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CONTEXTUL LEGISLATIV  

 Legea Educatiei Nationale nr. 1/10.01.2011  

  Ordin 5144/26.09.2014 cu privire la aprobarea Strategiei Nationale Anticoruptie in sectorul Educational  

 OMECTS 5530/05.10.2011- privind aprobarea Regulamentului –cadru de organizare si functionare a inspectoratelor scolare 

 OMECTS 5547/06.10.2011- cu privire la Regulamentul de inspectie al unitatilor de invatamant preuniversitar  

  OMECTS 5565/07.10.2011-  cu privire la Regulamentul privind regimul actelor de studii si al documentele scolare gestionate 

de unitatile de invatamant preuniversitar  

 OMECTS 4865/16.08.2011-cu privire la aprobarea Normelor metodologice pt. stabilirea obligatiei didactice de predare a 

personalului de conducere din inspectoratele scolare,unitatile de invatamant,unitatile conexe,precum si a personalului de 

indrumare si  control din inspectoratele scolare  si a personalului didactic din casele corpului didactic cu modificarile si 

completarile ulterioare; OMEN 6370/ 06.12.2012 completat de O.U.G NR.14/2013 ce modifica  Legea Educatiei nr. 1/2011 la 

art. 263 

 OMEN 4959/02.09.2013- metodologia de de organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea posturilor ce se 

vacanteaza in timpul anului scolar   

 OMECTS nr. 5349 /2011– cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare a Programului “Scoala dupa scoala”;  

 OMECTS nr.1409/29.06.2007 cu privire la Strategia MEC de reducere a fenomenului de violenta in unitatile de invatamant 

preuniversitar 

 OMFP 600/2018 - cu privire la standardele de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;  

  OMENCS 5079/31.VIII.2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant 

preuniversitar   

 OMEN 4619 /2014-cu privire la Metodologia de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de 

invatamant   

  OMECTS  6152/07.11.2012 privind transferul elevilor - completare la ROFUIP  

  Legea 233/2002 pentru aprobarea O.G nr.27/2002 privind reglementarea  activitatii de solutionare a petitiilor      

 Legea nr. 35 / 2006 privind cresterea sigurantei în unitatile de învatamânt;  

 Ordonata de urgenta a Guvernului nr. 75 / 2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata prin Legea nr. 87 / 2006;  



 

 HG nr.21/10.01.2007 privind standardele nationale de acreditare  si evaluare periodica a unitatilor de invatamant  

 HG. Nr.1534/25.11.2008 privind standardele de referinta si indicatorii de performanta pentru evaluarea si asigurarea calitatii  

in invatamantul preuniversitar  

 Legea 53/2003-Codul Muncii –republicata in 2011, actualizată  

 OMECTS 6143/01.11.2011-cu privire la aprobarea criteriilor de performanta pentru evaluarea  cadrelor didactice din 

invatamantul preuniversitar completat cu OMEN 3597/18.06.2014  

 OMECTS 4613/28.06.2012 privind modificarea Anexei 1 a OMECTS 6143(GRAFICUL ACTIVITATILOR DE VALUARE 

A CADRELOR DIDACTICE)  

 OMECI nr. 5132 / 2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte;  

 OMECTS nr.5562/07.10.2011-metodologia privind sistemul de acumulare,recunoastere si echivalare a creditelor profesionale 

transferabile  

 O.M.Ed.C.T. 1409 /29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei M.Ed.C.T. privind reducerea fenomenului de violenta în 

unitatile de învatamânt preuniversitar.  

  OMECTS nr.5773 din 19.09.2012, privind aprobarea Metodologiei de întocmire, completare şi valorificare a raportului de 

evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoționale, cognitive, a limbajului și a comunicării, precum și a dezvoltării capacităților și 

atitudinilor de învățare, la finalul clasei pregătitoare; 

  Ordin nr. 3371/12.03.2013 privind aprobarea planurilor cadru de învățământ pentru învățământul primar și a Metodologiei 

privind aplicarea Planurilor cadru de învățământ pentru învățământul primar  

 Ordin nr. 3590/2016 privind aprobarea planurilor cadru de învățământ pentru învățământul gimnazial  

 Ordin nr. 3638/11.04.2001cu privire la aplicarea Planului-cadru de învăţământ pentru clasele I – a VIII-a în anul şcolar 2001-

2002  

 Anexa 2 a OMEN nr. 3393/28.02.2017 se aplică în sistemul de învățământ începând cu anul școlar 20172018 -Programele 

şcolare pentru clasa a V-a  

 Ordinul nr. 4.203/2018 privind modificarea anexei nr. 1 a ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 

3.035/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de 

organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare.  



 

 Ordin nr. 4946/27.08.2019 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale 2-4-6 în anul şcolar 2019-2020 

  OMEN nr.4916/26.08.2019 privind  organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul 

școlar 2019 -  2020  

  Ordin nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020 - 

2021  

 Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012 a fost 

aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 

  Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate 

cu metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, 

prevăzută în anexa nr. 3 la ordinul ministrului educației naționale nr. 4.432/2014, cu modificările ulterioare.  

 Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional de stat pentru anul şcolar 20202021 se desfășoară în 

conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin ordinul 

ministrului educaţiei naționale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016.  

  Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional dual pentru anul şcolar 2020-2021 se desfășoară în 

conformitate cu metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional dual pentru calificări 

profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 

3.556/2017.  

 ORDIN 4696 din 02.08.2019 privind  aprobarea auxiliarelor didactice din invatamantul preuniversitar -    ORDIN nr. 3238 din 

28 februarie 2019 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unităţile de 

învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.062/2017   

 Ordinul 3191/20 februarie 2019 privind structura anului scolar 2019-2020 

 

 

 

 

 



 

I.S.J. IAȘI - DIRECŢIILE DE ACŢIUNE PENTRU ANUL  ŞCOLAR 2019 – 2020  

  

  
I. Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale  

-învăţare din perspectiva noului curriculum în vederea alfabetizării științifice, a dezvoltării 

gândirii critice şi a centrării activităţilor pe elevi şi nevoile lor educaţionale  

tic (predare – învăţare - evaluare) din perspectiva educaţiei pe tot parcursul vieţii şi prin 

raportarea la politicile educaţionale şi europene;  

m şi a noilor manuale  

 unităţii 

locale, prin promovarea Curriculum-ului la decizia şcolii/ în dezvoltare locală  

acităţii unităţilor de învăţământ de monitorizare şi evaluare a calităţii serviciilor educaţionale oferite și de 

planificare strategică (prin Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității, S.I.I.I.R., Registrul Matricol Unic, Cadrul Național al 

Calificărilor etc.). Crearea unei culturi digitale în procesul de predare - învăţare - evaluare, a leadership-ului şi managementului şcolii 

prin implementarea de sisteme informatice de suport.  

  

II. Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale  

olate; 

eliminarea oricăror forme de discriminare şi segregare   

-educaționale defavorizate în vederea diminuării situaţiilor de părăsire timpurie 

a şcolii/ abandonului şcolar şi a riscului de analfabetism ştiinţific/ funcțional   

  instituţiile  şcolare  şi  mediul  de  

afaceri,  explorarea  oportunităţilor oferite de învăţământul dual (Autoritatea Naţională de Formare Profesională Iniţială în  Sistemul 

Dual din România)  

progresului 

școlar pentru toți elevii, cu activităţi specifice şi pentru copiii din mediul rural  



 

rviciilor educaţionale pentru copiii care provin din medii socio-economice defavorizate şi pentru 

copiii cu cerinţe educaţionale, în contextul educaţiei incluzive   

  

III. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie 

 enţei în educaţie, a performanţelor elevilor cu aptitudini înalte, prin organizarea olimpiadelor, 

concursurilor şi valorizarea rezultatelor deosebite obţinute  

curriculum   

 

igurarea condiţiilor optime de funcţionare a C.J.R.A.E. şi eficientizarea activităţilor de consiliere în raport cu unităţile de 

învăţământ  

  

IV. Dezvoltarea  autonomiei  unităţilor  de  învăţământ prin responsabilizarea tuturor factorilor educaţionali şi implicarea 

acestora în aspectele care ţin de viața şcolii   

•  Dezvoltarea fiecărei şcoli şi a unor oferte educaţionale corelate cu specificul comunităţilor locale/regionale şi cu piaţa muncii, în 

general  

• Asigurarea  consultanţei  și  sprijinirea  managerilor  unităţilor  de  învăţământ,  în  vederea dezvoltării instituţionale a şcolilor ca 

instituţii ale comunităţii  

• Conştientizarea reprezentanţilor autorităţilor locale şi ai altor instituţii din comunitatea locală asupra rolurilor sporite în relaţie cu 

dezvoltarea şcolilor, cu educaţia, în general; formarea reprezentanților autorităților locale pentru asumarea acestor atribuţii  

• Aplicarea legislaţiei în vigoare din perspectiva unui management proactiv care valorifică specificul comunităţii şi prin raportare la 

politicile educaţionale naţionale şi europene   

  

IV. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ 

 chilibrarea raportului 

dintre aboradrea disciplinară şi cea integrată  

 



 

ivităţile metodico – ştiinţifice desfăşurate la nivel local/judeţean/naţional  

oului 

curriculum, a educației centrate pe elev şi a educaţiei pe tot parcursul vieţii  

era 

didactică  

– C.C.D. şi susţinerea creşterii rolului C.C.D. în formarea continuă, ca principal furnizor/ ofertant, în acord cu 

nevoile profesionale ale cadrelor didactice şi cu politicile educaţionale naţionale  

-pedagogice şi de specialitate, a colaborării cu mediul academic universitar, în scopul 

realizării de diagnoze, analize şi a elaborării unor strategii educaţionale specifice conceptului de şcoală prietenoasă   

  

V. Promovarea educaţiei nonformale, oportunitate formativă complementară pentru elevi  
 legate  de  dezvoltarea  personală  cu  cele  ale comunităţii imediate, locale şi regionale şi cu provocările 

societăţii actuale  

iatului / 

civismului, voluntariatului, multiculturalismului, într-o societate complexă, dinamică  

l prin 

parteneriate cu O.N.G. uri, cu alte instituții partenere, cu mediul cultural ieşean  

onale  specifice  în  vederea  diminuării  situaţiilor  de bullying apărute în unităţilor de 

învăţământ   

 

VII. Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor  
 

-culturală  pozitivă  a tuturor actorilor educaţionali faţă de educaţia 

permanentă, personală şi profesională (implicarea  comunităţii locale)  

rtenerilor 

educaţionali   

  



 

VIII. Compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel european  
le sale, cu 

învățământul european  

 la nivelul unităţilor şcolare  

pentru 

individualizarea demersului educaţional  

europene, în contextul modificărilor operate prin Programul Erasmus+, POCU, SEE   

na 

(Cernăuţi)  

 în domeniul educaţiei pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă în acord cu provocările lumii 

contemporane  

nţei şi 

suportului TIC 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Argument 

                Planul managerial al Şcolii Gimnaziale „Nicolae Iorga” Buhalniţa, pentru anul şcolar 2019 – 2020 
este parte integrantă a strategiei de dezvoltare a învăţământului european. Acest plan a fost elaborat ca suport al 

reformei profunde în curs de desfăşurare în sistemul naţional de învăţământ din România, reformă ce cuprinde toate 

componentele sistemului, de la curriculă şi până la management şi are ca ţel crearea unui sistem educaţional adecvat 

societăţii cunoaşterii. 

                Din perspectiva dezvoltării durabile, a globalizării educaţiei, a integrării acesteia cu cercetarea şi inovarea, 

Şcoala Gimnazială “Nicolae Iorga” din Buhalniţa , respectiv cadrele didactice şi beneficiarii direcţi ai sistemului de 

învăţământ, elevii, promovează politicile publice destinate implementării unei noi viziuni asupra educaţiei, formării, 

cercetării şi dezvoltării având ca dimensiuni principale îmbunătăţirea calităţii şi a eficacităţii sistemului de educaţie şi 

formare profesională, facilitarea accesului universal la educaţie şi formare, deschiderea sistemului de educaţie şi de 

formare profesională către spaţiul european. 

Dacă în anul școlar 1990-1991, la nivelul comunei Ceplenița funcționau patru școli cu personalitate, în anul 

școlar 2019-2020 rețeaua școlară a comunei cuprinde o singură unitatea de învăţământ cu personalitate juridică 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” BUHALNIŢA, având arondate structurile ŞCOALA PRIMARĂ 

POIANA MĂRULUI și ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE URECHE” CEPLENIŢA. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VIZIUNEA ŞCOLII 

„O şcoală comunitară modernă, o şcoală pentru toţi” 
               Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” Buhalniţa există pentru a servi interesele şi aspiraţiile educaţionale şi 

sociale ale comunităţii.  Beneficiarii direcţi şi cei indirecţi ai acestor servicii trebuie să acorde sprijin pentru ca şcoala 

să-şi poată îndeplini acest rol. 
 

 

MISIUNEA ŞCOLII 

 

       Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” Buhalniţa formează şi dezvoltă fiecărui elev “competenţele 

cheie”  necesare pentru continuarea studiilor în ciclurile superioare şi pentru viaţa de zi cu zi. Dorim să formăm 

fiecărui elev deprinderi de învăţare pe parcursul întregii vieţi, bazate pe un nivel bun de folosire a tehnologiei 

informaţiei şi comunicaţiilor. Şcoala îsi propune să devină o “minicomunitate”, să ofere oportunităţi egale 

pentru dezvoltarea personală a fiecărui elev, inclusiv celor care provin din medii defavorizate şi celor care au 

cerinţe educative speciale. 

         Şcoala – centru educativ şi cultural, va avea uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie 

(copii, tineri, adulţi), căutând să satisfacă nevoia fiecăruia de a se simţi competent, responsabil şi implicat în 

viaţa comunităţii. 

 

 



 

 

 

ŞCOALA NOASTRĂ  PROMOVEAZĂ URMĂTOARELE 

VALORI ŞI PRINCIPII 

 

Integritatea  

– să avem puterea interioară să spunem întotdeauna adevărul, să acţionam onest în gând şi în faptă 

Bunătatea  

– să arătam grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi 

Perseverenţa 

– să fim consecvenţi şi să găsim puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor, a eşecurilor personale 

Judecata înţeleaptă  

– să ne propunem scopuri valoroase şi să dăm prioritate priorităţilor ; să gândim prin prisma consecinţelor acţiunii noastre 

Responsabilitate 

– să ducem la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care ne revin, să ne asumăm răspunderea pentru propriile acţiuni 

 şi  pentru “lucrul bine făcut” 

Autodisciplina  
– să avem controlul asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, impulsuri si să avem un comportament adecvat  

oricărei situaţii 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Climatul organizaţional 

Regulamentul de ordine interioară a fost elaborat prin consultarea tuturor factorilor interesaţi şi prin respectarea normelor din 

Regulamentul de Organizarea si Funcţionare a Unităţilor de învăţământ Preuniversitar. În conţinutul Regulamentului de Ordine 

Interioară sunt cuprinse norme privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice, a personalului auxiliar şi a personalului nedidactic. 

În ceea ce priveşte climatul organizaţional putem afirma că este un climat deschis, caracterizat prin dinamism şi angajare, 

relaţiile dintre cadre fiind colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. 

În cadrul organizaţiei şcolare se desfăşoară două activităţi de bază aflate într-o permanentă interdependenţă, distingându-se în 

acelaşi timp prin caracteristicile fiecăreia: activitatea managerial-administrativă şi activitatea pedagogică-educaţională susţinute de 

reglementări normative de ordin extern (emise de Ministerul Educaţiei Naţionale, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi etc). 

Directorul şcolii are o atitudine asertivă, democratic, de încredere în echipa de lucru, este receptiv, cooperant, comunicativ, 

dinamic, obiectiv, cu respect faţă de realizările organizaţiei şi a nevoilor ei, colaborează bine cu membrii colectivului, ţine seama de 

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

Toate aceste aspecte se reflectă pozitiv în activitatea instructiv- educativă şi în conduita cadrelor didactice. 

 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

 
ȚINTE STRATEGICE 

 
 

           Având în vedere: 

• Cerinţele şi nevoile comunităţii şi ale elevilor; 

• Evoluţia populaţiei şcolare; 

• Resursele umane şi materiale; 

• Spaţiul de învăţământ disponibil; 

• Personalitatea pe care dorim să o dobândim în comunitate dar şi în reţeaua şcolară. 

 

         

 

  Urmărim atingerea, în următorii 5 ani (2017-2022) a următoarelor ţinte (scopuri) strategice: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Ţinta 1  

Asigurarea calităţii proceselor de predare – învăţare – evaluare în vederea dezvoltării armonioase a personalităţii elevilor, 

prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora 

            Opţiunile strategice derivate din misiunea şcolii şi vizând atingerea ţintelor propuse vor fi  realizate prin mai multe căi, după 

cum urmează: 

 

Opţiuni strategice: 

O.1. Monitorizarea activităţii didactice din şcoală, privind învaţarea centrată pe elev; 

O.2. Monitorizare şi consiliere privind utilizarea softului educaţional în lecţii; 

O.3. Susţinerea de lecţii demonstrative în cadrul Comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice; 

O.4. Organizarea şi coordonarea acţiunilor de simulare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale; 

O.5. Valorificarea experienţei didactice prin participarea la examenele naţionale şi la concursurile şcolare. 

Rezultate aşteptate:  

 Toate cadrele didactice să realizeze proiectarea demersului didactic în conformitate cu documentele de politică 

educaţională;  

 Să crească interesul elevilor pentru ore, măsurat în rezultate școlare bune și foarte bune, procent de promovabiliate în 

creștere și scăderea ratei absenteismului;  

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

 Să crească gradul de satisfacție a elevilor și părinților față de metodele utilizate în predare-învățare măsurat prin 

creşterea numărului de elevi;  

 Elevi premiați la olimpiadele și concursurile școlare județene și naționale. 

 

 



 

 Ţinta 2 

           Menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică necesar derulării optime a activităţilor 

şcolare şi extraşcolare 

 

Opţiuni strategice: 

 

O.1. Iniţierea de proiecte educaţionale cu instituţiile care monitorizează respectarea drepturilor copilului; 

O.2. Dezvoltarea serviciilor educaţionale de consiliere şi orientare şcolară pentru elevi şi părinţi; 

O.3. Cunoaşterea factorilor de risc şi a consecinţelor actelor de delincvenţă juvenilă; 

O.4. Extinderea reţelei de supraveghere video a locurilor cu potenţial de risc. 

 

Rezultate aşteptate: 

 

 Cadrele didactice au realizat proiectarea demersului didactic pentru orele de consiliere şi orientare şi activităţi educative 

având în vedere asigurarea condiţiilor optime de studiu şi siguranţă; 

 Numărul elevilor implicaţi în activităţi educative şcolare şi extraşcolare a crescut, interesul elevilor faţă de păstrarea 

bunurilor şi a ambientului şcolii este mai mare; 

 Rezultate bune la evaluarea națională și medii ridicate de admiterea în licee; 

 Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților față de ambientul şcolii şi de condiţiile de siguranţă din şcoală 

măsurat prin creşterea numărului de copii; 

 Fluxul activităţilor desfăşurate în şcoală în domeniul vizat este îmbunătăţit 

 

 



 

 Ţinta 3 

 Asigurarea bazei materiale pentru un învăţământ de calitate 

 

 

Opţiuni strategice: 

 

O.1. Asigurarea unui ambient confortabil pentru elevi în cadrul şcolii la nivelul Uniunii Europene; 

O.2. Dotarea corespunzătoare a laboratorului de informatică cu aparatură I.T. în pas cu dezvotarea tehnologică prin 

programe MEN şi proiecte; 

O.3. Asigurarea de dotări specifice procesului didactic; 

O.4. Diversificarea surselor de venituri extrabugetare; 

 

Rezultate aşteptate:  

 Interes crescut din partea cadrelor didactice în folosirea bazei materiale a şcolii; 

 Să crească interesul elevilor pentru ore, măsurat în rezultate școlare bune și foarte bune, procent de promovabiliate 

în creștere și scăderea ratei absenteismului; 

 Să crească gradul de satisfacție a elevilor și părinților față de metodele utilizate în predare-învățare măsurat prin 

creşterea numărului de elevi; 

 

 

 

 

 



 

 Ţinta 4  

    Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării activităţilor şi al adecvării la 

nevoile exprimate de beneficiari 

Opţiuni strategice: 

O.1. Proiectarea activităţilor manageriale pe baza unei diagnoze reale cu ţinte strategice care să vizeze proceduri de asigurare 

a calităţii în educaţie; 

O.2. Consiliere, control, monitorizare, evaluare, bazate pe reguli şi pe proceduri; 

O.3. Realizarea unor  baze de date complete privind activităţile extracurriculare, rezultatele participării la concursuri şcolare, 

dezvoltarea profesională a fiecărui cadru didactic  şi o bază de date la zi cu elevii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate; 

O.4. Delegarea responsabilităţilor în cadrul echipei manageriale avându-se în vedere criteriile de competenţă profesională şi 

managerială, precum şi principiul lucrului în echipă; 

O.5. Întâlniri periodice cu părinţii (şedinţe, consultaţii, lectorate); 

O.6. Colaborarea cu serviciul social din cadrul primăriei pentru cazurile speciale; 

Rezultate aşteptate: 

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

comisii şi a conducerii şcolii;  

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

management de calitate; 

 O imagine bună în comunitate şi în afara acesteia;  

 O relaţie mai bună cu beneficiarii direcţi şi indirecţi;  

 Relaţia diriginte-elev capătă o altă dimensiune - dirigintele este atât managerul clasei, cât şi al activitǎţilor educative, el 

creează coeziunea şi dinamica grupului, rezolvă cu tact pedagogic problemele grupului. 

 



 

 

 Ţinta 5  

            Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi 

europene 

Opţiuni strategice: 

 

O.1. Stimularea elevilor şi cadrelor didactice în vederea comunicării prin intermediul internetului (email, alte aplicații, 

forumuri de discuţii) în cadrul unor proiecte educaţionale; 

O.2. Informarea cadrelor diactice şi a elevilor în legătură cu posibilitatea desfăşurării unor proiecte de parteneriat strategic 

sau de mobilitate a cadrelor didactice şi a elevilor, cu aplicabilitate în activităţile curriculare; 

O.3. Sprijinirea financiară a activităţilor de promovare a imaginii şcolii; 

O.4. Iniţierea  şi continuarea unor proiecte de colaborare cu diferite ONG-uri, firme private; 

O.5. Continuarea parteneriatelor cu institutiile din cadrul comunităţii. 

Rezultate aşteptate: 

 Şcoala realizează proiecte şi aplică în diferite apeluri, pentru obţinerea de granturi pentru proiecte strategice sau de 

mobilitate;  

 Interesul elevilor pentru implicarea în proiecte comunitare a crescut, ceea ce se evidenţiază prin creşterea numărului 

celor care doresc să fie implicaţi;  

 Rezultatele proiectelor desfăşurate sunt vizibile prin diverse oportunităţi de diseminare;  

 Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților fața de proiectele desfăşurate;  

 Cultura organizaţională va deveni mai puternică, elevii, părinţii şi cadrele didactice vor deveni mai conştienţi de rolul şi 

de importanţa pe care îl au în şcoală. 
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DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE 

OBIECTIVE ACTIVITĂȚI RESURSE RESPONSABILI TERMEN INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

Participarea a 12  

cadre didactice la 

cursuri de formare 

prin Erasmus+ 

(Managementul 

conflictului, 

Managementul 

stresului) 

1. Stagiu de formare 

în scrierea de 

proiecte europene 

2. Scrierea 

proiectului  

3. Depunerea 

candidaturii 

4. Obținere 

finanțare. 

Semnarea 

contractului 

5. Premobilitate 

6. Mobilitatea  

7. Postmobilitate 

ISJ – inspector 

proiecte europene 

Apelul național la 

propuneri de 

proiecte 

Laptop conectat la 

internet 

 

 

Responsabil  școală 

proiecte europene 

 

Directorul școlii 

 

 

 

Echipa de proiect 

 

Ianuarie 2020 

 

Ian – Febr 2020 

Februarie 2020 

 

 

Iunie-iulie 2020 

Iulie-septembrie 

2020 

Octombrie 2020- 

mai 2021 

 

1 profesor format 

pentru scrierea de 

proiecte Erasmus KA1 

Echipa de scriere a 

proiectului – 5 persoane 

– implicate și în 

implementarea 

proiectului 

12 cadre didactice 

formate în 

managementul 

conflictului/stresului 

6 activități de 

diseminare pt 42 prof 

 

 
 
 
 
 



 

DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE 
 
OBIECTIVE ACTIVITĂȚI RESURSE RESPONSABILI TERMEN INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

Dotarea a 3 săli de 

clasă cu Smart TV și 

conectare la internet 

1. Identificarea celor 

mai avantajoase 

oferte 

2. Achiziția celor 3 

smart (diagonala 

124 cm) 

3. Instalarea 

aparatelor 

4. Conectarea 

aparatelor la 

rețeaua de 

internet a școlii 

Resurse financiare – 

bugetul școlii – 

bunuri de natura 

obiectelor de 

inventar 

Contabilul școlii 

Laptop conectat la 

internet 

 

 

Responsabil  

achiziții publice 

 

Directorul școlii 

 

 

 

 

 

 

Februarie –iunie  

2020 

 

 

 

3 săli de clasă dotate 

cu Smart TV și 

conectate la internet 

50% din lecțiile 

desfășurate în sălile 

respective vor 

utilizatehnologia 

achiziționată 

Diminuarea 

numărului de absențe 

nemotivate  cu 5% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Dezvoltare curriculară 
 
OBIECTIVE ACTIVITĂȚI RESURSE RESPONSABILI TERMEN INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

Realizarea 

săptămânal a cel 

puțin o activitate de 

pregătire 

suplimentară la 

matematică  

1. Pregătirea 

suplimentară ca 

atribuție în fișa 

postului 

2. Fixarea întâlnirilor cu 

elevilor funcție de 

orarul școlii 

3. Derularea activităților 

4. Monitorizare și 

evaluare 

Consiliul de 

Administrație al 

școlii 

Profesorii de 

matematică 

Responsabil  

comisia 

Științe 

 

Directorul școlii 

 

 

Septembrie 2019 

Octombrie 2019 

Noiembrie 2019 – 

Mai 2020 

 

Creșterea cu 2% a 

rezultatelor la 

matematică pentru 

elevii participanți  

20 ore de pregătire 

suplimentară 

Desfășurarea a 25 

% din orele de 

matematică 

utilizând metode 

interactive și 

mijloace audio-

vizuale moderne  

1. Monitorizare prin 

aplicarea unor 

chestionare 

2. Evaluarea elevilor 

participanți la 

aceste activități 

Sălile dotate 

Profesorii de 

matematică  

 Coordonator 

C.E.A.C 

 

Septembrie 2019- 

iunie 2020 

25% dintre orele de 

matematică se 

desfășoară utilizând 

metode și mijloace 

atractive 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

DEZVOLTAREA RELAȚIILOR COMUNITARE 
OBIECTIVE ACTIVITĂȚI RESURSE RESPONSABILI TERMEN INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

Participarea a 15 

părinți la cele 8 

sesiuni cursului de 

educați parentală 

„Cum ă devenim 

părinți mai buni” 

1. Selecția grupului 

dintre părinții ai 

căror copiii au 

cele mai multe 

absențe 

nemotivate 

2. Organizarea 

sesiunilor  

3. Monitorizare și 

evaluare 

Educatori parentali 

–profesorii școlii și 

asistentul social din 

cadrul primăriei 

 

Sală de clasă 

modernizată 

Sponsor SC Cotnari 

SA 

 

 

Consilier educativ 

 

Directorul școlii 

 

 

 

Echipa de proiect 

 

Ianuarie 2020 

 

Febr - Aprilie 2020 

 

15 părinți 

participanți 

8 întâlniri cu 

prezență 90% 

Scăderea cu 5% a 

numărului  de 

absențe nemotivate în 

lunile mai –iunie 

2020 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA  

 

 

 

 

                  Director, Prof. Galben Diana-Loredana 

NR. 

CRT. 
ACŢIUNEA 

RESPON 

SABIL 
PARTENERI TERMEN 

ÎNREGISTAREA 

REZULTATELOR 
INSTRUMENTE INDICATORI 

 

1. 
Elaborarea şi afişarea 

proiectului de 
dezvoltare instituţională 

 

Director 

şefii comisiilor şi 
catedrelor; 

comisia pentru evaluarea 
şi asigurarea calităţii 

 

Septembrie  

2019 

 

produsul final 

 

fişă de apreciere 

 

criteriile de 
realizare a PDI 

 

2. 
Îmbunătățirea  

participării elevilor 

 

Director 
şefii comisiilor şi 

catedrelor; 

 

2019 

 - 2020 

 

cataloage 

 

chestionare 

Număr scăzut de 
absențe nemotivate 

 

3. 
Participarea profesorilor 

la cursuri de formare 

formare 

 

Director 
responsabil de formare 

continuă 

Pe parcursul 
derulării 

proiectului 

 

baza de date a scolii 
liste de prezenţă la 

cursuri. 

număr de cadre 

didactice înscrise. 

 

4. 
Îmbunătățirea bazei materiale 

 

Director 
Educatori, învăţători, 
diriginţi, elevi, personal 
administrativ 

 

Semestrial l 
Inventarul sălilor de clasă 

 

Facturi, 

analize, rapoarte 

volumul 
cheltuielilor  


