) cu mobilier nou 

(ergonomic); 

 Aprovizionarea cu material bibliographic, manuale, reviste, etc. 

 Achiziţionarea de echipament şi aparatură sportivă (laboratoare, sală educaţie fizică); 

 Dotarea cu obiecte de inventar (table şcolare, videoproiectoare). 

c) SPORIREA RESURSELOR FINANCIARE: 

Având în vedere situaţia economico-financiară la nivel macroeconomic este necesară 

dimensionarea finanţării asigurate de la bugetul de stat, de la bugetul local precum şi a veniturilor 

extrabugetare în raport cu cheltuielile reclamate de funcţionarea instituţiei pertru: 

 eliminarea gradului de incertitudine a obţinerii veniturilor şi a riscurilor asociate; 

 dimensionarea şi fundamentarea economicoasă, eficientă şi eficace a cheltuielilor; 

 fundamentarea necesarului pentru investiţii şi realizarea achiziţiilor publice la nivelul celei 

mai avantajoase oferte sub raportul calitate/preţ; 

 atragerea de finanţări externe (în principal de la Comunitatea Europeană) pe baza 

concursului de proiecte prin administraţia locală; 

 finanţări din partea agenţilor economici; 

În perioada 2015-2020 se previzionează o scădere a veniturilor extrabugetare. 

 



 
Se vor identifica şi alte mijloace pentru atragerea de surse financiare pe bază de proiecte (studii de 

fezabilitate, analize economico-financiare pertinente) programe europene în funcţie de 

oportunităţile oferite de evoluţia mediului economic şi de facilităţile legislative. Anual se vor 

întocmi proiecte de buget pentru fiecare sursă de finanţare, contracte cu comunitatea locală, cu 

agenţii economici, cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor, cu fundaţii interesate în susţinerea 

financiară a educaţiei, astfel ȋncât să se obţină sursele necesare. 

Utilizarea surselor financiare provenite din cele trei forme de finanţare (buget de stat, buget local, 

venituri proprii) se va face cu aprobarea Consiliul de Administraţie, stabilindu-se priorităţile pe 

termen mediu şi lung. 

Crearea unui sistem informatic şi informaţional fiabil şi fezabil care să gestioneze resursele de 

"hard" şi “soft” la nivelul întregii unităţi şcolare este o preocupare managerială prioritară pentru 

perioada următoare. Accesul permanent la Internet va fi generalizat. Toate disciplinele de studiu 

vor beneficia de soft specializat astfel încât predarea să capete un caracter dinamic şi să răspundă 

nevoilor societăţii informaţionale. 

 

3.1.5. ADAPTAREA OFERTEI DE EDUCAŢIE: 

Analiza situaţiei absolvenţilor care au finalizat studiile în perioada 2007-2012 a arătat că aceştia 

au o pregătire bună în general, dar au puţine cunoştinţe în ceea ce priveşte noţiunile de programare, 

deoarece opţionalul "TIC" s-a desfăşurat fără cadre didactice calificate, iar fluctuaţia cadrelor 

didactice nu a permis o abordare cu o viziune de lungă durată. 

         Opţiunea managerială pentru următorii ani este aceea de menţinere a unităţii şcolare la 

dimensiunea actuală (ca număr de clase şi de personal) titularizarea de personal didactic pentru 

acest opţional având în vedere noua lege care stipulează creşterea numărului de ore la această 

disciplină. Oferta educaţională pentru perioada 2015-2020 va suporta transformări în ceea ce 

priveşte numărul de discipline opţionale conform legii şi diversificarea lor. 

 

3.1.6. OPTIMIZAREA RELAŢIILOR  INTERSISTEMICE, COMUNITARE

 ŞI INTERNAŢIONALE 

 

         Interacţiunea şcolii cu mediul social, cultural şi economic presupune transformarea ei în 

centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii. 



 
           Acest deziderat se poate realiza numai prin creşterea autonomiei instituţiei şcolare, 

descentralizarea administrativă şi financiară şi dezvoltarea, promovarea şi modemizarea relaţiilor 

interne şi externe. 

          Succesul procesului de perfecţionare a actului educaţional depinde de măsura în care sunt 

valorificate şi amplificate relaţiile instituţiei cu mediul social în care activează. 

            Perfecţionarea relaţiilor intersistemice, comunitare şi internaţionale pentru perioada 2015-

2020 vizează următoarele obiective stretegice: 

 centrarea activităţii pe nevoile beneficiarilor educaţiei (elevi, părinţi, comunitate); 

 colaborarea eficientă cu personalul - crearea unui climat de muncă pozitiv, motivant; 

 abordarea unui stil managerial (la nivelul şcolii, catedrelor, claselor) eficient flexibil; 

 creşterea rolului informaţiei, a capacităţii organizatorice şi mobilizatoare, perfecţionarea 

sistemului de evaluare fazială şi finală tehnică şi economic; 

 reprezentarea eficientă a unitiiţii şcolare raportată la factorii externi (comunitate, foruri 

ierarhice superioare, autorităţi locale şi judeţene, organe de ordine publică, reprezentanţii cultelor, 

instituţii similare din ţară şi străinătate, agenţi economici, asociaţii, fundaţii şi organizaţii interesate 

în susţinerea învăţământului, colective de părinţi); 

 implicarea in activitatea şcolii a partenerilor sociali şi asigurarea posibilităţii acestora de a 

influenţa deciziile la nivelul unităţii şcolare; 

 asigurarea transparenţei în activitatea şcolii printr-o relaţie permanentă cu massmedia la 

nivel local, judeţean, naţional şi internaţional; 

 angajarea de parteneriate pe bază de proiecte şi contracte cu instituţii, asociaţii, fundaţii şi 

agenţi economici în scopul realizării obiectivelor unităţii şcolare; 

Perfecţionarea relaţiilor externe în perioada 2015-2020 valorifică relaţiile deja stabilite cu unităţi 

şcolare de acelaşi nivel din judeţ, regiune, din ţară şi străinătate, organismele ierarhice superioare, 

instituţiile administraţiei publice, organe de ordine publică instituţii şi organizaţii interesate în 

susţinerea educaţiei, agenţi economici, reprezentanţi ai cultelor etc. 

 

Capitolul IV 

 

4.1. OPŢIUNI MANAGERIALE 



 
Principiile de elaborare a curriculum-ului vizează componentele de bază ale procesului de 

învăţământ şi reflect idealul educaţional al şcolii româneşti. 

 

4.1.1. DEZVOLTAREA CURRICULARĂ 

    Respectând principiul egalităţii şanselor, trunchiul comun asigură fiecărui elev dreptul la o 

educaţie şcolară comună, un fond de cunoştinţe de bază în temeiul cărora să promoveze cu success 

examenele de finalizare a studiilor şi concursurilor organizate la nivel naţional. 

 

4.1.1.1. Trunchiul comun 

         Însuşirea la nivel maximal a cunoştinţelor cerute de prograrnele şcolare şi îndeplinirea 

obiectivelor prevăzute de acestea trebuie să constituie preocuparea primordială a întregului 

colectiv didactic. 

        Fiecare catedră (comisie metodică) va întocmi anual şi semestrial programe concrete care să 

asigure dobândirea cunoştinţelor şi capacităţi1or necesare prin: 

- ore de consultaţii (aprofundarea temelor şi capitolelor care fac obiectul programelor de 

examen); 

- elaborarea de materiale auxiliare (ghiduri de pregătire, culegeri de subiecte propuse); 

- simulări de examene; 

            Trunchiul comun desăvârşeşte personalitatea adolescentului prin cultură generală orientaţi 

în dorneniile indicate în mod precis de Curriculum-ul Naţional şi dezvoltă capacitatea de a-ţi 

mobiliza propriile resurse. 

       Opţiunile managerial privind dezvoltarea curricular au în vedere următoarele direcţii: 

 afectarea numărului de ore pentru temele din prograrnele de invăţământ prevăzute de 

trunchiul comun în funcţie de necesarul impus, de realităţile obiective identificate la nivelul 

fiecărei clase şi de experienţa cadrului didactic (exemplu: la nivelul unei clase cu 

performanţe reduse se va putea opta pentru numărul maxim de ore exclusiv pentru a 

aprofunda obiectivele şi conţinuturile acoperite de trunchiul comun); 

 curriculum-ul la decizia şcolii va propune elevilor ore de aprofundare sau extindere la 

disciplinele care constituie probe de examen; 

  



 
 la clasele a VIII-a elevii şi părinţii vor fi informaţi lunar asupra stadiului pregătirii 1or 

pentru examenul de finalizare (pe baza rezultatelor obţinute la testările din materia 

prevăzută de programele pentru examene); 

 stimularea creşterii responsabilităţii şcolii şi a elevului pentru calitatea şi finalitatea 

procesului educativ; 

 asigurarea finalităţii curriculum-ului prin formarea unui absolvent autonom, activ, 

competent, motivat, capabil de opţiune şi decizie; 

4.1.1.2. Curriculum-ul la decizia şcolii 

        Din punct de vedere al politicii educaţionale a unităţii şcolare prin curriculumul la decizia 

unităţii şcolare se stimulează promovarea acelor valori şi practici sociale care să asigure 

individualizarea personalităţii instituţiei la nivel local, regional şi naţional şi să asigure succesul 

absolvenţilor săi. 

Dezvoltarea curriculară trebuie să promoveze deschiderea interdisciplinară şi proiectarea centrării 

pe competenţe, creşterea transparenţei actului didactic şi "construirea" lui ca un răspuns la nevoile 

concrete ale comunităţii. 

      Competenţele generale (care se urmăreşte a fi formate la elevi pe parcursul treptei gimnaziale 

de şcolaritate) precum şi competenţele specifice se stabilesc în funcţie de opţiunea, înclinaţiile şi 

interesul elevilor pentru identificarea carierei (continuarea studiilor ). 

         Curriculum-ul la decizia şcolii trebuie să realizeze inovaţia curriculară locală (la nivelul 

fiecărei catedre şi cadru didactic) şi flexibilizarea deciziei curriculare. 

Opţiunile manageriale privind dezvoltarea curriculum-ului la decizia şcolii impun: 

 elaborarea proiectului clasei (valabil pe 4 ani) pentru clasele a V-a, în care se conturează 

perspective disciplinelor opţionale în funcţie de filieră/profil/specializare; 

 profesorii propun discipline, cursuri, teme opţionale, în funcţie de preocupările şi 

experienţa lor, de interesul şi solicitările elevilor; 

 proiectarea disciplinelor opţionale se realizează pe perioade de timp de la un semestru la 4 

ani (cursuri de l-2 ore pe săptămână, indicându-se precis obiectivele şi contribuţia acestora la 

formarea culturii generale sau la pregătirea la o anumită disciplină); 

 oferta globală de cursuri opţionale va cuprinde dublul numărului de ore faţă de posibilitatea 

de opţiune a elevilor; 



 
 proiectarea ofertei disciplinelor opţionale ca "un tot unitar" respectând structura unităţii 

şcolare şi durata şcolarităţii în învăţământul gimnazial; 

 proiectarea fiecărei discipline opţionale va conţine: 

- argumentul; 

- competenţe specifice; 

- competenţe generale (pentru opţionalele propuse pentru întreg ciclul gimnazial); 

- conţinuturi; 

- valori şi atitudini; 

- sugestii metodologice; 

 proiectarea disciplinelor opţionale în funcţie de structura ofertei educaţionale (nivele de 

învăţământ), de resursele existente (materiale şi umane) şi de ţintele strategice pe teren scurt şi 

mediu; 

 proiectarea ofertei curriculare implică întreg colectivul didactic coordonat de şefii de 

catedre şi Consiliul Şcolar; 

 predarea disciplinelor opţionale pe baze atractive uzându-se de strategii didactice noi şi de 

metode de evaluare performante; 

 informarea corespunzătoare a părinţilor şi elevilor asupra rolului disciplinelor opţionale, a 

dezvoltării rutelor individuale de pregătire; 

 disciplinele alese de elevi şi parinţi pentru a fi studiate sunt obligatorii pentru un an şcolar; 

  dobândirea competenţelor de comunicare în limbi de circuculaţie internaţională se asigură 

prin studiul a doua limbi străine (limba engleză, limba franceză sau limba germană) la clasele de 

gimnaziu; 

 formarea unui absolvent compatibil cu societatea informatizată se realizează prin 

asigurarea cunoştintelor de utilizare a tehnicii de calcul şi de accesare a Internetului (oferta 

curriculară a unităţii şcolare propune studiul informaticii la nivelul maxim admis de planul de 

învăţământ); 

 adaptarea permanentă a ofertei curriculare la nevoile de educaţie şi calificare resimţite la 

un moment dat şi compatibilizarea cu practicile sistemelor de învăţământ europene; 

 transferul de experienţă, metode şi strategii didactice de la unităţi şcolare de acelaşi nivel 

din ţară şi din străinătate; 

 compatibilizarea europeană a curriculum-ului prin programele internaţionale realizate şi 



 
 

cele care vor fi realizate prin Agenţia Naţională Pentru Programe Comunitare în perioada 

2015-2020; 

Pachetele de discipline opţionale vizează, formarea unui sistem de cunoştinţe, abilităţi, şi aptitudini 

care individualizează personalitatea absolventului şi îi asigură competenţa în următoarele domenii 

de interes: 

1. Educaţia în spiritul comunicării interculturale 

 dobândirea de competenţe de comunicare în limba engleză, limba franceză; 

 familiarizarea cu valorile culturale internaţionale; 

 accesul la informaţia ştiinţifică şi tehnologia modern; 

 studiul unor discipline ca: informatica, matematica, chimia, geografia, discipline 

tehnologice, în limba franceză sau limba engleză; 

2. Educaţia informaţională 

 interpretarea informaţiei prin simularea proceselor virtuale şi în timp real 

 utilizarea echipamentului multimedia; 

 proiectarea asistată de calculator ; 

3. Educaţia moral-civică 

 drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului; 

 promovarea valorilor şi practicilor specifice democraţiei; 

 drepturi şi îndatoriri cetăţeneşti; 

4. Educaţia estetică şi dezvoltarea sensibilităţii 

 rolul artei în formarea personalităţii individului; 

 

 

 

a pregătirii metodice şi ştiințifice a cadrelor didactice şi 
asigurarea unui management per



 
CAPITOLUL V:  OPŢIUNI STRATEGICE T.1. Creşterea calităţii educației prin perfecționarea 
pregătirii metodice şi ştiințifice a cadrelor didactice şi asigurarea unui management performant 

 
Opţiunea curriculară 

Opţiunea financiară şi a  Opţiunea investiţiei în  Opţiunea relaţiilor 
 

  
dotărilor materiale 

 
resursa umană 

 
comunitare 

 

     
 

 Proiectarea activităţilor   Perfecționarea  Identificarea, prin evaluare 
 

manageriale pe baza unei de management a fondurilor competențelor manageriale prin instituţională, a nevoilor de 
 

diagnoze pertinente, specifice, necesare pentru achiziţionarea participarea echipei educaţie ale comunităţii locale 
 

realiste, cu ţinte strategice care de noi mijloace de învăţământ manageriale și a șefilor de şi căutarea posibilităţilor de 
 

să vizeze proceduri de asigurare şi material didactic; comisii metodice la cursuri de satisfacere a acestora în cadrul 
 

a calităţii în educaţie;  Luarea deciziilor referitoare management educațional; normativ existent şi cu resursele 
 

 la necesarul resurselor  Perfecţionarea cadrelor disponibile; 
 

cadrele didactice a financiare prin consultarea didactice pentru utilizarea şi  Colaborarea cu autoritățile 
 

documentelor de politică organismelor de lucru; eficientizarea metodelor de locale în derularea de proiecte şi 
 

educaţională elaborate extern şi  Folosirea eficientă a predare activ-participative, programe de dezvoltare școlară; 
 

intern (MECS, ISJ, școală) și materialului didactic şi a pentru inițierea şi dezvoltarea  
 

implementarea lor prin  mijloacelor de învăţământ din de proiecte educaționale; colaborare cu parteneri externi 
 

planurile specifice ale dotare;  Distribuirea de din mediul educațional și din 
 

catedrelor și comisiilor de  Recondiționarea periodică a responsabilităţi tuturor cadrelor afara acestuia; 
 

specialitate; mijloacelor de învățământ didactice, în vederea  Diseminarea rezultatelor 
 

 Implementarea curriculum- aflate în dotare; valorificării potenţialului valoroase din activitatea şcolii 
 

ului şcolar, prin parcurgerea  Îmbogăţirea fondului de individual prin consultare şi şi promovarea lor în comunitate 
 

integrală a programei şi a carte; implicare; prin organizarea de activităţi în 
 

C.D.Ș., utilizând în procesul de   Evaluarea performanţelor cadrul centrelor metodice, 
 

predare-învățare metode activ- cadrelor didactice în găsirea de cadrelor didactice pe baza articole informative în mass- 
 

participative în scopul sponsori pentru derularea de indicatorilor de performanţă; media, site-ul școlii 
 

stimulării interesului elevilor; activități educative.  Motivarea cadrelor didactice www.scoalatrifesti.ro. 
 

 Diversificarea ofertei de   și elevilor cu performanțe la   
 

opţionale, prin propunerea unor   competiţiile judeţene şi   
 

programe personalizate,   naţionale.   
 

atractive;       
 

 Proiectarea diferenţiată a       
 

demersului didactic.       
 



 
T.1. Creşer calit prin perfecționarea pregării metodice şi ştiințifice a cadrelor didactice şi 
asigurarea unui management performantRESURSE STRATEGICE: 

 

 Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale; 

 Resurse materiale şi financiare: material curricular (planuri de învățământ și programe școlare, auxiliare curriculare, 

manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare); materiale didactice specifice 
disciplinelor de studiu, echipamente IT, birotică şi consumabile; 

 Resursele informaționale sunt reprezentate legislația specifică: site MECS, site ARACIP, site ISJ, legislație actualizată; 

 Resurse de experiență şi expertiză: echipa managerială, responsabili de comisii, metodiști, formatori, mentori din cadrul 

școlii și, dacă este cazul, experți din exterior; 

 Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltări 

școlare durabile și pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI; 
 Resurse de autoritate şi putere: ISJ Iași, MEN, Primăria, Consiliul local. 

 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

 Eficientizarea procesului educaţional ca urmare a monitorizării atente a activităţii desfăşurate de către responsabilii de comisii 

şi conducerea şcolii; 

 Proiectarea demersului didactic în conformitate cu documentele de politică educaţională; 

 Valorificarea mai eficientă a resurselor umane şi materiale în vederea obţinerii de rezultate şi mai bune printr-un management 

de calitate; 

 Creșterea interesului elevilor pentru școală, măsurat în rezultate școlare bune și foarte bune, procent de 

promovabilitate în creștere și scăderea ratei absenteismului; 

 Rezultate bune şi foarte bune la evaluarea națională și medii ridicate de admitere în liceu; 

 Mai mulți elevi premiați la olimpiadele și concursurile școlare județene și naționale; 

 Creșterea gradului de satisfacție a elevilor și părinților față de metodele utilizate în predare-învățare; 

 O relaţie mai bună a școlii cu beneficiarii direcţi şi indirecţi; 

 O imagine bună a școlii în comunitate şi în afara acesteia. 

 

 

 

 



 

T.2.Inovarea procesului instructiv-educativ prin integrarea eficientă a noilor tehnologii

 
Opţiunea curriculară 

Opţiunea financiară şi a  Opţiunea investiţiei în  Opţiunea relaţiilor 
 

  
dotărilor materiale 

 
resursa umană 

 
comunitare  

     
 

 Introducerea în cadrul CDŞ a  Menținerea în stare de bună  Actualizarea periodică a  Conștientizarea părinților cu 
 

unei discipline opţionale pentru funcțiune a calculatoarelor și competențelor cadrelor privire la efectele nocive ale 
 

iniţierea elevilor din ciclul echipamentelor TIC din dotarea didactice de utilizare a noilor utilizării excesive de către copii 
 

primar în utilizarea laboratoarelor și claselor; tehnologii prin participarea la a calculatorului și internetului, 
 

calculatorului şi internetului;  Achiziționarea de cursuri de formare în domeniul prin introducerea unor teme 
 

 Introducerea în CDŞ la calculatoare și videoproiectoare TIC; adecvate la lectoratele cu 
 

gimnaziu a unei discipline pentru sălile de clasă care încă  Implicarea cadrelor didactice părinții; 
 

opţionale cu durata de 2-3 ani, nu au; în activități și proiecte privind  Colaborarea școlii cu părinții 
 

în scopul formării la elevi a  Înlocuirea echipamentelor siguranța elevilor pe internet pentru educarea copiilor privind 
 

competențelor de utilizare a TIC uzate fizic și moral; (Safer Internet Day); utilizarea în siguranță a 
 

programelor de tip Office  Identificarea de noi surse de  Prevenirea elevilor cu privire internetului; 
 

(Word, Power Point, Excel) și finanțare pentru reînnoirea la riscurile la care se expun  Implicarea școlii în proiecte 
 

de comunicare prin intermediul echipamentelor TIC din utilizând rețele de socializare educaționale online cu parteneri 
 

internetului; laboratorul de informatică nr.3; (Facebook, Twitter); locali, regionali și/sau naționali; 
 

 Actualizarea permanentă a  Aplicarea prevederilor din  Informarea elevilor despre  Colaborarea cu autoritățile 
 

programelor existente pentru Regulamentul de Organizare și legislaţia în vigoare cu privire locale, cu alți parteneri de la 
 

disciplinele opționale de TIC, Funcționare a Școlii / la drepturile de autor pentru nivel local şi cu parteneri 
 

prin sincronizarea acestora cu Regulamentul de ordine produsele soft şi măsurile de externi pentru accesarea de 
 

noile versiuni ale programelor interioară al laboratoarelor de protecţia datelor (licenţă, fonduri europene în scopul 
 

din suita Office; informatică, pentru recuperarea produse freeware/shareware, finanțării de proiecte de 
 

 Integrarea TIC în lecțiile de pagubelor produse de elevi; accesarea site-urilor protejate, dezvoltare școlară axate pe 
 

la disciplinele din trunchiul  Achiziționarea de software protejarea identităţii); dotări cu echipamente IT și 
 

comun, atât în etapa de predare educațional și programe  Participarea cadrelor produse software. 
 

–învățare, cât și în etapa de antivirus; didactice și elevilor la proiecte   
 

evaluare;  Acces la internet printr-o educaționale online (Etwinning,   
 

 Actualizarea permanentă a conexiune de viteză superioară. Hour of the code).   
 

bazei de date a platformei       
 

educaționale AEL        
 

       
 



 
 

RESURSE STRATEGICE: 

 

• Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, autorități locale;  

• Resurse materiale şi financiare: rețea de calculatoare, echipamente IT, softuri educaționale, conexiune internet, birotică şi 

consumabile; material curricular (planuri de învățământ și programe școlare, materiale didactice specifice); programe de activităţi, 

proiecte;  

• Resursele informaționale sunt reprezentate legislația specifică: site MECS, site ARACIP, site ISJ, legislație actualizată;  

• Resurse de experiență şi expertiză: echipa managerială, responsabili de comisii, administratorul laboratoarelor de informatică și 

al rețelei AEL, laborant informatică; formatori, și, dacă este cazul, experți din exterior;  

• Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltări școlare 

durabile și pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI;  

• Resurse de autoritate şi putere: ISJ Iași, MEN, Primăria, Consiliul local.  

 

 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

 

• Perfecționarea competențelor TIC ale cadrelor didactice;  

• Dezvoltarea deprinderilor elevilor de utilizare a sistemelor de calcul şi a unor produse software de largă răspândire;  

• Creșterea capacităţii de comunicare a elevilor utilizând mijloacele specifice unui sistem informaţional;  

• Inovarea strategiilor didactice prin integrarea noilor tehnologii în procesul instructiv-educativ;  

• Creșterea motivației elevilor pentru școală, ca urmare a utilizării unor metode interactive de predare-învățare;  

• Creșterea gradului de implicare a elevilor în propria lor instruire;  

• Creșterea gradului de satisfacție al părinților pentru serviciile educaționale oferite de școală;  

• O mai bună valorificare a dotării TIC a școlii prin utilizarea softurilor educaționale și a platformei AEL în lecții la disciplinele 

din trunchiul comun;  

• Creșterea prestigiului școlii în cadrul comunității ca urmare a modernizării procesului instructiv-educativ prin utilizarea noilor 

tehnologii. 

 

 

 



 
T3. Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate 

T Opţiunea curriculară 

Opţiunea financiară şi a  Opţiunea investiţiei în  Opţiunea relaţiilor 

 
dotărilor materiale 

 
resursa umană 

 
comunitare     

 Susţinerea în cadrul orelor  Proiecte de buget  Asigurarea resurselor umane  Reactualizarea 

de consiliere şi orientare a unor fundamentate care să acopere necesare desfăşurării în condiţii parteneriatului cu Poliţia în 
teme privind educaţia rutieră, cheltuielile de întreţinere şi optime a procesului instructiv- vederea creşterii siguranţei 

traficul de persoane, riscurile reparaţii; educativ; elevilor şi cadrelor didactice, 

consumului de droguri și  Realizarea unei execuţii  Consultarea factorilor pentru combaterea delincvenţei 

substanțe etnobotanice, bugetare echilibrate; implicaţi (Centrul de execuţie juvenile şi a manifestărilor 

educaţie pentru sănătate;  Realizarea programului de bugetară, Primărie, Comitetul violente, a absenteismului, prin 

 Reactualizarea  achiziţii de bunuri şi servicii în Reprezentativ al Părinţilor) în realizarea unor ore de consiliere 

Regulamentului de Organizare condiţiile legii; repartizarea bugetului; şi orientare cu participarea 

și Funcționare a Școlii prin  Întreţinerea bazei materiale  Asumarea răspunderii cadrelor de poliţie; 

introducerea de noi sancţiuni în existente şi îmbunătăţirea personalului didactic privind  Colaborare cu ISU în 

cazul nerespectării normelor de acesteia prin diverse mijloace păstrarea patrimoniului şcolii; vederea iniţierii elevilor pentru 

conduită în şcoală; de atragere a resurselor;  Implicarea membrilor adoptarea unui comportament 

 Includerea în cadrul lecţiilor  Asigurarea bazei logistice consiliului de administraţie în adecvat în situaţii de urgenţă, 

a unor momente educative pentru evaluarea elevilor gestionarea bunurilor şi prin prezentări teoretice la orele 
privind păstrarea curățeniei şi claselor a II-a, a IV-a, a VI-a şi recuperarea pagubelor; de dirigenţie, urmate de 

întreţinerea bazei materiale a a VIII-a, pentru olimpiade  Monitorizarea respectării de exerciții demonstrative, 
şcolii, în scopul menţinerii unui şcolare, pentru activităţile către elevi şi personalul şcolii a simulări; 
ambient plăcut şi curat, educative şi sportive, legislaţiei în vigoare, a  Parteneriat cu Direcţia de 

favorabil desfășurării activității extracurriculare şi concursurile prevederilor Regulamentului de Sănătate Publică și Agenţia 

în condiții optime; şcolare; Organizare și Funcționare a Antidrog în vederea organizării 

 Includerea în cadrul lecţiilor  Aplicarea prevederilor Școlii. de activități de informare a 

de dirigenție a unor teme având Regulamentului de Organizare   elevilor privind efectele nocive 
drept scop diminuarea violenței și Funcționare a Școlii pentru   ale consumului de droguri; 
în comportamentul elevilor. recuperarea pagubelor produse    Implicarea Consiliului 

 de elevi;   Reprezentativ al Părinţilor în 

  Menţinerea în stare de bună   menținerea disciplinei elevilor 
 funcţionare a sistemului de   și combaterea absenteismului. 



 
 supraveghere video.     

       

T3. Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă t de 

RESURSE  de STRATEGICE: 
 

 Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, personal auxiliar, autorități locale; 

 Resurse materiale şi financiare: material curricular corespunzător (planuri de învățământ și programe școlare, 

auxiliare curriculare, softuri educaționale); materiale didactice specifice disciplinei consiliere şi orientare, 
echipamente IT, birotică şi consumabile; 

 Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEN, site ARACIP, site ISJ, legislație actualizată; 
 Resurse de experiență şi expertiză: echipa managerială, responsabili de comisii, experți din exterior; 

 Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltării 

şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI; 
 Resurse de autoritate şi putere: ISJ Iași, MEN, Primăria, Consiliul local. 
 

 

REZULTATE AȘTEPTATE: 
 
 
 
 Cadrele didactice realizează proiectarea demersului didactic pentru orele de consiliere şi orientare şi activităţi educative având 

în vedere asigurarea condiţiilor optime de studiu şi siguranţă; 
 Creșterea gradului de siguranță al elevilor în școală; 
 Creșterea numărului de elevi implicaţi în activităţi educative şcolare şi extraşcolare; 
 Creșterea interesului elevilor faţă de păstrarea bunurilor şi a ambientului şcolii; 
 Rezultate bune la evaluarea națională și medii ridicate la admiterea în licee; 
 Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților față de ambientul şcolii şi de condiţiile de siguranţă din şcoală; 
 Fluxul activităţilor desfăşurate în şcoală în domeniul vizat este îmbunătăţit. 

 

 



 
T4. Dezvoltarea dimensinii europene a școlii prin derularea de proiecte și parteneriate locale, naționale, europenediu 

şi de siparteneriate locale, naţionale şi europen 

 
Opţiunea curriculară 

Opţiunea financiară şi a  Opţiunea investiţiei în  Opţiunea relaţiilor 
 

  
dotărilor materiale 

 
resursa umană 

 
comunitare  

     
 

 Educarea elevilor prin  Asigurarea comunicării  Activităţi de formare pentru  Angajarea de parteneriate cu 
 

disciplinele de bază pentru eficiente prin dotare tehnică şi cadrele didactice implicate în alte școli și asociații din zonă, 
 

formarea deprinderilor de servicii Internet de calitate; proiecte în scopul perfecționării din ţară sau din străinătate, în 
 

colaborare și de muncă în  Reamenajarea spaţiului competențelor de elaborare, scopul realizării unor proiecte 
 

echipă; „Programe europene” pentru implementare și management al educaționale comune; 
 

 Promovarea valorilor popularizarea activității proiectelor europene;  Implicarea părinţilor, 
 

europene în cadrul disciplinelor desfășurate de cadrele didactice  Organizarea echipelor de reprezentanţilor comunităţii şi 
 

din aria curriculară „Om și şi elevii implicaţi în realizarea proiect (profesori, elevi): partenerilor tradiţional în 
 

societate”; proiectelor; selectarea participanților, proiectele de cooperare; 
 

 Dezvoltarea competențelor  Multiplicarea materialelor repartizarea sarcinilor,  Revizuirea relaţiilor de 
 

de comunicare în limba engleză informative (tipărite și stabilirea strategiilor de parteneriat (proiecte 
 

a elevilor prin introducerea în electronice) pentru diseminarea implementare, evaluare și autofinanţate) şi orientarea 
 

CDȘ a disciplinei opționale în școală a informațiilor privind diseminare; acestora spre ţinta propusă; 
 

„Creative English”; oportunitățile de cooperare  Stimularea cadrelor didactice  Elaborarea şi implementarea 
 

 Dezvoltarea abilităților europeană oferite de Programul în direcţia diversificării de proiecte de cooperare 
 

elevilor de comunicare prin Erasmus plus și de Programul parteneriatelor cu organizaţii finanţate din fonduri europene 
 

intermediul noilor tehnologii în de Cooperare Transfrontalieră locale şi de la nivel naţional sau prin Programul Erasmus plus și 
 

cadrul disciplinelor opționale România-Republica Moldova; european; Programul de Cooperare 
 

din domeniul TIC;  Identificarea de surse de  Informarea corectă şi Transfrontalieră România- 
 

 Activităţi extracurriculare (co)finanțare a activităților și completă a cadrelor didactice și Republica Moldova; 
 

complementare; produselor realizate în cadrul elevilor școlii privind  Popularizarea activităţii 
 

 Asigurarea coerenţei între proiectelor europene. activităţile proiectelor de şcolii, a rezultatelor obţinute de 
 

competenţele prevăzute de   cooperare europeană. elevi şi cadre didactice în 
 

programele şcolare şi cele     cadrul proiectelor prin mass- 
 

dobândite în activităţi realizate     media, internet, site-ul școlii, în 
 

în parteneriat cu şcoli din UE.     vederea creşterii prestigiului 
 

      şcolii în comunitate; 
 

 



 
RESURSE STRATEGICE: 

 

 Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, personal auxiliar, autorități locale; 

 Resurse materiale şi financiare: materiale de informare privind implementarea de proiecte, granturi obţinute în urma 

aprobării proiectelor depuse, echipamente IT, birotică şi consumabile; 
 Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEN, site ISJ, site Erasmus plus, site-ul Biroului Regional de 

Cooperare transfrontalieră, legislație actualizată; 
 Resurse de experiență şi expertiză: echipa managerială, responsabil cu proiecte europene, formatori, experți din exterior; 

 Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltării 

şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI; 
 Resurse de autoritate şi putere: ISJ Călărași, MEN, Comisia europeană, Primăria, Consiliul local. 
 

 

REZULTATE AȘTEPTATE: 
 
 
 
 Cadre didactice inițiate în elaborarea și gestionarea proiectelor europene finanțate prin Programul Erasmus plus 

și/sau Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Republica Moldova; 
 Elaborarea de proiecte pentru mobilități de formare Erasmus plus KA1și proiecte de parteneriat strategic KA2; 
 Participarea școlii, alături de parteneri din Bulgaria, la proiecte de cooperare transfrontalieră; 
 Creșterea interesului elevilor pentru implicarea în proiecte comunitare, reflectată de creşterea numărului elevilor implicaţi; 
 Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților față de proiectele realizate; 

 Consolidarea dimensiunii europene a educației din școală prin promovarea valorilor privind competențele cheie 

pentru învățarea pe tot parcursul vieții; 
 Obținerea titlului de „Școală Europeană” pe perioada 2016-2019 și în continuare; 

Creșterea prestigiului școlii în cadrul comunității prin diseminarea activităților și rezultatelor proiectelor implementate. 

 

 



 
T.5. Realizarea educaţiei pentru o dezvoltare durabilă 

 
Opţiunea curriculară 

 Opţiunea financiară şi a  Opţiunea investiţiei în  Opţiunea relaţiilor 
 

  
dotărilor materiale 

 
resursa umană 

 
comunitare  

     
 

 Abordarea interdisciplinară a  Repararea, recondiționarea sau  Participarea cadrelor  Continuarea proiectului 
 

educației pentru dezvoltare înlocuirea mobilierului deteriorat; didactice la cursuri de formare „Managementul deșeurilor și 
 

durabilă, la nivelul ariilor  Achiziționarea/confecționarea tematice (managementul curtea școlii” din cadrul 
 

curriculare Matematică și de manuale, CD-uri, materiale stressului, managementul Programului Internațional 
 

științe, Om și societate, informative pe teme de mediu și timpului, educația pentru „Eco-școala”; menținerea 
 

Tehnologii; distribuirea lor în rândul elevilor; sănătate, cursuri de acordare a titlului „Eco-Școala” și a 
 

 Introducerea în CDȘ a unor  Actualizarea periodică a primului ajutor, educație steagului verde; 
 

discipline opționale pe teme de articolelor de la panoul „Eco”; ecologică);  Implicarea părinților, a 
 

educație pentru sănătate  Acțiuni de colectare și de  Combaterea sedentarismului comunității locale în acțiunile 
 

(alimentație sănătoasă, mișcare valorificare a deșeurilor și a dependenței de jocurile de de ecologizare organizate de 
 

în aer liber, prevenirea acumulate în şcoală şi în familiile calculator și rețelele de școală, în scopul sensibilizării 
 

consumului de substanțe elevilor, pentru finanțarea socializare din mediul virtual opiniei publice locale cu 
 

nocive, a dependenței de activităților și produselor realizate prin organizarea de activități privire la protecția mediului 
 

calculator) și educație în proiectul din cadrul turistice și sportive pentru elevi; înconjurător; 
 

ecologică; programului „Eco-Școala”  Angrenarea elevilor în  Participarea școlii la 
 

 Dezbateri pe teme de igienă  Asigurarea de resurse acțiuni de curățenie și programul național „Stil de 
 

în cadrul orelor de dirigenție, cu financiare pentru finanțarea ecologizare în scopul formării viață sănătos” și la programul 
 

participarea unor specialiști din proiectelor educaționale pentru o deprinderilor de menținere a internațional „LeAF”; 
 

domeniul medical; dezvoltare durabilă pe care le unui mediu curat și sănătos;  Parteneriat cu Direcţia de 
 

 Activităţi extracurriculare derulează școala;  Participarea elevilor la Sănătate Publică și Agenţia 
 

complementare pentru formarea  Dezinsecție, deratizare și concursurile „Sanitarii Antidrog în vederea 
 

unui stil de viață sănătos, igienizare anuală a spațiilor pricepuți”, „Prietenii organizării de activități de 
 

realizate în „Săptămâna altfel”: școlare: săli de clasă, laboratoare, pompierilor” și „Cu viața mea, informare a elevilor privind 
 

activități în aer liber, excursii, cabinete, holuri. apăr viața”; efectele nocive ale 
 

drumeții, competiții sportive,    Implicarea unui număr cât consumului de droguri; 
 

în care să fie antrenați cât mai   mai mare de elevi în proiectele  Popularizarea activităților 
 

mulți elevi.   școlii din cadrul programelor și rezultatelor proiectelor de 
 

    „Eco-Școala”, „LeAF” („Să mediu derulate de școală prin 
 



 
    învățăm despre pădure”). fluturași, pliante, bannere, 

 

      articole de presă în mass- 
 

      media locală, site-ul școlii 
 

 

RESURSE STRATEGICE: 

• Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, personal auxiliar, autorități locale;  

• Resurse materiale şi financiare: materiale de informare privind implementarea de proiecte, bugetul alocat proiectelor, 

echipamente IT, birotică şi consumabile;  

• Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEN, site ISJ, site-urile programelor, legislație actualizată;  

• Resurse de experiență şi expertiză: echipa managerială, responsabil cu proiecte comunitare, formatori, experți din exterior;  

• Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva unei dezvoltării 

şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI;  

• Resurse de autoritate şi putere: ISJ Iași, MEN, Primăria, Consiliul local.  

REZULTATE AȘTEPTATE: 

• Formarea la elevi a unui stil de viață sănătos, prin alimentație echilibrată și mișcare;  

• Crearea și menținerea unui climat sănătos, curat şi plăcut în şcoală, propice desfăşurării procesului instructiv educativ;  

• Formarea şi dezvoltarea la elevi a deprinderilor de economisire, curăţenie şi protejare a mediului;  

• Conștientizarea elevilor și a comunității locale cu privire la efectele nocive ale poluării asupra mediului înconjurător;  

• Formarea unor atitudini de respect și prețuire a mediului;  

• Menținerea titlului de „Eco-Școală” și a steagului verde;  

• Consolidarea relațiilor de colaborare dintre școală și partenerii din comunitatea locală;  

• Creșterea prestigiului școlii în cadrul comunității prin diseminarea activităților și rezultatelor proiectelor implementate 



 
 

                            IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 

PROGRAME DE DEZVOLTARE 

NR. 
DOMENIUL FUNCȚIONAL 

 
PROGRAME PROPUSE 

ȚINTA 
 

CRT. 
 

STRATEGICĂ  

   
 

     
 

   Creșterea calității activității de predare-învățare T1 
 

1. Dezvoltarea currriculară  Inovarea procesului instructiv-educativ prin utilizarea T2 
 

   noilor tehnologii  
 

     
 

 
Dezvoltarea resurselor 

 Perfecționarea pregătirii metodice şi ştiințifice a cadrelor T1 
 

2.  didactice 
 

 

umane 
  

 

 

 Perfecționarea competențelor manageriale T1 
 

  
 

     
 

3. Dezvoltarea bazei materiale  Îmbunătățirea condițiilor de studiu și de siguranță T3 
 

     
 

4. 
Dezvoltarea relaţiilor  Diversificarea parteneriatelor la nivel local T4 

 

comunitare  Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii T4 
 

 
 

      

5. Dezvoltarea durabilă  Realizarea educației pentru dezvoltarea durabilă T5 
 

     
 

 

 

 

 



 
 

VII. MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PROIECTULUI 
 
 

În elaborarea prezentului Proiect de Dezvoltare Instituțională, au fost consultați: 

 

 cadrele didactice în vederea stabilirii priorităților strategice care trebuie 

urmărite pentru realizarea misiunii pe care școala și-a asumat-o; 

 reprezentanți ai părinților pentru a determina așteptările acestora și modul în 

care au fost atinse până acum; au fost reținute aspecte pe care părinții doresc 

să le ameliorăm și să le dezvoltăm în etapele următoare. 

Consultările au fost realizate în iunie – august 2015, în perioada de elaborare a 

proiectului. Prezentul PDI intră în vigoare începând cu septembrie 2015. PDI este 

documentul principal pe baza căruia se vor elabora celelalte documente manageriale ale 

şcolii. 

Implementarea proiectului se bazează pe realitatea şcolii la începutul anului şcolar 

2015-2016, pe informaţiile obţinute din rapoartele responsabililor de comisii, din informaţii 

provenite de la cadre didactice, din literatura de specialitate în management educaţional. 

Pentru realizarea obiectivelor propuse se cere o bună orientare şi mobilizare a resurselor 

umane şi material-financiare, dar pot apărea şi condiţionări externe favorabile sau 

nefavorabile, neanticipate, conjuncturale. Directorul școlii este răspunzător de realizarea 

obiectivelor din PDI și are datoria de a stabili direcțiile de acțiune și de a interveni cu măsuri 

de optimizare a acestora. 

 

Se vor monitoriza rezultatele obţinute în toate etapele de aplicare a PDI. Datele și 

informațiile colectate pe baza monitorizării vor fi valorificate pentru evaluarea propriu-zisă: 

stabilirea gradului de atingere a obiectivelor propuse, gradul de implicare a actorilor 

educaționali, impactul asupra mediului intern și extern, nivelul costurilor, oportunitatea 

continuării/ dezvoltării/diversificării acțiunilor. Realizările vor fi prezentate în consiliile 

profesorale, şedinţele cu părinţii şi ale Consiliului de administraţie. 

 

Planurile operaționale vor fi monitorizate de Comisia de evaluare și asigurare a 



 
calității (CEAC). Membrii comisiilor metodice își vor evalua activitatea, în orizontul 

sarcinilor care le revin din planurile operaționale, cel puțin o dată la sfârșitul semestrelor. 

Concluziile reieșite din evaluarea realizată la nivelul comisiilor vor fi incluse în raportul 

anual privind starea învățământului din școala noastră, și se vor stabili măsuri corective și 

ameliorative. Consiliile profesorale de la sfârșitul semestrelor I și II vor analiza gradul de 

atingere a obiectivelor din planurile operaționale asociate semestrului încheiat. 

 

Pe perioade scurte (anuale, semestriale), ţinând cont de realităţile momentului, pot 

apărea noi obiective generate de schimbările datelor de intrare. Acestea vor fi identificate 

şi cuprinse în Planul managerial anual al şcolii. Revizuirea PDI se va face, de regulă, la 

începutul anului școlar, în lunile septembrie – octombrie, pe baza concluziilor desprinse 

din Raportul privind starea învățământului în școală, în anul școlar încheiat, și pe baza 

propunerilor făcute de beneficiarii direcți și indirecți ai școlii. 

 

Monitorizarea se va face pe domenii funcționale, urmărind modificările în 

implementarea activităților, sau dacă planul de lucru trebuie modificat. 

 

Modalităţi de evaluare: 

• Fişe şi alte instrumente de autoevaluare  

• Chestionare  

• Evaluare externă  

• Rapoarte scrise  

• Şedinţe periodice  

• Fişe de analiză a documentelor şcolii  

• Ghiduri de bune practici  

• Ghiduri de observaţie  

• Situaţii statistice.  

 

Indicatori de evaluare: 

• 100% din numărul cadrelor didactice aplică metode activ-participative  



 
• 80% din numărul elevilor realizează progres școlar  

• toţi elevii beneficiază de un mediu şcolar atractiv  

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

• 0% elevi cu abandon şcolar  

• laboratoare de informatică funcţionale 100%  

• toate activităţile sunt monitorizate.  

 

Modalităţi de diseminare: 

 

• afişarea PDI în şcoală, la loc vizibil 

• înaintarea unui exemplar Primăriei  

• prezentarea proiectului partenerilor  

• realizarea unor şedinţe periodice de analiză a PDI cu participarea cadrelor didactice, 

elevilor, părinților şi membrilor comunităţii.  

 

 

 



 
 
PLAN OPERAȚIONAL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 

An școlar 2015 - 2016 
 

ȚINTA STRATEGICĂ T1: Creşterea calităţii educației prin perfecționarea pregătirii metodice şi ştiințifice a 
cadrelor didactice şi asigurarea unui management performant 

ACTIVITATEA I: Perfecționarea și formarea continuă a cadrelor didactice 

Obiectiv Rezultate așteptate Termen Responsabilități 
Indicatori de 

 

performanță  

    
 

      

Perfecţionarea prin examenele de grad O bună pregătire metodică Permanent Director Majoritatea cadrelor 
 

didactic sau cursuri de perfecționare și în specialitate a   didactice participă la 
 

metodică şi în specialitate (la 5 ani) personalului didactic de  Responsabil comisie perfecționare indiferent 
 

 predare din școală,  perfecționare de formă 
 

 demonstrată prin lecțiile    
 

 susținute la clasă și prin    
 

 rezultatele elevilor    
 

      

Perfecţionarea personalului prin studiu O bună pregătire metodică Permanent Responsabili comisii Diplome 
 

individual, documentare ştiinţifică, și în specialitate a  metodice Adeverințe de 
 

participare la cercurile metodice, sesiuni de personalului didactic de   participare 
 

comunicare metodico-ştiinţifică, predare din școală,    
 

simpozioane, schimburi de experienţă, demonstrată prin lecțiile    
 

seminarii de formare susținute la clasă și prin    
 

 rezultatele elevilor    
 

     
 

Prezentarea ofertelor de formare continue Cadrele didactice cunosc De câte ori Responsabili comisie Toate cadrele didactice 
 

din partea CCD şi altor instituţii abilitate oferta în domeniul apar oferte perfecționare au luat cunoștință de 
 

 formării profesionale   oferta de programe de 
 

    perfecționare 
 

      

Reactualizarea situației perfecționării Exista o situație la zi a Semestrial Director Toate cadrele didactice 
 

cadrelor didactice din școală perfecționării cadrelor  Responsabil comisie au completat macheta și 
 

 didactice  perfecționare au depus documentele 
 

    solicitate 
 

     
 

 

48  



 
ACTIVITATEA II: Monitorizarea progresului în procesul instructiv-educativ 

Obiectiv Rezultate așteptate Termen Responsabilități 
Indicatori de 

 

performanță  

    
 

      

Monitorizarea calității activităţii comisiilor Îmbunătățirea calității Permanent Director Fiecare responsabil de 
 

şi colectivelor de lucru şi realizarea de activității comisiilor şi  Responsabili comisii comisie realizează 
 

rapoarte statistice pentru verificarea atingerii colectivelor de lucru  metodice raportări despre 
 

obiectivelor    activitatea comisiei de 
 

    care răspunde și le 
 

    prezintă în CP/CA 
 

     
 

Verificarea aplicării corecte a formelor de Optimizarea evaluării Periodic Director Rapoartele scot în 
 

evaluare elevilor  Responsabili comisii evident aplicarea 
 

   metodice corectă a formelor de 
 

    evaluare 
 

      

Organizarea de interasistențe, în vederea Îmbunătățirea prestației Periodic Responsabili comisii Cel puțin 2 
 

schimbului de experiență între membrii didactice a membrilor  metodice interasistențe la fiecare 
 

comisiei comisiei   disciplină 
 

      

Informarea periodică a părinților despre Părinții iau la cunoștință Lunar Învățători/diriginți Creșterea numărului de 
 

situația școlară și disciplinară a elevilor despre situația școlară și   părinți care iau legătura 
 

 disciplinară a copiilor lor,   cu școala față de anul 
 

 în cadru organizat sau nu   școlar anterior 
 

     
 

Realizarea graficului de asistenţe, O bună pregătire metodică Noiembrie Director Au fost văzute cel puțin 
 

participarea la ore împreună cu responsabilii și în specialitate a 2015  o data pe semestru toate 
 

de comisii/catedre personalului didactic de Mai 2016  cadrele didactice 
 

 predare din școală    
 

     
 

Informarea CP și a CA prin rapoarte de Toți cei implicați în Cel puțin o Responsabili comisii Fiecare responsabil de 
 

analiză despre progresul școlar al elevilor şi procesul educațional dată pe metodice comisie realizează 
 

performanțele acestora la olimpiadele și cunosc rezultatele elevilor semestru  raportări despre 
 

concursurile școlare, alte activități educative școlii   activitatea comisiei de 
 

în care sunt implicați elevii școlii    care răspunde și le 
 

    prezintă în CP/CA 
 

      

 
 
 



 
ACTIVITATEA III: Organizarea eficientă a procesului instructiv-educativ 

 

Obiectiv Rezultate așteptate Termen Responsabilități 
Indicatori de 

 

performanță  

    
 

      

Pregătirea metodică pentru lecţii reflectată Cadrele didactice Permanent Responsabili comisii Cel puțin 80% din 
 

în proiectarea didactică pe unităţi de învăţare realizează proiectarea  metodice cadrele didactice 
 

sau schiţe de proiect de lecţie pentru toate demersului didactic in   proiectează corect 
 

cadrele didactice, indiferent de grad didactic conformitate cu cerințele   demersurile didactice 
 

sau vechime curriculumului    
 

      

Construirea unitară a probelor de evaluare, Evaluarea elevilor se Permanent Responsabili comisii Documentele din 
 

pe an de studiu şi obiect de învățământ realizează pe bază de  metodice portofoliile cadrelor 
 

 probe de evaluare ce   didactice 
 

 respectă standardele de    
 

 evaluare    
 

      

Conceperea şi aprobarea proiectului Să știi Activitățile din proiectul Februarie 2016 Director Toate activitățile 
 

mai multe, să fii mai bun şi implementarea Să știi mai multe, să fii Aprilie 2016 Consilier educativ propuse au fost 
 

lui în bune condiţii mai bun sunt apreciate atât   realizate 
 

 de elevi, cât și de părinți    
 

      

Elaborarea ofertei educaţionale pentru anul Oferta educațională Martie 2016 Director Panoul cu oferta 
 

școlar 2015-2016 pe baza studierii planului reflectă atât așteptările  Consilier educativ educațională 
 

cadru, în raport cu interesele şi aptitudinile beneficiarilor direcți, cât și   Pliante de prezentare 
 

elevilor şi nevoile comunității ale comunității    
 

      

Dezvoltarea unor programe de educaţie Creșterea gradului de Permanent Responsabili comisii Existența programelor 
 

diferenţiată (pentru copiii cu cerinţe satisfacție al elevilor și  metodice Progresul elevilor 
 

educative speciale, precum şi pentru copii părinților față de metodele   măsurat prin rezultatele 
 

capabili de performanţe) utilizate în predare-   la învățătură 
 

 învățare    
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
ACTIVITATEA IV: Centrarea procesului instructiv-educativ pe elev, prin implicarea activă a acestuia în propria formare 

Obiectiv Rezultate așteptate Termen Responsabilități 
Indicatori de 

 

 

performanță  

 

    
 

 

       

Implementarea de strategii didactice care să Proiectarea demersului Octombrie Director adjunct Planificările anuale și 
 

 

faciliteze formarea de competențe didactic s-a realizat în 2015 Responsabili comisii ale unităţilor de 
 

 

 conformitate cu Februarie 2016 metodice învăţare respectă în 
 

 

 documentele de politică   proporție de 90% 
 

 

 educaţională   cerințele metodologice 
 

 

    impuse de curriculumul 
 

 

    național/programele pe 
 

 

    discipline 
 

 

      
 

Utilizarea în procesul didactic a Elevii devin participanți Permanent Responsabili comisii În proiectarea didactică 
 

 

informațiilor extra-curriculare obținute de activi la procesul de  metodice se regăsesc în proporție 
 

 

elevi din alte surse decât școala (presa, instruire   de cel puțin 50% 
 

 

radio, TV, internet, lecturi diverse), făcând    secvențe de valorificare 
 

 

apel și la experiența lor de viață    a informațiilor venite de 
 

 

    la elevi, a experienței 
 

 

    de viață a acestora 
 

 

      
 

Valorificarea tuturor oportunităţilor de Îmbunătăţirea Permanent Responsabili comisii În proiectele didactice, 
 

 

formare şi dezvoltare a competențelor de competenţelor de bază la  metodice la toate disciplinele, se 
 

 

lectură la toate disciplinele lectură   regăsesc secvențe de 
 

 

 Creșterea interesului   lectură în proporție de 
 

 

 pentru lectură   cel puțin 60% 
 

 

      
 

Centrarea demersului didactic din cadrul Activizarea predării- Permanent Responsabili comisii Procent de 
 

 

lecţiilor către dialogul participativ stimulat învățării  metodice promovabilitate peste 
 

 

de observare, analiză,    98% 
 

 

      
 

Implementarea de strategii didactice care să Proiectarea demersului Octombrie Director adjunct Planificările anuale și 
 

 

faciliteze formarea de competențe didactic s-a realizat în 2015 Responsabilii ale unităţilor de 
 

 

 conformitate cu Februarie 2016 comisii metodice învăţare respectă în 
 

 

 documentele de politică   proporție de 90% 
 

 

 educaţională   cerințele metodologice 
 

 

    impuse de curriculumul 
 

 

    național/programele pe 
 

 

    discipline 
 

 

      
  



 
ACTIVITATEA V: Pregătirea evaluărilor naţionale la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a şi a VIII-a şi a admiterii în 
învăţământul liceal 

Obiectiv Rezultate așteptate Termen Responsabilități 
Indicatori de 

 

performanță  

    
 

      

Prelucrarea metodologiei de desfăşurare a Toţi elevii se vor înscrie și Octombrie Director/ Diriginții Toți elevii și părinții 
 

evaluărilor naționale, prezentarea vor fi admişi în 2015 - iunie claselor a VIII-a, acestora cunosc modul 
 

calendarului evaluărilor și admiterii 2014, a învățământul liceal 2016 profesorii de limba de desfășurare a 
 

programelor și a metodologiei de înscriere în   română, limba evaluării naționale și a 
 

învățământul liceal, a rețelei de unități   engleză, matematică, modului de admitere în 
 

liceale din județ, elevilor și părinților   fizică, biologie, învățământul liceal 
 

acestora   învăţătorii claselor a  
 

   II-a şi a IV-a  
 

      

Planificarea şi organizarea pregătirii pentru Pregătirea elevilor pentru Septembrie Director Afişarea programului 
 

evaluarea națională 2016 evaluarea națională se face 2015 Responsabili comisii de pregătire 
 

 după un program și o  metodice  
 

 programă bine stabilite  Director  
 

     
 

Realizarea programului de pregătire pentru Creșterea numărului de Pe parcursul Responsabilii Procentul de 
 

evaluarea națională la disciplinele limba şi elevi cu medii peste 5 la anului școlar, catedrelor de limba promovabilitate minim 
 

literatura româna şi matematică cele două probe ale în fiecare română şi 75% 
 

 evaluării naționale săptămână, matematică  
 

  câte o oră la   
 

  fiecare   
 

  disciplină de   
 

  examen   
 

     
 

Realizarea unui program de pregătire pentru Creșterea numărului de Săptămânal Responsabilii Cel puțin 7% din 
 

evaluarea națională la disciplinele limba şi elevi cu medii peste 8,50  catedrelor de limba absolvenții clasei a 
 

literatura româna şi matematică pentru elevii la cele două probe ale  română şi VIII-a obțin medii peste 
 

elevilor capabili de performanțe evaluării naționale  matematică 8,50. 
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ACTIVITATEA VI: Îndeplinirea atribuţiilor manageriale la nivelul clasei şi al școlii 

Obiectiv Rezultate așteptate Termen Responsabilități 
Indicatori de 

 

performanță  

    
 

      

Constituirea comisiilor şi repartizarea Activitatea comisiilor se Septembrie Director Fişele postului 
 

atribuțiilor şi sarcinilor pentru membrii îmbunătăţeşte 2015   
 

colectivelor de lucru în vederea valorificării     
 

potenţialului individual prin consultare şi     
 

implicare     
 

      

Aplicarea de către personalul şcolii a Personalul școlii aplică Permanent Director Personalul școlii 
 

documentelor de politică educaţională documentele de politică   demonstrează în 
 

elaborate extern şi intern, a regulamentelor educaţională elaborate   activitatea desfășurată 
 

în vigoare, a ordinelor, notelor şi precizărilor extern şi intern,   cunoașterea 
 

ISJ, respectiv M.E.C. S. regulamentele în vigoare,   documentelor. 
 

 ordinele, notele şi   Documentele sunt puse 
 

 precizările ISJ, respectiv   la dispoziția 
 

 M.E.C.S.   personalului școlii prin 
 

    afișare sau prin email. 
 

      

Reorganizarea Consiliilor claselor, a Eficientizarea activității Septembrie Responsabili comisia Existenţa la mapa 
 

comitetelor de părinți şi a programelor de Consiliilor claselor, a 2015 diriginților învățătorilor/diriginților 
 

activitate cu obiective specifice fiecărui comitetelor de părinți  Director  şi afișarea în fiecare 
 

colectiv    clasă a componenței CC 
 

    şi a programelor de 
 

    activitate 
 

      

Prelucrarea legislației şi a regulamentelor Cunoașterea de către elevi, La începutul Diriginți Cel puţin 90% dintre 
 

școlare în vigoare, a metodologiilor de părinți a legislaţiei şcolare anului școlar și  elevi și părinții acestora 
 

evaluare, de admitere în învățământul liceal,  când apar  cunosc metodologiile 
 

elevilor şi părinţilor acestora  noutăți  de evaluare, de 
 

  Mai-iunie  admitere în 
 

  2016  învățământul liceal 
 

      

Completarea bazelor de date necesare unei Se pune la dispoziția Octombrie Director Existența bazei de date 
 

bune desfășurări a procesului educațional tuturor cadrelor didactice 2015   
 

(elevi cu părinți plecați în străinătate, elevi baza de date cu elevii ai  Secretar  
 

cu CES) căror părinți sunt plecați în    
 

 străinătate și elevi cu CES    
 

      



 
  

ACTIVITATEA VI: Îndeplinirea atribuţiilor manageriale la nivelul clasei şi al școlii 

Obiectiv Rezultate așteptate Termen Responsabilități 
Indicatori de 

 

performanță  

    
 

      

Valorificarea cutumelor şcolii şi promovarea Vizibilitatea școlii și a Permanent Echipa managerială Realizarea planului de 
 

lor în comunitate, prin organizarea de rezultatelor ei la nivelul   școlarizare la clasa 
 

activităţi, prezentarea rezultatelor în site-ul comunității și în afara   pregătitoare 
 

școlii etc. acesteia   Articole din presă, 
 

    materiale pe internet, 
 

    site-ul scolii 
 

      

Monitorizarea calității activităţii comisiilor Îmbunătățirea activității Semestrial Director Fiecare responsabil de 
 

şi colectivelor de lucru comisiilor și colectivelor  Responsabili comisii comisie metodică a 
 

 de lucru  metodice realizat rapoarte de 
 

    monitorizare 
 

    Existența fișelor de 
 

    monitorizare 
 

    Procese verbale ședințe 
 

    CP și CA 
 

      

Încurajarea și susținerea administrativă a Promovarea școlii în Când este Echipa managerială Aprecieri ale activității 
 

inițiativelor ce au ca scop creșterea calității comunitate prin inițiativele cazul  școlii materializate prin 
 

educației și promovarea școlii în comunitate de la nivelul ei   diplome, parteneriate, 
 

sau la nivel județean, național, internațional    prezenţa şcolii în mass- 
 

    media, pe internet etc. 
 

      

Evaluarea diriginților prin asistente la ore, Cadrele didactice Semestrial Director 2 lecții demonstrative 
 

realizarea de ore demonstrative de dirigenție realizează proiectarea  Responsabili comisii Toți diriginții asistați la 
 

 demersului didactic în  metodice oră 
 

 conformitate cu cerințele    
 

 programei    
 

     
 

Verificarea corectitudinii completării Toate cataloagele, 31.08.2016 Responsabili comisii Numărul de greșeli a 
 

cataloagelor, registrelor matricole şi a altor registrele matricole şi alte   scăzut față de anul 
 

documente şcolare în conformitate cu documente şcolare au fost   anterior 
 

Regulamentul privind actele de studii şi verificate    
 

documentele şcolare în învăţământul     
 

preuniversitar – O.M. 3502/03.03.2005     
 



 
      

  
ȚINTA STRATEGICĂ T2: Inovarea procesului instructiv-educativ prin integrarea eficientă a noilor tehnologii 

ACTIVITATEA I: Asigurarea unei dotări corespunzătoare din punct de vedere hardware 

Obiectiv Rezultate așteptate Termen Responsabilități 
Indicatori de 

 

performanță  

    
 

      

Verificarea stării de funcțiune a Evidența stării de Octombrie Laborant informatică 90% din echipamente în 
 

echipamentelor TIC (calculatoare, funcțiune a echipamentelor 2015  stare de funcțiune 
 

imprimante, videoproiectoare, camere foto și     
 

video) din școală     
 

     
 

      

Repararea echipamentelor defecte de către Funcționarea Octombrie Compartimentul de Toate echipamentele în 
 

firma care asigură service-ul echipamentelor 2015 contabilitate stare de funcțiune 
 

     
 

Inventarierea anuală a echipamentelor TIC Evidența clară a dotării Decembrie Comisia de Liste de inventar 
 

din dotarea spațiilor școlare TIC 2015 inventariere și casare  
 

      

Realizarea activității de casare  a Casarea echipamentelor Decembrie Comisia de Proces verbal de casare 
 

echipamentelor uzate fizic și moral inutilizabile 2015 inventariere și casare  
 

     
 

Înlocuirea echipamentelor casate cu Îmbunătățirea bazei Martie 2016 Director Nr. de echipamente 
 

echipamente noi materiale  Compartimentul achiziționate 
 

   contabilitate  
 

     
 

Avizarea Regulamentului de ordine Cunoașterea Septembrie Administrator Procese verbale 
 

interioară al laboratoarelor de informatică și regulamentului de către 2015 laboratoare semnate de elevi și 
 

comunicarea acestora elevilor și profesorilor profesori și elevi  Laborant profesori 
 

     
 

      

Întreținerea și gestionarea laboratoarelor de Laboratoare funcționale Permanent Administrator de Nr. de echipamente în 
 

informatică; respectarea  Regulamentului de   laboratoare stare de funcțiune la 
 

ordine interioară al laboratoarelor de   Laborant sfârșitul anului școlar 
 

informatică de către elevi și cadre didactice   Cadre didactice  
 

     
 

Achiziționarea de calculatoare și Îmbunătățirea bazei An școlar Director Nr. de calculatoare și 
 

videoproiectoare pentru sălile de clasă care materiale 2015-2016 Compartimentul videoproiectoare 
 

încă nu au   contabilitate achiziționate 
 

      

 
 



 
  
ACTIVITATEA II: Asigurarea unei dotări corespunzătoare din punct de vedere software 

Obiectiv Rezultate așteptate Termen Responsabilități 
Indicatori de 

 

performanță  

    
 

      

Stabilirea necesarului de softuri educaționale Crearea de condiții pentru Octombrie Șefi de comisii Listă cu softuri 
 

la disciplinele din trunchiul comun și utilizarea TIC în procesul 2015 metodice necesare 
 

disciplinele opționale din CDȘ instructiv-educativ    
 

      

      

Identificarea de softuri educaționale gratuite Economii la bugetul școlii Octombrie Administrator și Nr. de softuri instalate 
 

care corespund cerințelor stabilite;  2015 laborant  informatică  
 

descărcarea și instalarea lor     
 

      

Efectuare de actualizări (update) pentru Funcționare la parametri Periodic Laborant informatică Grafic actualizări 
 

sistemele de operare și suitele office normali a programelor;    
 

instalate pe calculatoare securitatea datelor din    
 

 calculatoare    
 

      

Actualizarea bazei de date AEL: crearea de Funcționarea platformei Octombrie Administrator AEL Graficul lecțiilor 
 

conturi de utilizator pentru toți elevii din AEL 2015 laborant informatică susținute pe platforma 
 

gimnaziu, completarea informațiilor despre    AEL 
 

personalul școlii etc.     
 

     
 

Completarea materialelor educaționale Creșterea eficienței Periodic Administrator Nr. materiale 
 

incluse în platformele e-learning AEL și lecțiilor susținute pe  platforme educaționale create pe 
 

Swoble cu componente proprii: secvențe de platformele e-learning  Cadre didactice platformele e-learning 
 

lecții, elemente multimedia, teste de AEL și Swoble   AEL și Swoble 
 

evaluare     
 

     
 

Verificarea perioadei de valabilitate a Utilizarea softului în Periodic Laborant informatică Nr. licențe actualizate 
 

licențelor pentru programele antivirus; condiții legale; securitatea  Compartiment  
 

prelungirea licențelor expirate datelor din calculatoare  contabilitate  
 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
ACTIVITATEA III: Integrarea eficientă a TIC în curriculum 

Obiectiv Rezultate așteptate Termen Responsabilități 
Indicatori de 

 

performanță  

    
 

      

Utilizarea lecțiilor electronice incluse în Lecții mai atractive, Permanent Responsabilii de Graficul lecțiilor 
 

platformele e-learning AEL și Swoble în creșterea motivației  comisii metodice susținute pe platforme; 
 

procesul de predare-învățare-evaluare la elevilor pentru învățare   Rezultatele elevilor la 
 

disciplinele din trunchiul comun    evaluări și concursuri 
 

     
 

      

Introducerea în cadrul CDŞ a unei discipline Elevi cu noțiuni de bază de Permanent Responsabilii de Nr. de elevi înscriși la 
 

opţionale pentru iniţierea elevilor din ciclul în utilizarea calculatorului  comisii metodice de disciplina opțională 
 

primar în utilizarea calculatorului şi şi internetului  la ciclul primar „Prietenul meu, 
 

internetului („Prietenul meu, calculatorul”)    calculatorul” 
 

      

Introducerea în CDŞ la clasele de gimnaziu Elevi cu competențe TIC Permanent Catedra de Listele de evidență ale 
 

a disciplinei opţionale „Utilizarea   matematică elevilor înscriși la 
 

calculatorului”, în scopul formării la elevi a    disciplina opțională 
 

competențelor de utilizare a programelor    „Utilizarea 
 

Word, Power Point, Excel și de comunicare    calculatorului” 
 

prin intermediul internetului     
 

     
 

Introducerea în CDŞ a unei discipline Dezvoltarea la elevi a Permanent Catedra de Listele de evidență ale 
 

opționale cu caracter interdisciplinar, vizând competențelor de  matematică elevilor înscriși la 
 

o disciplină din trunchiul comun utilizare/aplicare în   disciplina opțională 
 

(matematica) și TIC: „Matematică pe contexte diferite a   „Matematică pe 
 

calculator” cunoștințelor dobândite   calculator” 
 

      

      

Elaborarea și avizarea programelor pentru Inovarea procesului Septembrie Responsabilii de Programe avizate 
 

disciplinele opționale din domeniul TIC instructiv-educativ 2015 comisii metodice  
 

(„Prietenul meu calculatorul”, „Utilizarea     
 

calculatorului”, „Matematică pe calculator„)     
 

      

Planificarea orelor desfășurate în cele 2 Organizarea activității, Septembrie Professor TIC Grafic cu orele 
 

laboratoare de informatică valorificarea eficientă a 2015  planificate în fiecare 
 

 celor 2 laboratoare de   laborator, afișat pe ușa 
 

 informatică   laboratorului 
 

     
 

 
 
  



 
ȚINTA STRATEGICĂ T3: Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui învăţământ 
de calitate  
ACTIVITATEA 1: Asigurarea resurselor pentru începerea în bune condiții a anului şcolar 2015-2016 

Obiectiv Rezultate așteptate Termen Responsabilități 
Indicatori de 

 

performanță  

    
 

Asigurarea cu manuale, cu documentele Toți elevii au manuale la Septembrie Director Toți elevii au manuale 
 

curriculare oficiale ale manualelor şi toate disciplinele 2015 Administrator la toate disciplinele 
 

materiale auxiliare (caiete de exerciţii,    Existenţa documentelor 
 

culegeri de teste şi de probleme, planşe, hărţi,    curriculare oficiale, 
 

seturi de diapozitive )    manualelor şi 
 

    materialelor 
 

      

Definitivarea încadrării personalului didactic, Toate posturile și orele Septembrie Director Încadrarea cu personal 
 

constituirea catedrelor şi a posturilor, vacante sunt încadrate cu 2015 Director cu pregătire de 
 

acoperirea orelor vacante personal calificat   specialitate 100% 
 

      

Realizarea şi aprobarea orarelor și schemelor Orarul și schemele orare Septembrie Responsabil Scheme orare 
 

orare şi comunicarea acestora elevilor şi sunt realizate în termenul 2015 comisia de  
 

părinţilor stabilit și sunt comunicate  elaborare a  
 

 elevilor și părinților  schemelor orare  
 

      

Realizarea lucrărilor de reparaţii la instalaţiile La 31.08.2015 școala este August 2015 Director Baza materială 
 

sanitare, electrice şi termice, igienizarea pregătită pentru începerea  Administrator funcțională 
 

localului şi recondiţionarea mobilierului anului școlar    
 

şcolar în vederea începerii anului școlar     
 

      

Pregătirea şcolii pentru sezonul rece Școala este pregătită pentru Septembrie Director Instalația funcționează 
 

(verificarea instalaţiei termice) sezonul rece din punct de 2015 Administrator la parametri normali 
 

 vedere termic    
 

      

Amenajarea corespunzătoare a sălilor de Începerea şcolii în condiții Septembrie Administrator Ambientul creat 
 

clasă, a laboratoarelor, a cabinetelor, a bazei bune 2015   
 

sportive şi predarea inventarului clasei către     
 

fiecare învăţător/diriginte     
 

      

Exercitarea controlului documentelor S-a realizat arhivarea şi Octombrie Director Existenţa documentelor 
 

specifice prin: constatarea evidenţei inventarierea documentelor 2015 Director  
 

documentelor la fiecare comisie, păstrarea, din anul şcolar trecut şi anul Februarie Secretar  
 

arhivarea şi inventarierea documentelor din şcolar curent 2016   
 

anul şcolar trecut şi anul şcolar curent     
 

      



 
  

ACTIVITATEA II: Analiza și diagnoza activității educaționale pentru anul școlar 2014-2015 
 

Obiectiv Rezultate așteptate Termen Responsabilități 
Indicatori de 

 

performanță  

    
 

      

Realizarea analizei şi diagnozei activităţii Analiza şi diagnoza Octombrie Director Rapoartele de analiză 
 

desfăşurate în cadrul comisiilor metodice şi activităţii desfăşurate în 2015 Responsabili comisii scot în evidenţă 
 

pe probleme, a activităţii educative, a cadrul comisiilor metodice  metodice progresul făcut şi 
 

activității din cadrul altor compartimente din şi pe probleme, a activităţii   punctele slabe 
 

cadrul școlii educative, a activității din    
 

 cadrul altor compartimente    
 

 din cadrul școlii se    
 

 realizează în termenele    
 

 stabilite    
 

     
 

Realizarea Raportului de Analiză pentru Raportul privind starea Octombrie Director Raportul de analiză 
 

Şcoala Gimnazială “Iacob Negruzzi” în învățământului stabilește, 2015   
 

anul școlar 2014-2015, prezentarea lui în împreună cu planul  Responsabili comisii  
 

şedința de analiză a consiliului profesoral şi operațional și planul  metodice  
 

stabilirea orientărilor prioritare ale managerial semestrial,    
 

procesului instructiv-educativ în anul şcolar orientarea procesului    
 

2015-2016 instructiv-educativ în anul    
 

 şcolar 2015-2016    
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
ȚINTA STRATEGICĂ T4: Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate 
locale, naţionale şi europene  
ACTIVITATEA I: Colaborarea școlii cu comunitatea locală în cadrul unor proiecte de parteneriat 

Obiectiv Rezultate așteptate Termen Responsabilități 
Indicatori de 

 

performanță  

    
 

      

Menținerea relațiilor de bună colaborare cu Finalizarea cu succes a Permanent Director, Nr. de proiecte 
 

Primăria în scopul obținerii de sprijin proiectelor derulate de  Consiliul de finalizate 
 

financiar și logistic pentru proiectele școlii școală  administrație Produsele realizate în 
 

    cadrul proiectelor 
 

     
 

Încheierea sau prelungirea contractelor de Realizarea de programe Ori de câte ori Director Programul activităților 
 

parteneriat cu Poliția, Agenția Antidrog, comunitare şi de activităţi este cazul Consilier educativ Arhiva foto 
 

Direcția de sănătate publică, biserica, în extraşcolare la iniţiativa    
 

vederea realizării unor activități și proiecte partenerilor şi cu    
 

comune care vizează sănătatea și siguranța participarea cadrelor    
 

elevilor școlii didactice şi elevilor    
 

      

Colaborarea cu Direcția Generală de Implicarea elevilor și Conform Consilier educativ Număr de activități 
 

Asistență Socială și Protecția Copilului, părinților în activități calendarului de  realizate 
 

ONG-uri, fundații umanitare în vederea umanitare și de activități  Număr de elevi și 
 

realizării unor proiecte de voluntariat sau întrajutorare a persoanelor   părinți implicați 
 

donații în beneficiul centrelor pentru copii dezavantajate    
 

cu dizabilități/CES și căminelor de bătrâni     
 

      

Realizarea de proiecte culturale în Sensibilizarea elevilor cu Conform Consilier educativ  
 

parteneriat cu Muzeul Literaturii Române – 

Casa Memorială „Costache 

Negruzzi”Hermeziu, Biblioteca comunală privire la valorile culturale calendarului de  

Număr de activități 

realizate 
 

  „Costache Negruzzi”, etc. pentru informarea locale activități  Număr de elevi 
 

elevilor despre monumentele istorice    implicați 
 

locale, cunoașterea și înțelegerea     
 

obiceiurilor, tradițiilor locale     
 

     
 

Popularizarea activităților și rezultatelor Promovarea imaginii școlii Periodic Coordonatorii de Număr de articole 
 

proiectelor școlii prin articole în mass-media în comunitatea locală  proiecte; comisia publicate 
 

și site-ul școlii www.scoalatrifesti.ro   pentru promovarea  
 

   imaginii școlii  
 

     
 

  



 
ACTIVITATEA II: Implicarea școlii în programe europene 

Obiectiv Rezultate așteptate Termen Responsabilități 
Indicatori de 

 

performanță  

    
 

      

Informarea cadrelor didactice cu privire la Cadre didactice interesate Noiembrie Responsabil cu Număr de persoane 
 

oportunitățile de perfecționare prin proiecte de programul Erasmus 2015 programe europene implicate în elaborarea 
 

de mobilități Erasmus plus KA1 și de plus   de proiecte 
 

participare la proiecte de parteneriat     
 

strategic Erasmus plus KA2     
 

     
 

Elaborarea unui proiect de mobilități Proiect finalizat până la Martie 2016 Responsabil cu Formular de 
 

Erasmus plus KA1 pe tema perfecționării termenul limită din martie  programe europene candidatură depus la 
 

profesorilor în vederea inovării procesului 2016  Echipa de proiect termenul din martie 
 

instructiv-educativ    2016 
 

     
 

Menținerea relațiilor cu partenerii bulgari Constituirea echipei de Iunie 2016 Responsabil cu Plan de acțiune pentru 
 

din proiectul „ICT–a force for change in proiect româno-bulgară  programe europene elaborarea proiectului 
 

education” în vederea identificării unei teme     
 

de interes comun pentru un nou proiect de     
 

cooperare transfrontalieră     
 

      

Finalizarea proiectelor europene de pe Atitudini de toleranță și Permanent Învățători, diriginți, Cel puțin 3 proiecte noi 
 

platforma virtuală Etwinning și implicarea respect pentru alte valori  profesori de limba  
 

în proiecte noi, împreună cu alte școli din europene din partea  engleză  
 

Europa – membre ale comunității Etwinning elevilor    
 

      

Participarea școlii la competiția națională Elaborarea portofoliului Aprilie 2016 Director adjunct Obținerea titlului de 
 

„Școala Europeană” – ediția 2016   Responsabil cu „Școala Europeană” pe 
 

   programe europene perioada 2016-2019 
 

     
 

Diseminarea în comunitatea școlară, locală, Promovarea imaginii școlii Periodic Comisia pentru Număr de articole 
 

națională prin articole în mass-media și site- în comunitatea locală  promovarea imaginii publicate 
 

ul școlii www.scoalatrifesti.ro a   școlii, coordonatorii  
 

proiectelor derulate   de proiecte  
 

     
 

 
 
 
 
 



 
ȚINTA STRATEGICĂ T5: Realizarea educaţiei pentru o dezvoltare durabilă 

ACTIVITATEA I: Creșterea calității procesului de predare-învățare-evaluare din perspectiva dezvoltării durabile 

 

Obiectiv Rezultate așteptate Termen Responsabilități 
Indicatori de 

 

performanță  

    
 

      

Introducerea în procesul de predare-învățare Sensibilizarea elevilor cu Permanent Comisiile de: Ponderea activităților 
 

-evaluare a unor teme cu conținut privire la importanța  Matematică și cu conținut 
 

interdisciplinar asigurării progresului  științe; Om și interdisciplinar 
 

 societății pornind de la  societate;  
 

 principiile dezvoltării  Învățătorii  
 

 durabile    
 

     
 

Îmbunătățirea procesului de predare-învățare Creșterea preocupării An școlar Comisiile de: Număr de elevi care 
 

-evaluare prin lărgirea ofertei de discipline elevilor pentru mediul 2015-2016 Matematică și aleg o disciplină 
 

opționale pe teme de: educație ecologică, stil ambiant precum și pentru  științe; Om și opțională pe teme de: 
 

de viață sănătos și educație pentru sănătate sănătate  societate; educație ecologică, stil 
 

   Învățătorii de viață sănătos și 
 

    educație pentru sănătate 
 

      

Participarea cadrelor didactice la cursuri de Creșterea valorii resurselor Periodic Comisiile de: Numărul de cadre 
 

formare continuă pe tema dezvoltării umane din școală  Matematică și didactice participante la 
 

durabile   științe; Om și cursuri 
 

   societate;  
 

   Învățătorii  
 

      

Diseminarea în comunitatea locală a Promovarea imaginii școlii Periodic Comisia pentru Număr de articole 
 

rezultatelor obținute în domeniul educației ca un centru pentru o  promovarea imaginii publicate; 
 

pentru o dezvoltare durabilă; educație durabilă.  școlii; Număr de accesări ale 
 

prezentarea acestora pe site-ul școlii   Coordonatorii de site-ul școlii. 
 

www.scoalatrifesti.ro.   proiecte  
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ACTIVITATEA II: Implicarea școlii în activități extracurriculare pentru formarea unui stil de viață sănătos într-un mediu sănătos 
 

Obiectiv Rezultate așteptate Termen Responsabilități 
Indicatori de 

 

performanță  

    
 

      

Participarea școlii la programele Sporirea interesului Anual Învățătorii; Păstrarea statutului de 
 

internaționale Eco-Școala, LeAF, eTwining, elevilor pentru colectarea  Diriginții; Eco-Școală; 
 

Junior Achievment, Pașaport pentru 

cultură,etc selectivă a deșeurilor;  Consilierul educativ Obținerea steagului 
 

 Conștientizarea importanței   verde 
 

 protejării mediului    
 

      

Participarea elevilor în proiecte de dezvoltare Finalizarea cu succes a Anual Comisiile de: Număr de participări în 
 

durabilă la nivel local sau național proiectelor derulate  Matematică și științe; proiecte; 
 

   Om și societate; Număr de premii 
 

   Arte; Învățătorii; obținute 
 

   Consilierul educativ  
 

      

Organizarea unor dezbateri pe teme de Creșterea interesului pentru Periodic Învățătorii; Parteneriate cu Direcția 
 

igienă și protecția mediului în cadrul orelor sănătate și igienă personală  Diriginții; de Sănătate Publică, 
 

de dirigenție în colectivele de elevi  Consilierul educativ asociații și centre de 
 

   Comisia de științe informare 
 

      

Realizarea unor întâlniri, cu invitați, Creșterea interesului pentru Periodic Învățătorii; Parteneriate cu Direcția 
 

specialiști în domeniul dezvoltării durabile, menținerea unui mediu  Diriginții; de Sănătate Publică și 
 

ecologiei și sănătății înconjurător curat  Consilierul educativ Centrul de Prevenire 
 

   Comisia de științe Evaluare și Consiliere 
 

    Antidrog 
 

      

Înfrumusețarea aspectului interior și exterior Îmbunătățirea aspectului Permanent Învățătorii; Număr de clase cu un 
 

al școlii. claselor și al curții școlii  Diriginții; ambient plăcut; 
 

   Consilierul educativ Număr de arbuști și flori 
 

    plantate în curtea școlii 
 

      

Programarea și realizarea de activități Formarea deprinderilor de Săptămâna Învățătorii; Participarea elevilor la 
 

extracurriculare în săptămâna ”Școala altfel” a trăi sănătos într-un mediu ”Școala altfel” Diriginții; concursurile ”Sanitarii 
 

pentru formarea unui stil de viață sănătos și nepoluat  Consilierul educativ. pricepuți”; ”Prietenii 
 

pentru conservarea și protecția mediului    pompierilor”; ”Cu viața 
 

ambiant.    mea, apăr viața”. 
 

      

  


