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Viziunea 
 

«Un învăţământ de calitate într-o şcoală primitoare» 
 
 
 

BAZA CONCEPTUALĂ 
 

 

Proiectul  este conceput în conformitate cu următoarele acte normative: 

 

 Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 – Legea Educației Naționale (actualizată); 

 

 Ordinul nr. 5.115 din 15 decembrie 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 

 

 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75 / 2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei; 

 

 Legea nr. 29 / 2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 35 / 2007 privind creșterea 

siguranței în unitățile de învățământ; 

 

 Guvernul  României,  Programul  de  guvernare,   capitolul  Politica  în  domeniul Educației 

 

 Ordinul nr. 5.115 din 15 decembrie 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 

 

 O.M.E.C.T.S. nr. 3753 / 09.09.2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul 

național de învățământ; 

 

 O.M.E.C.T.S. nr. 4865/ 16.08.2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

stabilirea obligației didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele 

școlare, unități de învățământ, unități conexe, precum și a personalului de îndrumare și 

control din inspectoratele școlare și a personalului didactic din casele corpului didactic. 

 

 O.M.E.C.T.S. nr. 3811 / 2011 pentru aprobarea Comisiei de monitorizare și îndrumare 

metodologică cu privire la sistemul de control managerial al Ministerul Educației, 

Cercetării, Tineretului și Sportului. 

 

 O.M.F.P. nr 946 / 2005 pentru aprobarea Codului Controlului Intern; 

 

 Planul de implementare a strategiei judeţene privind accesul la educaţie al grupurilor 

dezavantajate. 
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CAPITOLUL I 

DIAGNOZA 
 

 

I.1  ARGUMENT 
 
 
 

Integrarea României în Uniunea Europeană a generat noi oportunităţi dar, în acelaşi timp, 

şi alte cerinţe în domeniul educaţie şi formării continue. Educaţia şcolară a devenit în mod evident 

şi prin opţiunile politice o prioritate absolută, deoarece România trebuie să fie un partener credibil şi 

valabil în domeniul educaţiei şi formării profesionale la nivel european. Decalajele existente faţă de 

alte state din U.E. pot dispărea rapid printr-o abordare realistă a fenomenului educaţional nu numai 

la nivel naţional, dar şi la nivel local în fiecare unitate şcolară. 

Ne bazăm în demersul nostru de concepere al unui P.D.I. specific pentru Şcoala 

Gimnazială Nr. 1 Remetea  pe documentele U.E. în domeniu, pe Programul de Guvernare – Politica 

în domeniul Educaţiei, pe  Planul managerial al I.S.J Bihor, precum şi pe evaluările proprii în ceea 

ce priveşte situaţia în care se găseşte şcoala noastră. 

Avem de a face cu un nou tip de elevi care necesită un alt tip de abordare. Apetenţa pentru 

studiu nu mai poate fi dictată sau prescrisă; ea poate emana numai de la convingeri proprii şi prin 

motivaţii situaţionale. Perspectiva propriei deveniri constituie resortul de baza al oricărei activităţi 

cognitive. 

P.D.I.-ul de faţă este elaborat pentru asigurarea calităţii procesului instructiv – educativ, în 
concordanţă cu noile cerinţe ale integrării învăţământului românesc în UE. 

Punctele de plecare şi de referinţă ale oricărui P.D.I. sunt acelea ca învăţământul trebuie să 

joace un rol fundamental în consacrarea unei economii globale, a unei societăţi globale a cunoaşterii 

şi a unei societăţi a învăţării pe tot parcursul vieţii. Specializarea extremă şi perfecţionarea continuă 

devin un factor determinant în crearea bunăstării bazată pe tehnologii performante. Dezvoltarea 

durabilă şi progresul general al omenirii pot fi susţinute numai de un sistem de educaţie performant 

şi flexibil. 

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

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

care parcurge învăţământul obligatoriu învaţă pentru a răspunde următoarelor tipuri de finalităţi: 

învaţă pentru a şti, învaţă pentru a face, învaţă pentru a fi, învaţă pentru a trăi decent şi sigur în 

societate şi orice tip de comunitate. 

Şcoala devine o premisă a incluziunii sociale active, în contextul globalizării tuturor 

domeniilor de activitate. Un spaţiu european deschis al sistemului de învăţământ constituie un 

generator de avantaje, în condiţiile respectării diversităţii regionale, etnice, culturale. Avem deci 

nevoie de un sistem educativ care să stimuleze interculturalitatea, mobilitatea trans-europeană şi 

cooperarea la toate nivelurile. 

Un învăţământ cu standarde ridicate de calitate, într-o şcoală de nivel european, iată 
dezideratul scolii pe care o reprezentăm. 

Echipa managerială, împreună cu toţi colegii, au ajuns la concluzia că sunt necesare ţinte şi 

obiective noi, iar viziunea şi misiunea şcolii necesită adaptare la noile condiţii locale şi naţionale în 

care funcţionează şcoala. 
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Capitolul II 

 

1. Prezentarea organizaţiei şcolare. 

În satul Remetea, până la data de 01 septembrie 1918 existau două şcoli: Şcoala Elementară 

de Stat Remetea cu limba de predare maghiară înfiinţată la 01 septembrie 1886 şi Şcoala 

Confesională Ortodoxă Remetea înfiinţată la 01 septembrie 1905. Cele două şcoli amintite au 

funcţionat până la 31 august 1919, iar la 01 septembrie 1919 s-a înfiinţat Şcoala Primară de Stat 

Remetea care a funcţionat cu două secţii, una în limba română iar cealaltă cu limba de predare 

maghiară până în anul şcolar 1938-1939. Din anul 1939 până în anul şcolar 1944-1945 a funcţionat 

o singură unitate cu clasele I-VII. Din anul 1948, Reforma Învăţământului, cele două unităţi 

funcţionează în continuare cu ciclul gimnazial până în anul şcolar 1953-1954, când clasele V-VIII 

de la şcoala de 7 ani cu limba de predare maghiară se desfiinţează din cauza numărului redus de 

elevi. Din anul şcolar 1964-1965 şcoala funcţionează cu clasele I-VIII, iar în anii şcolari 1969-1970, 

1971-1972 funcţionează cu clasele I-X. În prezent şcoala dispune de 10 săli de clase. 

Şcoala din Meziad este atestată documentar încă din anul 1852, dar cu certitudine ştim că ea 

a funcţionat şi înainte de această dată, aşa că putem vorbi de o vechime a şcolii din Meziad de peste 

200 de ani. Ea a funcţionat în chilia bisericii din localitate la începuturi, abia în 1896 i s-a construit 

un local propriu, lângă biserică, fiind cunoscută ulterior sub denumirea de “şcoala din deal”.  

După primul război mondial documentele atestă existenţa a două posturi de învăţător, la 

patru clase primare. Pentru a asigura locaţia necesară posturilor de învăţători solicitate şi aprobate 

ulterior, ajungându-se la 4 posturi, s-au dat în folosinţă drept săli de clasă două încăperi amenajate 

ale fostei Fabrici de cherestea din Meziad. Odată cu numirea ca titular a învăţătorului Petru Miheş, 

proaspăt absolvent al liceului de specialitate, învăţământul din Meziad a căpătat o nouă calitate şi 

orientare, deoarece, a organizat pregătirea unor elevi pentru susţinerea examenelor pentru ciclul 

secundar, care aveau loc la liceul din Beiuş. În 1960/61 se dă în folosinţă şcoala nouă cu 4 

clase,laborator, magazii, sală profesorală şi direcţiune. În 1966 se dă în folosinţă noul local de 

grădiniţă cu două săli şi locuinţă pentru un cadru didactic. 

În mai 2000 şcoala din Meziad a primit numele învăţătorului „Petru Miheş” în urma unei 

cereri însoţită de o notă de fundamentare înaintate Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor, în care se 

arăta că Petru Miheş a fost ctitorul şcolii noastre. 

Şcoala din Petreasa este atestată documentar din anul 1879 şi funcţiona pe lângă biserică 

unde dascăl era preotul din sat. Mai târziu prin anul 1923 se construieşte o două săli de clasă pe 

terenul bisericii din centrul satului. În anul 1965 se construieşte actuala şcoală care mai are şi 

locuinţă pentru învăţător. 

 

2. Analiza nevoilor educaţionale 

A. Analiza cantitativă 

Situaţia cadrelor didactice în anul şcolar 2016-2017 pe şcoli este: 

 

   Remetea  Meziad Petreasa Drăgoteni 

Profesori 9 9 - - 

Învăţători 2 4 1 1 

Educatoare 2 2 1 1 

 

 Elevii provin din medii sociale diverse, cu o stare materială diferită mai bună sau mai slabă 

şi capacităţi intelectuale diverse. 

 Majoritatea elevilor sunt de naţionalitate română, mai există de naţionalitate maghiară şi un 

număr mic de elevi de naţionalitate romi. 

Dinamica structurii şcolii în ultimul an  şi anul şcolar actual pentru elevii din învăţământul 

preşcolar, primar şi gimnazial : 
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An 

şcolar 
Total 

Clasa 

Preg. 

Clasa 

I 

Clasa  

a II-a 

Clasa  

a III-a 

Clasa  

a IV-a 

Clasa  

a V-a 

Clasa  

a VI-a 

Clasa  

a VII-a 

Clasa  

a VIII-a 

Nr. el. Nr. el. Nr. el. Nr. el. Nr. el. Nr. el. Nr. el. Nr. el. Nr. el. 

2015 – 

2016 
232 31 21 31 14 26 25 24 35 25 

2016 – 

2017 
215 11 31 21 29 14 26 25 23 35 

 

Structura pe nivele de pregătire în anul şcolar 2016-2017 este: 

   la preşcolar                        90 elevi  - 29,51%  

   la primar     106 elevi  - 34,75% 

   la gimnaziu                        109 elevi  - 35,74% 

 

B. Analiza calitativă 

Este important de cunoscut corpul profesoral care funcţionează într-o şcoală pentru că, în 

raport de valoarea şi calitatea lui se poate aprecia, în general, procesul didactic, ca segment 

curricular forte important în orice societate. Fiecare disciplină şcolară își are contribuţia şi 

importanţa ei în formarea personalităţii. 

În acest an şcolar, la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Remetea, sunt încadrate 32 cadre didactice, 

din care: 

 - 18 profesori, adică 56,25 % din total,  

 - 8 învăţători, adică 25 % din total. 

 - 6 educatori, adică 18,75 % din total. 

 

Situaţia cadrelor didactice în anul şcolar 2016-2017 este: 

 

Nr. 

crt. 
Funcţia Studii 

Nr.  

total Titular 
Supli 

nitor 

Grade didactice 
% din 

total I II Def. 
Debuta

nt 

1 Profesor Superioare 18 18 11 7 6 6 6 0 56,25% 

2 
Învăţător 

Superioare 6 

Medii 2 
8 7 1 6 1 0 1 25% 

3 Educator Superioare 3 

Institutor 2 

Medii 1  

6 6 0 3 1 2 0 18,75% 

Total 32 32 24 8 15 8 8 1 100% 

 

După gradele didactice obţinute, cadrele didactice prezintă următoarea structură: 

 cu gradul I    15  cadre 46,88 % 

 cu gradul II   8 cadre  25 % 

 cu definitivat   8 cadre  25 % 

 debutant           1 cadru 3,12%. 

 

Această structura este foarte bună, ea reflectă grija deosebită pentru perfecţionare a cadrelor 

didactice şi este o garanţie că se va face o muncă serioasă şi de înaltă ţinută. 
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Dotarea şcolilor: 

 Numărul de clase: 16 plus 6 la grădiniţă distribuite astfel: Remetea 6 la şcoală + 2 la 

grădiniţă, Meziad 8 la şcoală + 2 la grădiniţă, Petreasa 1 la şcoală + 1 la grădiniţă, Drăgoteni 1 la 

şcoală+1 la grădiniţă. 

 Avem 2 laboratoare de informatică care conţine câte 10 calculatoare, imprimantă, scanner  şi 

un server la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Remetea și la Școala Gimnazială „Petru Miheş” Meziad 

primite din finanţare guvernamentală în anul 2006 și respectiv 2011. Toate școlile din comuna 

Remetea au telefon şi conectare la internet. 

 Alte dotări:  

7 calculatoare și 4 imprimante, 3 xeroxuri și 4 proiectoare la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Remetea 

3 calculatoare și 2 imprimante şi 2 xeroxuri și 2 proiectoare la Şcoala Gimnazială „Petru Miheş” 

Meziad  

2 calculatoare şi o imprimantă cu xerox  la Şcoala Primară Nr. 1 Petreasa 

1 calculator şi o imprimantă cu xerox la Şcoala Primară Nr. 2  Drăgoteni 

 Scurta descriere a dotărilor: Baza materială este învechită, cu bănci din lemn ce datează 

înainte de 2010. Am reuşit schimbarea mobilierului din 14 săli de clasă la învăţământul primar din 

Remetea, Meziad, Petreasa şi Drăgoteni. 

 Şcoala Primară Nr. 1 Petreasa a fost cuprinsă în proiectul de reabilitare a şcolii prin Banca 

Mondială desfăşurat pe parcursul anului 2007. 

Școala Gimnazială Nr. 1 Remetea a fost reabilitată printr-un proiect susținut de Guvernul 

României și Consiliul Local Remetea între anii 2009 – 2013. 

Școala Gimnazială „Petru Miheş” Meziad a fost reabilitată printr-un proiect susținut de 

Consiliul Local Remetea între anii 2014 – 2016. 

 Numărul clădirilor: 8 clădiri situate astfel: 5 la Remetea, 2 la Meziad, 1 la Petreasa şi 1 la 

Drăgoteni. 

 Bibliotecă: 10000 de volume. 

 Personalul didactic auxiliar şi muncitorii de întreţinere, în număr de 7, sunt la fel de 

importanţi pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului instructiv-educativ. 

Nu avem abandon şcolar. 

 

 

C. Analiza complexă a comunităţii 

 

         Comuna Remetea este alcătuită din cinci localităţi : 

- Remetea 

- Meziad 

- Drăgoteni 

- Petreasa 

- Şoimuş 

Comuna Remetea este situată în sud-estul judeţului Bihor, în depresiunea Beiuşului. Se 

învecinează la nord cu comuna Căbeşti, la sud cu comunele Pocola, Curăţele şi oraşul Beiuş, la est 

cu zona Văii Iadului iar la vest cu comuna Răbăgani şi Pomezeu. Suprafaţa comunei este de 6670 

ha, iar altitudinea medie este cuprinsă între 400 şi 800 m. 

 Comuna este străbătută de văile Meziad şi Roşia, bazinul acestora fiind tributar Crişului 

Negru.  

 Satele componente ale comunei sunt: Remetea, Meziad, Drăgoteni, Petreasa şi Şoimuş. 

Primele atestări ale vieţii materiale şi spirituale pe teritoriul comunei datează din anul 1204, dar 

atestările documentare certe provin din anii 1213 – 1319 – 1442. 

 Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Remetea se ridică la 2.906 

locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 

3.153 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (76,67%). Principalele minorități sunt cele 

de maghiari (15,79%) și romi (5,71%). Pentru 1,69% din populație, apartenența etnică nu este 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Maghiarii_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Romii_din_Rom%C3%A2nia
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cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (70,68%), dar 

există și minorități de reformați (11,63%), baptiști (7,85%) și penticostali(6,57%). Pentru 1,75% din 

populație, nu este cunoscută apartenența confesională. 

 Aproape fiecare al cincilea locuitor al comunei are sub 18 ani, vârsta şcolară având 11,66% 

din totalul populaţiei. În comuna noastră există unităţi şcolare şi preşcolare după cum urmează: 

- Remetea grădiniţă, şcoală cu clasele I – VIII; 

- Meziad grădiniţă, şcoală cu clasele I – VIII; 

- Drăgoteni grădiniţă, şcoală cu clasele I – IV; 

- Petreasa grădiniţă, şcoală cu clasele I – IV; 

- Şoimuş fără grădiniţă şi şcoală. 

După absolvirea clasei a VIII-a, elevii urmează forme de învăţământ preuniversitar sau 

şcoală de arte şi meserii la Beiuş, Ştei sau Oradea. Rata de promovabilitate (2015-2016) la 

Evaluarea naţională  a şcolilor din comună este de 100 %. 

Satul Meziad, cel mai mare din comună, este aşezat la poalele dealurilor calcaroase care 

sprijină Munţii Pădurea Craiului, având o distanţă de 20 de km faţă de Beiuş şi 7 km de comuna 

Remetea. Lungimea propriu –zisă pe firul văii Meziadului este de 7,5 km, satul nefiind o aşezare de 

tip liniar, ci ramificat, cu uliţe care se adună de pe o parte şi alta în artera principală situată de-a 

lungul apei. Suprafaţa totală este de 1308 ha. Satul este punct turistic datorită Peşterii de la Meziad 

cunoscută în întreaga ţară dar şi peste hotare, rivalizând cu cele mai mari peşteri din ţară. Satul 

Remetea este cunoscut prin ferma de struţi. 

În privința managementului s-au realizat progrese observabile în ceea ce privește modul 

de gestionare a resurselor materiale, dezvoltarea bazei materiale, în participarea elevilor la 

concursuri școlare și olimpiade, precum și în numărul și nivelul rezultatelor obținute. 

S-a îmbunătățit calitatea managementului resurselor umane, managementul curricular și 

managementul conduitei, astfel s-au obținut efecte pozitive asupra stării disciplinare, asupra 

unor situații conflictuale din școală. Acest aspect este sesizat de întreg personalul, dar mai 

ales de părinți. 

Primăria Comunei Remetea se implică în rezolvarea problemelor curente, contribuind 

financiar la reparațiile curente sau în realizarea investițiilor necesare. 
 
 

♦ Şcoala colaborează foarte bine cu autorităţile locale în ceea ce priveşte repartizarea 

fondurilor necesare pentru întreţinerea şi repararea şcolii, Consiliul Local și primarul 

având trei reprezentanți în C.A. al școlii. 

♦ Relaţiile cu părinţii copiilor sunt destul de bune şi sunt întreţinute prin lectorate cu 

părinţii, în care aceştia sunt informaţi permanent despre problemele şcolii. 

♦ Părinţii sunt organizaţi în comitete pe clase şi pe şcoală şi sunt preocupaţi intr-o 

oarecare măsură de problemele şcolii. 

♦ Şcoala stabileşte legături cu organele de poliţie în vederea asigurării pazei şi siguranţei 

elevilor, pentru combaterea delicvenţei juvenile, precum şi pentru participarea 

cadrelor de poliţie la orele de educaţie rutieră. De asemenea agenții participă  printr-un  

reprezentant  în  comisia  pentru  combaterea  violenței  în mediul şcolar; 

♦ Şcoala colaborează cu medicul din cabinetul de medicină individual în vederea  

prevenirii  îmbolnăvirilor  la copiii, vaccinarea  acestora şi asigurarea asistenţei 

medicale la competiţiile sportive la care participă elevii. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Reformat%C4%83_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bapti%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Penticostali
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                                               ANALIZA   PEST   
 

 
 

POLITIC ECONOMIC 
De la însușirea logistică impusă de reforma 

învățământului,  până la punerea în practică a celor 

învățate este un drum foarte lung. Este vorba de o 

schimbare  a mentalității  raportate  la scara valorică 

personală a fiecărui individ. 

Schimbările  se petrec într-o perioadă  când valorile 

tradiționale ale creștinismului, ale umanității, în 

general, nu-și mai găsesc parcă locul într-un timp în 

care goana pentru existența zilnică este prioritară 

La nivelul comunei noastre se înregistrează o revenire 

ușoară după recesiunea economică a anilor 2010-

2012. Sesizăm o oarecare stabilitate a locurilor de 

muncă și apariția timidă a noi locuri de muncă. 

O problemă  a țării, județului  și implicit a 

comunei noastre este scăderea indicelui demografic. 

Îmbătrânirea populației și scăderea natalității. 

SOCIAL TEHNOLOGIC 
Problemele  sociale ale părinților,  lipsa locurilor de 

muncă, plecarea în străinătate pentru un trai mai bun, 

cazuri prezente aproape în fiecare clasă de elevi, 

influențează actul educativ al școlii noastre. 

Cazurile sociale manifestă un dezinteres pentru 

activitatea  educativă  axându-se  doar  pe rezolvarea 

problemelor personale, fapt resimțit în atitudinea și 

comportamentul copiilor lor. 

Spațiile  destinate  copiilor  sunt adecvate  intereselor 

și particularităților  de vârstă. Mobilierul  este într-o 

stare bună și foarte bună. 

Grupurile sanitare au fost modernizate. 

Încălzire centrală în 3 școli. 
Instalația de încălzire a fost revizuită, o parte a fost 

înlocuită cu una nouă, urmând a fi montate centrale 

termice proprii și la cele două grădinițe. 
 

 
 
 
 
 

                                              ANALIZA  SWOT   
 

Mediul intern şcolar va fi analizat pe domeniile funcţionale: 
 
a) curriculum  

b) resurse umane   
c) resurse materiale şi financiare   
d) relaţii cu comunitatea.  
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a) Curriculum  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C
U

R
R
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U

L
U

M
 

 
 

 Puncte tari Puncte slabe Oportunităţi Ameninţări 

Şcoala dispune de: • utilizare insuficientă a • Legea Educaţiei Naţionale Nr.1/2011 
• Existenta unui cadru legal pentru obţinerea 

de fonduri extrabugetare; 

• prestigiul şcolii în comunitate; 

• accesul unui număr apreciabil de absolvenţi 

la licee de prestigiu (CNSV Beiuș, CN 

Emanuil Gojdu Oradea) 

• valorificarea abilităţilor individuale ale 

elevilor prin CDŞ; 

• schimburi de experienţă cu unităţi 

preşcolare şi şcolare din județ, 
• implicarea elevilor şcolii în programe şi 

proiecte. 

• fluctuaţie mare de 
cadre didactice şi 

lipsa continuităţii la 

clasă; 

• număr insuficient 

de manuale pentru 

toţi elevii; 

• transfer de 

populaţie şcolară la 

clasa a V-a, spre 

şcoli cu prestigiu din 

Beiuș 

• material curricular (planuri cadru pentru echipamentelor moderne 

clasele I-VIII, programe şcolare, manuale în procesul instructiv- 

alternative), auxiliare curriculare (caiete de educativ; 

lucru, ghiduri de aplicare, îndrumătoare); • centrarea proiectelor 

• consilierea elevilor în vederea selectării didactice, uneori, pe 

disciplinelor opţionale; conţinuturi şi nu pe 

• clase cu program special intensiv de limba competenţe; 

maghiară ; • utilizarea în prea mică 

• program de pregătire suplimentară pentru măsură a metodelor de 

recuperare / performanţă cu elevii; predare-învăţare- 

• interes crescut al cadrelor didactice pentru evaluare centrate pe 

alegerea manualelor alternative; elevi; 

• CDŞ atractiv; • număr mic de activităţi 

• existenta softurilor educaţionale extraşcolare,   la   unele 

• stimularea elevilor cu rezultate deosebite clase. 

(premii, sponsorizări, vizite de studiu);   
• conducere managerială cu deschidere spre 
reformă, calitate, performanţă;   
• bază materială nouă şi în continuă schimbare.  
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b) Resurse umane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R
E

S
U

R
S

E
 U

M
A

N
E

 
 
 

 Puncte tari  Puncte slabe Oportunităţi Ameninţări 
 

• personal didactic calificat 100 %; 

• ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul 

didactic I 

46,9%; 

• personalul didactic este interesat de calitatea 

procesului instructiv-educativ; 

• relaţiile interpersonale pozitive existente 

favorizează crearea unui climat educaţional 

deschis, stimulativ; 

• interesul cadrelor didactice pentru perfecţionare şi 

formare continuă; 

• delimitarea clară a responsabilităţii fiecărui cadru 

didactic prin fişa postului; 

• personal suplinitor tânăr, bine pregătit, cu grade 

didactice sau înscris pentru obţinerea gradelor 

didactice. 

• director format în managementul educaţional; 

• număr mare de elevi participanţi la concursurile şi 

olimpiadele şcolare; 

• toţi absolvenţii de cls. a VIII a sunt înregistraţi în 

licee; 

• existența fondurilor structurale prin proiecte 

strategice(POSDRU) și a cursurilor acreditate de 

formare profesională 

 

•conservatorism şi 

rezistenţă la schimbare a 

unor cadre didactice; 

•slaba preocupare din 

partea  unor cadre didactice 

pentru propria dezvoltare 
profesională; 
•lipsa unei baze de date 

corecte privind populaţia 

şcolară din circumscripţia 

arondată; 

•elevi proveniţi din familii 

dezorganizate sau cu 

părinţii plecaţi la muncă 

în străinătate; 

• Supraîncărcarea fisei 

postului a personalului de 

conducere, cadre didactice 

etc; 

• Suprapunerea lucrărilor 

urgente si termene 

nerealiste pentru unele 

lucrări solicitate 

• lipsa continuităţii la 

catedra si la clasa 

• inexistenţa consilierului 

psihopedagog şi a unui 

cabinet de consiliere; 

 

• autonomie în selecţia 

şi angajarea 

personalului didactic 

auxiliar şi a 

personalului nedidactic; 
• varietatea cursurilor 

de formare şi 

perfecţionare 

organizate de CCD, 

ONG, Universităţi; 

• perspectiva 

descentralizării în ceea 

ce priveşte angajarea 

personalului didactic; 

• pregătirea cadrelor 

didactice pentru o 

societate 

informaţionalizată; 

 

• fluctuaţie mare de cadre 

didactice şi lipsa continuităţii la 

clasă; 

• migrarea personalului didactic 

spre învăţământul particular (mai 

bine salarizat, condiţii de muncă 

mai stimulative); 

• regresul demografic având 

drept consecinţă scăderea 

numărului de elevi; 

• fluctuaţia domiciliară a 

populaţiei şcolare; 

• şcoli concurente în zonă; 

• lipsa unor prevederi speciale în 

legislaţia şcolară care să permită 

atenţionarea / sancţionarea 

cadrelor didactice dezinteresate 

faţă de propria dezvoltare 

profesională; 

• lipsa unor prevederi speciale în 

legislaţia şcolară care să permită 

atenţionarea / sancţionarea 
cadrelor didactice dezinteresate 

faţă de propria dezvoltare 

profesională; 
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c) Resurse materiale şi financiare 
 
 
 
 
 
 

 

R
E

S
U

R
S

E
 M

A
T

E
R

IA
L

E
 Ş

I 
F
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A

N
C
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R

E
 

 
 

Puncte tari  Puncte slabe Oportunităţi Ameninţări 
 

• consolidarea şi modernizarea şcolilor în anul 2007 prin 

programul de reabilitare a unităţilor de învăţământ; 

• starea fizică bună a clădirilor; 

• spaţii şcolare amenajate în conformitate cu standardele 

Românești (parchet, lambriuri,etc); 

• existenţa cabinetelor funcţionale (informatică şi AEL); 

• bibliotecă dotată cu un număr de peste 10.000 de 

volume; 

• dotare materială şi informaţională bună; 

• existenţa unor spaţii ce pot fi închiriate în afara orarului 

şcolii ca sursă de venit extrabugetar; 

• material didactic, documentar şi informaţional; 

• conectare la internet în 2 puncte operaţionale; 

• participarea şcolii la proiecte şi programe cu finanţare 

diferită (firme, companii, societăţi). 

• existenţa reţelei de informatizare la nivelul şcolii; 

• abonamente la ziare şi reviste de specialitate; 

 

 

•lipsa spaţiului 

pentru realizarea 

unui cabinet de 

documentare cu sală 

de lectură; 
•interesul scăzut al 

agenţilor economici 

în acordarea  de 

sponsorizări sau 

donaţii. 

• utilizare 

insuficientă a 

echipamentelor 

moderne în procesul 

instructiv-educativ; 

•inexistenţa unei 

săli de sport( orele 

de educaţie fizica se 

desfăşoară într-o sală 

amenajată); 

•curtea şcolii 
neamenajata; 

 

• dezvoltarea unor 

activităţi extra-curriculare; 

• posibilitatea accesării 

unor proiecte cu finanţare 
naţională şi internaţională, 

• interes din partea 

comunităţii şcolare faţă de 

oferta educaţională a 

şcolii; 

• susţinere materială şi 

financiară din partea 

comunităţii locale 

(Consiliul local, ONG- 

uri), a MEdC şi ISJ; 

• descentralizarea 

financiară; 

• posibilitatea obţinerii de 

fonduri extrabugetare. 

 

• ritmul accelerat al 

schimbărilor tehnologice 

conduce la uzura morală a 

echipamentelor existente; 

• preţul ridicat al materialelor 
didactice şi fondurile băneşti 

limitate nu permit dotarea 

corespunzătoare a tuturor 

cabinetelor, claselor; 

• sistemul greoi de achiziţie a 

mijloacelor didactice; 

• neseriozitatea unor firme în 

onorarea contractelor de 

furnizare (dotare laborator 

fizică). 

• conştiinţa morală a elevilor 

privind păstrarea şi menţinerea 

spaţiilor şcolare. 
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d) Relaţii cu comunitatea 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

R
E
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A

Ţ
II

 C
U

 C
O

M
U

N
IT

A
T

E
A

 

 
 

Puncte tari Puncte slabe Oportunităţi Ameninţări 
 

• relaţii foarte bune cu Consiliul Local, 

 Primăria Remetea, Postul de Poliţie, Biserica  

• sprijinul prompt dat de reprezentanţii 

Poliţiei şi ai Poliţiei Comunitare pentru 

soluţionarea problemelor ce apar; 

• construirea unui mediu şi a unei atitudini 

prietenoase faţă de părinţi, folosind 

aserţiunea „Aceasta este şcoala potrivită şi 

pentru copiii mei"; 

• informarea părinţilor în legătură cu 

evenimentele desfăşurate în şcoală; 

• deschiderea şcolii spre un parteneriat activ 

şi real cu familia 

• existenţa parteneriatelor şi programelor 

educaţionale între şcoală şi comunitate; 

• Programe educaţionale pe teme de igienă 

personală 

•derularea a numeroase programe, proiecte şi 

parteneriate cu comunitatea. 

•derularea a 3 proiecte internaționale: 

Comenius, Aces, Erasmus+ 

• nevoia crescută de comunicare 

cu comunitatea locală; 

• slaba implicare a unor părinţi 

în problemele şcolii; 
• slaba colaborare cu Consiliul 

Reprezentativ al Părinţilor; 

• activităţi de educare civică 

insuficiente şi lipsite de finalitate 

uneori; 

• Educaţia din şcoală nu 

accentuează în toate cazurile 

formarea 

atitudinilor necesare participării 

la viaţa comunităţii; 

• Comunitatea (în special agenţii 

economici) nu este încă destul de 

interesată să facă podul de 

legătură către şcoală; 

•  Lipsa unui program de activitate 

pentru timpul liber al 

elevilor (în special în vacanţe) 

 

 

• Comunicare bună cu 

partenerii şcolii; 

• Menţinerea unei stări de 

disciplină şi securitate a 
elevilor 

• Facilitarea colaborării 

cu specialişti din domenii 

diverse pentru un 

învăţământ de calitate; 

• Colaborare eficientă şi 

promptă cu instituţiile 

administraţiei publice 

locale; 

• Dezvoltarea şi 

promovarea imaginii 

pozitive a şcolii; 

• Dezvoltarea unor 

parteneriate cu 

comunitatea locală şi 

implicarea în proiecte 

europene. 

 

• Nivel de educaţie limitat la 

unii părinţi; 

• Dezinteresul unor familii 

pentru educaţia copiilor; 

• Agresiuni din partea 

comunităţii către elevi 

(morale, verbale, fizice); 

• Agresarea unor elevi de 

către părinţii lor; 

• Deteriorări de bunuri 

materiale; 
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Capitolul III 

 

Misiunea 
 

 În şedinţa Consiliului de Administraţie lărgit din 5 septembrie 2016 am ajuns la 

următoarea misiune pentru şcoala noastră pe următorii 4 ani: 

 

 Asigurarea unei educaţii de calitate care să corespundă cerinţelor 

comunităţii locale şi în acelaşi timp asigurarea formării viitorilor cetăţeni 

europeni competenţi, responsabili, întreprinzători, comunicativi şi capabili să 

se integreze social într-o Europă unită, stabilă şi prosperă. 

 Şcoala noastră se doreşte a fi  o şcoală a noilor tehnologii de informare 

şi dezvoltare personală, un spaţiu generos în care elevii îşi dezvoltă 

creativitatea, abilităţile sociale, de comunicare şi  practice, o şcoală a cărei 

prioritate este accentuarea procesului de internaţionalizare, dar care  totodată 

păstrează şi promovează tradiţiile  locale şi naţionale. 

 
 

Capitolul IV 

 
ŢINTE, OPŢIUNI STRATEGICE, REZULTATE AŞTEPTATE, 

PROGRAME DE DEZVOLTARE 

 

1. ŢINTE STRATEGICE 

a) Curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, realizat prin consultarea elevilor şi 

părinţilor şi cuprinderea fiecărui elev într-o formă de educaţie extracurriculară. 

b) Încadrarea cu personal didactic cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la nou 

şi interesat de perfecţionare şi formare continuă. 

c) Prevenirea eşecului şcolar şi includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de 

şcolarizare, creşterea performanţei  şcolare. 

d) Educarea elevilor pentru cetăţenie europeană şi formarea/exersarea competenţelor 

lingvistice şi tehnice la elevi prin activităţi realizate în parteneriat cu şcoli din Uniunea 

Europeană. 

e) Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de descentralizare şi 

autonomie instituţională. 

2. OPŢIUNI STRATEGICE 

 

Ţinta 

strategică                                                                       

OPŢIUNEA STRATEGICĂ 

Opţiunea 

cuurriculară 

Opţiunea 

financiară a 

dotărilor 

materiale 

Opţiunea 

investiţiei în 

resursa umană 

Opţiunea 

relaţiilor 

comunitare 

1.Diversificarea 

curriculum-ului 

la Decizia Şcolii 

-Aplicare de 

chestionare 

elevilor şi 

-Achiziţionarea 

materialelor 

necesare 

-Stimularea 

materială a 

cadrelor 

-Extinderea 

parteneriatului 

cu părinţii şi 
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prin consultarea 

elevilor şi a 

părinţilor şi 

cuprinderea 

tuturor elevilor 

într-o formă de 

educaţie 

extracurriculară 

părinţilor; 

-Creşterea 

atractivităţii  si 

aplicabilităşii 

opţionalelor; 

-Activităţi 

extracurriculare 

complementare. 

prevăzute în 

programele 

disciplinelor 

opţionale; 

-Identificarea 

surselor de 

finanţare; 

-Folosirea 

eficientă a 

dotărilor 

existente. 

didactice care 

realizează 

discipline 

opţionale şi 

activităţi 

extracurriculare 

de calitate; 

 

implicarea 

acestora în 

pregătirea şi 

desfăşurarea 

activităţilor 

extracurriculare; 

-Extinderea 

parteneriatului 

cu instituţii şi 

ONG-uri 

2.Încadrare cu 

personal 

didactic cu 

înaltă pregătire 

ştiinţifică şi 

metodică, 

receptiv la nou 

şi interesat de 

perfecţionare şi 

formare 

continuă. 

-Eficientizarea 

procesului de 

predare-

învăţare prin 

utilizarea 

metodelor 

activ-

participative; 

-Valorificarea 

oportunităţilor 

oferite de 

paleta largă de 

cursuri de 

formare. 

-Asigurarea 

sumelor 

necesare pentru 

perfecţionare cu 

plata de la 

bugetul local; 

-Mărirea 

numărului de 

calculatoare 

pentru folosirea 

sistemului 

elecronic 

informatizat; 

-Participarea la 

programe de 

formare în 

specialitatea 

cadrelor 

didactice de la 

gimnaziu; 

-Perfecţionareea 

cadrelor 

didactice în 

problematica 

managementului 

clasei; 

-Colaborarea cu 

Casa Corpului 

Didactic pentru 

participarea la 

cursuri de 

formare în 

specialitate şi 

metodica 

pregătirii 

specialităţii; 

 

 

 

3.Prevenirea 

eşecului şcolar , 

creşterea 

performanţelor 

elevilor supradotaţi 

şi includerea 

tuturor elevilor 

într-o formă 

superioară de 

şcolarizare; 

-Realizarea 

învăţământului 

diferenţiat 

pentru 

asigurarea 

incluziunii 

copiilor  cu 

CES şi 

prevenirea 

eşecului şcolar 

-Creştera 

aportului 

dişciplinelor 

opţionale le 

asigurarea 

pregătiri de 

bază a elevilor  

-Realizarea de 

programe de 

pregătire 

suplimentară a 

-Folosirea 

eficientă a 

materialului 

didactic şi a 

mijloacelor  de 

învăţământ din 

dotare;  

-Asigurarea 

fondurilor 

necesare pentru 

achiziţionarea de 

noi mijloace de 

învăţământ şi 

material didactic 

; 

 

-Motivarea şi 

stimularea 

materială a 

cadrelor 

didactice  ai 

căror elevi 

obţin 

rezultate le 

competiţiile 

naţionale. 

-Transmiterea 

către licee şi 

şcolile de arte şi 

meserii a fişei de 

caracterizare 

psihopedagogică  

a absolvenţilor ; 

-Activităţi de 

parteneriat cu 

licee şi scoli de 

arte şi meserii în 

vederea 

cuprinderii 

tuturor 

absolvenţilor 

clasei a VIII-a 

într-o formă de 

învăţământ  
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elevilor 

capabili de 

performanţă. 

4.Educarea elevilor 
pentru cetăţenie 
europeană şi 
formarea/exersarea 
competenţelor 
lingvistice şi 
tehnice la elevi prin 
activităţi realizate 
în parteneriat cu 
şcoli din Uniunea 
Europeană 
 

- Accentuarea 

dimensiunii 

europene din 

curriculum; 

- Includerea în 

oferta 

educațională a 

unui curs de 

educație pentru 

cetățenia 

europeană; 

-   

- (Co)finanțarea 

activităților și 

produselor 

realizate în 

parteneriat cu 

școli din UE; 

- Asigurarea 

comunicării prin 

dotare tehnică și 

servicii Internet 

corespunzătoare; 

  

. 

- Activități de 

formare 

pentru 

cadrele 

didactice 

implicate în 

proiecte 

vizând 

educația 

pentru 

cetățenie 

europeană 

- Organizarea 

echipelor de 

proiect; 

- Informarea 

corectă și 

completă a 

cadrelor 

didactice, 

elevilor și 

părinților 

privind 

activitățile 

proiectelor de 

cooperare 

europeană.  

- Elaborarea și 

implementarea 

de proiecte de 

cooperare 

finanțate de UE; 

- Implicarea 

părinților, 

reprezentanților 

comunității și 

partenerilor 

tradiționali în 

proiectele de 

cooperare. 

 

 

5. Promovarea 

imaginii şcolii 

în comunitate 

-Implicarea 

elevilor şi cadrelor 

didactice în 

popularizarea 

rezultatelor şcolii 

în rândul 

părinţilor;  

-Se vor edita 

pliante şi afişe 

care vor cuprinde 

informaţii despre 

realizările şcolii; 

-Realizarea de 

parteneriate pentru 

desfăşurarea de 

activităţi culturale 

în comunitate. 

-Popularizare 

prin mass-

media a 

factorilor 

implicaţi în 

activităţile de 

parteneriat; 

-Motivarea 

participanţilor 

prin acordarea 

de premii. 

-Implicarea 

părinţilor în 

acţiuni de 

promovare a 

imaginii şcolii; 

-Realizarea unor 

activităţi 

extracurriculare 

în parteneriat cu 

Consiliul 

Reprezentativ al 

Părinţilor. 
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3.REZULTATE AŞTEPTATE 

 

A) CURRICULUM 

1. Oferta de discipline opţionale satisface cerinţele elevilor şi părinţilor în procent 

de peste 90%. 

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

desfăşoare cel puţin un tip de activitate în afara programului de şcoală. 

 

B) RESURSE UMANE 

1. 80% din numărul cadrelor didactice vor aplica metode activ-participative şi 

diferenţiate pe particularităţi de vârstă şi individuale ale fiecărui elev; 

2. 80% din numărul cadrelor didactice care predau la gimnaziu vor efectua cel 

puţin un stagiu de formare în specialitate, metodica predării specialităţii sau 

metode de a asigura managementul eficient al clasei. 

 

C) RESURSE MATERIALE ŞI FINACIARE 

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

2. Reducerea cu cel puţin 50% a pagubelor produse de elevi în unitatea şcolară. 

3. Fonduri suplimentare obţinute prin proiecte finanţate în cadrul programelor 

naţionale sau internaţionale. 

 

D) RELAŢII COMUNITARE 

1. Creşterea  cu 30% a numărului de convenţii de parteneriat încheiate cu 

unităţile şcolare din  judeţ; 

2. Încheierea a cel puţin 3 convenţii de parteneriat cu ONG-urile locale pentru 

derularea de proiecte pe diferite componente educaţionale. 

3. Încheierea a cel puțin 2 contracte în cadrul proiectelor Erasmus +, Aces sau 

altele. 

 

4.PROGRAME DE DEZVOLTARE 

Nr. 

Crt. 

Domeniul 

funcţional 

Obiective propuse 2016

2017 

2017

2018 

2018

2019 

2019

2020 

1.  CURRRICULUM 

ŞIVIAŢA 

ŞCOLARĂ 

Realizarea şi aplicarea unui 

chestionar pentru cunoaşterea 

intereselor elevilor şi părinţilor 

pentru disciplinele opţionale; 

    

Elaborarea programelor pentru 

disciplinele opţionale alese de 

elevi; 

    

Proiectarea activităţilor 

extracurriculare şi cuprinderea 

tuturor elevilor într-o formă de 

activitate nonformală. 

    

2.  RESURSE 

UMANE 

Participarea cadrelor didactice  

la programe de formare; 

    

Creşterea calităţii procesului de 

predare-învăţare şi asigurarea 

educaţiei de bază pentru toţi 

elevii; 
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3.   Perfecţionarea cadrelor 

didactice privind 

managementul clasei; 

   

Implicarea cadrelor didactice 

în activităţi de cercetare 

pedagogică în vederea 

elaborării de materiale 

metodice şi instrumente de 

activitate didactică (fişe, teste); 

Perfecţionarea cadrelor 

didactice în utilizarea 

calculatorului şi creşterea 

numărului de lecţii în Sistemul 

Educaţional Informatizat. 

4.  RESURSE 

MATERIALE ŞI 

FINANCIARE 

Asigurarea condiţiilor 

materiale optime pentru 

desfăşurarea procesului 

instructiv-educativ; 

   

Asigurarea finanţării pentru 

activităţi de întreţinere şi 

dezvoltare a patrimoniului; 

Procurarea de fonduri 

extrabugetare pentru 

achiziţionarea de materiale şi 

pentru acordarea de stimulente 

materiale şi premii pentru 

performanţe şcolare şi 

didactice. 

Gestionarea de către învăţători, 

diriginţi şi comitetele de părinţi 

ale claselor a patrimoniului din 

sălile de clasă; 

Realizarea de campanii de 

strângere de fonduri în 

parteneriat cu Consiliul 

Reprezentativ al Părinţilor. 
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5. MECANISME ŞI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 
1. MONITORIZAREA INTERNĂ 

NR. ACŢIUNEA 
RESPON

SABIL 
PARTENERI TERMEN 

ÎNREGISTARRE

A 

REZULTATELOR 

INSTRUMENTE INDICATORI 

1. Elaborarea şi afişarea 

proiectului de 

dezvoltare instituţională  

Director -şefii comisiilor şi 

catedrelor; 

-comisia pentru 

evaluarea şi asigurarea 

calităţii 

Septembrie -produsul final -fişă de apreciere -criteriile de 

realizare a 

PDI 

2. Curriculum la Decizia 

Şcolii: proiectare şi 

aplicare 

Director  -şefii comisiilor şi 

catedrelor; 

 

Septembrie -proiect CDŞ -fişe de evaluare -standardele 

de evaluare 

3. Înscrierea la cursuri de 

formare 

Director -responsabil de formare 

continuă 

Pe parcursul 

derulării 

proiectului 

-in baza de date a 

scolii 

-liste de prezenţă 

la cursuri. 

-număr de 

cadre 

didactice 

inscrise. 

4. Starea de 

funcţionalitate a clădirii  

Director -învăţători, diriginţi, 

elevi, personal 

administrativ 

-săptămânal -registrul de 

evidenţă a 

reparaţiilor 

-analize, rapoarte Volumul 

cheltuielilor 

pentru 

reparaţii 

curente. 

5. Proiecte de parteneriat 

în derulare sau în 

pregătire 

Director  -responsabil cu proiecte 

şi programe 

educaţionale şi cadrele 

didactice 

-lunar -în baza de date a 

şcolii 

-analize, fişe de 

evaluare 

-număr 

proiecte (cel 

puțin 2) 

6. Imaginea şcolii 

reflectată în mass-

media 

Director  -responsabil cu 

promovarea imaginii 

şcolii 

-lunar -in baza de date a 

scolii 

-situaţii statistice  
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Anexa a PDI 2016-2020 

PLAN OPERAŢIONAL 2016-2017 

 
Ţinta strategică: RECONSIDERAREA MANAGEMENTULUI LA NIVELUL ŞCOLII ŞI AL CLASEI 

 
OBIECTIVE RESURSE RESPONSABIL ORIZONT 

DE TIMP 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ FINANCIARE UMANE AUTORITATE 

1.Monitorizarea activității 

didactice din școală, privind 

învățarea centrată pe elev; 

- Proprii Responsabi

lii de 

comisii 

metodice; 

- C.P. 

- Cond. școlii; 

 

- Directori; 

- Consilierul 

educativ; 

An școlar 

2016-2017 

- Analiza periodică a 

progresului școlar; 

 

2. Monitorizarea activității 

cadrelor didactice; 

- Bugetare  

- Extrabugetare 

- Cond. 

școlii; 

- Respons. 

formare 

continuă; 

C.P. 

- Directorul 

școlii 

- Conducerea 

școlii; 

An școlar 

2016-2017 

 

- Inspecții tematice; 

- Inventarierea inovațiilor 

didactice eficiente; 

3.Monitorizare și consiliere 

privind utilizarea softului 

educațional în lecții ; 

- Bugetare  

- Extrabugetare 

-C.P. 

- Respons. 

formare 

continuă; 

- Respons. 

comisiilor 

metodice; 

 

- Conducerea 

școlii; 

 

 

An școlar 

2016-2017 

- Semestrial 

- Demonstrații practice de 

diseminare;  

4.Susținerea de lecții 

demonstrative în cadrul 

Comisiilor metodice ,a 

Cercurilor pedagogice; 

- Proprii  - Consiliul 

profesoral; 

- Comisii 

metodice; 

- Respons. 

comisiilor 

metodice 

-I.S J. 

 

- Conducerea 

școlii; 

- Șefii de Catedre 

An școlar 

2016-2017 

- Semestrial 

- Prin numărul de lecții și 

calitatea acestora; 

5.Organizarea și coordonarea 

acțiunilor de stimulare și 

desfășurare a evaluărilor 

naționale 

- Bugetare  

- Extrabugetare 

Comisia 

responsabil

izata 

- Respons. 

comisiilor 

metodice; 

 

- Conducerea 

școlii; 

 

 

An școlar 

2016-2017 

- Semestrial 

- Analize comparative și 

diagnostice; 

 

6.Valorificarea experienței 

didactice prin participarea la 

examenele naționale și la 

concursurile școlare .  

- Bugetare  

- Extrabugetare 

-C.P. 

- prof.de 

specialitate 

- Respons. 

comisiilor 

metodice; 

-I.S.J. 

- Conducerea 

școlii; 

 

 

An școlar 

2016-2017 

 

- Analize periodice ale 

nivelului de performanță. 
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Ţinta strategică: FORMAREA CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE  

 

OBIECTIVE RESURSE RESPONSABI

L 

ORIZONT 

DE TIMP 

INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ 
FINANCIARE UMANE AUTORITATE 

1. Participarea cadrelor 

didactice la stadiile de 

formare continuă oferite de 

universități,  C.C.D. , precum 

şi de organizaţii din 

străinătate (ITC International, 

Praga si European Office of 

Cyprus,  în cadrul proiectului 

Erasmus+, European 

Schoolnet Academy etc) 

- Bugetare 

- Fonduri 

europene  

- Autofinanţare 

- Formatori  - I.S.J 

- C.C.D. 

- furnizori de 

formare(Babel 

Trad Center, 

Oradea, ITC 

International, 

Praga,European 

Office of 

Cyprus, 

European 

Schoolnet 

Academy, 

Brussels) 

 

- Conducerea 

școlii 

- I.S.J 

 

  

An școlar 

2016-2017 

Conform 

planificării 

- Convocarea întâlnirilor și 

anunțarea temelor 

- Certificate / adeverințe de 

participare 

2.Constituirea de echipe în 

vederea realizării de proiecte 

educaționale sau parteneriale 

- Bugetare 

- Extrabugetare 

- Fonduri 

speciale 

- Autofinanțare 

- Echipele 

de proiect 

 

- Conducerea 

școlii și a 

instituțiilor 

partenere 

- Comisia de 

proiecte 

 

- C.A. 

- Comisia de 

proiecte 

An școlar 

2016-2017 

Conform 

ofertelor / 

apelurilor 

lansate 

- Asigurarea condițiilor de 

logistică(spațiu,aparatură,

multiplicarea 

materialelor,telefon etc.) 

- Creșterea ratei de succes 

școlar 

3. Sprijinirea inițiativelor și 

stimularea creativității 

cadrelor didactice 

- Bugetare 

- Extrabugetare 

- Sponsorizări 

- C.P. 

- Respons. 

comisiilor 

metodice și 

pe activități 

- Consiliul de 

administrație 

- Inspectori 

școlari de 

specialitate 

- Conducerea 

școlii 

An școlar 

2016-2017 

 

- Stimulare salarială 

(gradații de merit,premii) 

- Articole în presa locală,în 

revista școlii 

4. Informarea permanentă a 

personalului 

didactic si nedidactic privind 

noi oportunități de dezvoltare 

- Bugetare 

- Autofinanțare 

 

-C.P. 

-Respons. 

comisiilor 

metodice și 

- Consiliul de 

administrație 

- ISJ 

- Furnizori de 

- Conducerea 

școlii 

An școlar 

2016-2017 

 

- Cadre didactice informate 

în procent de 100% prin 

afișarea noutăţilor apărute, 

corespondență sau site-ul 
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profesionala (utilizarea 

metodelor de învăţare centrată 

pe elev, educație non-formala, 

management de proiect, 

achiziții, biblioteconomie, etc)  

pe activități formare şcolii. 

 

 

Ţintă strategică:  ADMITEREA TUTUROR ABSOLVENŢILOR ÎN LICEE 

OBIECTIVE RESURSE RESPONSABIL ORIZONT 

DE TIMP 

INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ 
FINANCIARE UMANE AUTORITATE 

1. Desfășurarea examenelor 

naționale în bune condiții 

- Bugetare 

- Autofinanțare 

- Cadre 

didactice 

- I.S.J 

 

 

- Conducerea 

școlii 

- I.S.J 

  

An școlar 

2017-2018 

Conform 

planificării 

MENCS 

- Cadre didactice, elevi și 

părinți  informaţi în 

procent de 100% ; 

- Examene organizate 

- Rata de admitere în liceu 

2. Consilierea elevilor şi a 

părinţilor   pentru orientarea 

școlara si profesionala a 

elevilor 

 

- Autofinanțare - Psiholog 

școlar 

- Diriginți 

- Profesori 

specialitate 

- Consilier 

educativ 

- Conducerea 

școlii  

- Psiholog școlar 

 

An școlar 

2016-2017 

 

- Asigurarea condițiilor de 

logistică(spațiu,aparatură,

multiplicarea materialelor.) 

- Creșterea ratei de succes 

școlar 

3. Asigurarea pregătirii 

suplimentare a elevilor la 

obiectele la care susțin 

examenele naționale cu accent 

pe metode de lucru 

diferențiate.  

- Bugetare 

- Autofinanțare 

 

- C.P. 

- Respons. 

comisiilor 

metodice  

- Consiliul de 

administrație 

 

- Conducerea 

școlii 

An școlar 

2016-2017 

 

- Program de pregătire 

suplimentară; 

- Frecvența elevilor la 

întâlnirile programate 

 

 

4 . Pregătirea, organizarea și 

desfășurarea simulării 

examenelor pentru examenele 

naționale 

  

- Bugetare 

- Autofinanțare 

 

- C.P. 

- Respons. 

comisiilor 

metodice  

- Profesori 

coordonato

ri din 

şcolile 

structura 

- Consiliul de 

administrație 

 

- Conducerea 

școlii 

Conform 

calendarulu

i stabilit de 

ISJ 

Examene organizate 

Rezultate simulări 
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Ţintă strategică: MENŢINEREA ÎN ȘCOALĂ A UNUI CLIMAT DE SIGURANŢĂ FIZICĂ ŞI PSIHICĂ NECESAR DERULĂRII 

ACTIVITĂŢILOR ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

 

OBIECTIVE RESURSE RESPONSABIL ORIZONT 

DE TIMP 

INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ FINANCIARE UMANE AUTORITATE 

1.Inițierea de proiecte 

educaționale cu instituțiile 

care monitorizează 

respectarea drepturilor 

copilului; 

- Bugetare - C.P. 

 

- C.A. 

- Poliția locală 

- Conducerea 

școlii; 

- Consilierul 

educativ; 

An școlar 

2016-2017 

- Participarea reprezentaților  

Poliției la orele de dirigenție; 

- Creșterea climatului de 

siguranță fizică și psihică a 

elevilor; 

2. Dezvoltarea serviciilor 

educaționale de consiliere 

școlară pentru elevi și părinți; 

- Bugetare  

- Extrabugetare 

- Consilier 

școlar; 

- Consilier 

educativ 

- C.A. 

- Poliția locală 

- Director 

 

Consilierul școlar; 

- Semestrial - Proiecte comune cadre 

didactice - elevi - părinți; 

- Antrenarea părinților în 

activitățile extrașcolare; 

3.Cunoașterea factorilor de 

risc și a consecințelor actelor 

de delicvență juvenilă ; 

- Bugetare  

- Extrabugetare 

- Consiliul 

profesoral 

- Respons. 

comisiilor 

metodice; 

- Conducerea 

școlii; 

- Consilierul 

școlar; 

- Consilierul 

educativ; 

- Semestrial - Întâlniri periodice ale elevilor 

cu reprezentanți ai Poliției și 

Jandarmilor; 

- Armonizarea climatului de 

muncă; 

 

 

4.Extinderea rețelei de 

supraveghere video a locurilor 

cu potențial de risc. 

- Bugetare  

- Extrabugetare 

- Director - Director  - Director An școlar 

2016-2017 

- Verificarea periodică a 

situațiilor problematice cu 

adoptarea de măsuri adecvate 

în timp util. 

 

 

Tinta strategica:  DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR EDUCAŢIONALE, A PROGRAMELOR COMUNITARE ŞI REALIZAREA 

UNOR PROIECTE EUROPENE CARE SĂ CREASCĂ DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A ŞCOLII 
 

NR. 
CRT. 

ACŢIUNI / MĂSURI 
RESURSE 

ORIZONT DE 

TIMP 
EVALUARE 

UMANE 
MATERIALE ŞI 

FINACIARE 
1. Cunoaşterea actelor normative care 

reglementează activitatea educativă 

Consilier şcolar 

Diriginţi, învăţători 

Documentaţie specifică  

septembrie 2016 
  

2. Elaborarea/Promovarea programului Consilier educativ Programe / Proiecte Noiembrie  2016 Postări 
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