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1. CONTEXTUL LEGISLATIV 

Prezentul proiect de dezvoltare instituţională a fost conceput în conformitate cu : 

- Legea educatiei naţionale nr. 1/10.01.2011 

- OMECTS nr.3753/09.02.2011 - privind  aprobarea unor măsuri tranzitorii  in 

sistemul naţional de invăţământ; 

-Adresa nr.213/130/05.09.2011- “Foaia de parcurs”-cu privire la intocmirea 

planurilor operationale ale activitatilor din scoli in acord cu obiectivele nationale 

specifice; 
-Nota  MECTS -CNEE nr. 1691/12.09.2011- cu privire la evaluarea iniţială a 

elevilor  in vederea stabilirii unui parcurs individualizat de invăţare; 

-OMFP 945/2005 modificat si completat prin OMFP nr.1389/22.08.2006,respectiv 

OMFP nr.1649/17.02.2011- cu privire la standardele de dezvoltare a sistemului de control 

intern managerial 

- H.G.369/2010 care modifica si completeaza H.G. 1618/2009 privind finantarea 

unitatilor de invatamant preuniversitar de stat finantate din bugetele locale,pe baza 

standardelor de cost pe elev/prescolar pentru anul 2010. 

- 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; 

- Guvernul României-Programul National de Guvernare 2009/2012. 

- Strategia de descentralizare a învatamântului preuniversitar aprobată prin 

Memorandum în Sedinta  de Guvern din 20 martie 2005  si actualizata in martie 2007 

- 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 ale 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 
- Ordin MECI nr.4292/24.05.2011 , cu privire la structura anului şcolar 2011-

2012; 

-OMECI 4595/22.07.2009-cu privire la aprobarea criteriilor de performanta pentru 

evaluarea  cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar 
-Ordinul MECI nr. 5132 / 2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte; 

-ORDIN nr. 5220/29.08.2011 privind organizarea și desfășurarea admiterii în 

învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2012-2013 
-ORDIN nr. 5219/29.08.2011 privind organizarea și desfășurarea evaluării 

naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2011-2012 
-Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2012-2013 - 

anexa la OMECTS nr. 5220 

-Calendarul de desfăşurare a Evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a, în anul 

şcolar 2011-2012 - Anexa la OMECTS nr. 5219/29.08.2011 

-Planificari  calendaristice-emise de catre MECTS 

- Ordinul MECI nr. 5097 / 2009 privind aprobarea programelor şcolare pentru 

disciplinele de studiu din învăţământul preuniversitar secundar inferior, ciclul gimnazial; 

- Ordinul MECI nr.5098/2009 privind aprobarea de programe şcolare pentru 

disciplinele de studiu din învăţământul preuniversitar; 

- 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. 
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- OMECTS nr.5106/2010-ce aproba normele metodologice privind modul de 

realizarea a raportului de activitate in vederea obtinerii gradatiei de merit pentru 

personalul didactic incepand cu anul scolar 2014-2015. 

 

2. PREZENTAREA UNITĂŢII ŞCOLARE 

 

2.1. Coordonate istorice şi geografice 

 Şcoala cu Clasele I-VIII Anton Pann este situată în partea de est a oraşului Ploieşti, 

în cartierul Bereasca, lângâ Biserica Sfântul Antonie cel Mare. Şcoala şi-a deschis porţile, 

punându-se în slujba adevărului, frumosului şi moralului in anul 1958.  

Gândirea despre înfiinţarea unor şcoli în cartierul Bereasca, a apărut în anul 1926, 

când Ion Obrocea, primarul municipiului de pe atunci şi cu inginerul Alexe Martinuc, 

delegatul Directiei Cadastrului, procedând pe teren la întocmirea planului de sistematizare 

al cartierului, a hotărât locuri rezerve pentru două şcoli primare de băieţi şi de fete. 

A fost cunoscută mai întâi sub denumirea de Şcoala cu clasele I–VIII nr. 16, 

Ploieşti. Din 2 noiembrie 2004 şcoala a fost personalizată luând denumirea de Şcoala cu cls 

I –VIII Anton Pann, Ploiesti. 

 

2.2. Coordonate generale 

Şcoala are ca structură şi Grădiniţa nr. 14, care funcţionează, în prezent, cu trei 

grupe de preşcolari. De asemenea, cuprinde nivelul primar, funcţionând cu câte două clase 

paralele I-IV, şi nivel secundar inferior/gimnazial, cu un total de şase clase. 

Şcoala are un personal didactic format din 3 educatoare, 8 învăţători, 19 profesori, 

un bibliotecar, un contabil şi un secretar. Personalul nedidactic este format din 3 

îngrijitoare, un mecanic, un fochist şi un paznic.  

Progarmul şcolii se desfăşoară între orele 8.00 şi 14.00, într-un singur schimb. 

Limba de predare este limba română.  

 

3. ANALIZA DE NEVOI 

  

 3.1. Diagniza mediului extern 

 Municipiul Ploieşti, reşedinţă a județului Prahova, este situat, din punct de vedere 

geomorfologic în Câmpia Înaltă a Ploieștilor, subdiviziune a Câmpiei Române, la 60 km 

nord de București. Datorită exploatării de petrol din zona orașului, Ploieștiul a ramas 

ancorat în industria petrolului, cu preponderență în industria extractivă de prelucrare a 

petrolului.  

Ploieştiul se menţine într-o poziţie de lider la capitolul volumului de investiţii 

străine – Compania Unilever South Central Europe, Kaufland, Tengelman, Selgros, 

Carrefour, Bricostore, Skoda, Peugeot, Winmarkt, Cardinal Motors, Altex, Aquila sunt  

nume sonore de companii multinaţionale, care şi-au deschis filiale în ultimii ani în 

municipiul Ploieşti. 

De asemenea, există un număr mare de firme importante din domeniul produselor 

de consum (alimentar, textile, cosmetice, electronice şi electrocasnice) care şi-au deschis la 

rândul lor magazine de reprezentanţă în Ploieşti. 

În Ploieşti sunt colegii şcolare care ating performanţe deosebite, precum şi o 

universitate – Universitatea “Petrol-Gaze” care are diferite specializări. Prin urmare, 

cerinţele şi aşteptările locale sunt de promovare a unui învăţământ de calitate, care să 

aisigure integrarea elevilor în treptele superioare de învăţământ. 
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3.2. Diagnoza mediului intern 

3.2.1 Populaţia şcolară 

 

Nivel 

 

2011/2012 2011/2012 

Nr. de elevi Nr. de clase 

Nivel preşcolar 77 3 

Ciclul primar 213 8 

Ciclul secundar 140 6 

Total 430 17 

 

Dinamica 

 

Dinamica 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Total clase 17 15 14 15 

Total elevi 372 353 353  

 

 Elevii provin din Cartierul Bereasca, din medii sociale diverse, cu o stare materială 

diferită (mai bună sau mai slabă), este însă de remarcat că un procent destul de mare din 

elevii şcolii provin din familii care trăiesc din ajutor social. 

 Un procent destul de mare (≈55%) este de naţionalitate rromă. Familiile elevilor au 

niveluri de şcolarizare diferite.  

 În prezent se constată o evoluţie descrescătoare a numărului de elevi la nivelul 

municipiului şi al şcolii.  

 

3.2.2. Fenomenul de absenteism/abandon şcolar 

 

Pe parcursul ultimului an şcolar fenomenul de absenteism s-a manifestat mai 

agresiv decât in anii precedenţi. 

         Fenomenul de absenteism este generat de cauze complexe precum: 

- disfunţii în parteneriatul şcoală-familie-comunitate educatională; 

- lipsa motivaţiei intrinseci pentru propria instruire a unor elevi care nu sunt 

obişnuiţi cu efortul intelectual sistematic sau, aflaţi sub influenţa unui anturaj atras de 

distractii, refuză să-şi rezerve timp pentru invăţare; 

- probleme legate de situaţia familială (absenţa părinţilor plecaţi in străinătate sau 

dezinteresul acestora pentru aspectele legate de şcoală; părinţi prea autoritari sau familii 

dezorganizate; aspectele economice şi de trai ale familiei, lipsa influentei educative 

pozitive din partea părinţilor, reţinerea elevilor acasă pentru treburi gospodăreşti etc) 

- tradiţiile şi obiceiurile matrimoniale din cadrul comunităţilor de rromi determină 

abandonul şcolar (fetele in clasa a V-a, aVI-a, băieţii in clasa a VII-a , a VIII-a) 

- absenţa sau formalismul unor activităţi extraşcolare atractive, absenţa unor 

preocupări civice de grup (ex acţiuni de voluntariat). 

 

3.2.3. Personalul didactic 

Şcoala Gimnazială Anton Pann, Ploieşti a funcţionat în anul şcolar 2011-2012 cu un 

număr de  27 de cadre didactice, având ca structură Grădiniţa nr. 14, Ploieşti,  astfel: 

 

Educatoare: 

Postul/catedra Nr. cadre Clasa/grupa Calitate  Grad didactic 
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didactice  

Educatoare 3 Grupa mixtă 2 titulari 

Un detaşat 

I 

debutant 
 

Învăţători: 

Clasa Nr. cadre 

didactice 

Calitatea Funcţia Grad didactic 

I 2 Titulare Un învăţător 

Un  prof. pt. înv. primar 

I 

II 

II 2 Titulare 2 profesori pt înv primar I 

III 2 Un titular 

Un detaşat 

Un institutor 

Un prof. pt. inv. primar 

I 

II 

IV 2 titulare Un învăţător 

Un prof pt înv. primar 

I 

I 

Total 8 7 titulare 

Un detaşat 

  

 

Profesori: 

Aria curriculară Specialitatea  Număr de 

cadre 

Calitatea Grad 

didactic 

Limbă şi comunicare Limba şi 

literatura română 

3 Doi titulari 

Un suplinitor  

II, def, 

debutant 

Limba engleză 1 Suplinitor  debutant 

Limba franceză  1 Titular  I 

Socio-umane Istorie  1 Titular  debutant 

Geografie  1 Titular  definitiv 

Religie  1 Suplinitor  debutant 

Matematică şi ştiinţă Matematică  2 Un titular 

Un suplinitor  

definitiv 

II 

Biologie  1 Pensionar  I 

Educaţie fizică şi 

artistică 

Ed. fizică 1 Titular  I 

Ed. muzicală 1 Titular  definitiv 

Ed. plastică 1 Suplinitor  debutant 

Tehnologii  Ed. tehnologică 1 Titular  definitiv 

TIC 1 Prof. asociat debutant 
 

Personal auxiliar: 

Postul  Normă 

Bibliotecar  0,5 

Secretar  0,5 

Contabil  0,25 

 

Personal nedidactic: 

Postul  Număr angajaţi 

Îngrijitoare  3 

Mecanic   1 

Fochist 1 

Paznic 1 

 

3.2.4. Resurse materiale 
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Şcoala Gimnazială „Anton Pann”, Ploieşti îşi desfăşoară activitatea pe o suprafaţă 

de 2243,2 mp, din care: 1121 mp clădirea şcolii. 

Clădirea şcolii are:- 16 săli de clasă,  

      - un laborator de chimie-fizică,  

      - un laborator de biologie,  

      - un cabinet de informatică,  

      - o sală de sport,  

      - o sală de bibliotecă,  

      - un cabinet medical,  

      - un cabinet de consiliere,  

      - o cancelarie,  

      - două birouri administrative (secretariat, cabinet director),  

      - un atelier intreţinere,  

      - două camere pentru depozitarea materialelor de curăţenie şi  

intreţinere,  

      - 2 grupuri sanitare pentru fete,  

      - 2 grupuri sanitare pentru băieţi,  

      - un grup sanitar pentru profesori, 

      - o cameră hărţi, 

      - o cameră arhivă. 

 

 Sălile de clasă sunt în marea lor majoritate dotate cu mobilier modular. Şcoala este 

dotată cu material didactic modern, planşe, hărţi, mulaje, table magnetice, cu echipamente, 

precum: o reţea de 20 de calculatoare, 3 laptopuri, un LCD, imprimante, un copiator, două 

videoproiectoare, o staţie de amplificare, un dvd player, calculatoare în 3 săli de clasă, 

wirelees, radio-player.  

 Birourile administrative sunt dotate cu calculatoare proprii, scaner, o linie 

telefonică, conexiune la internet. 

 Biblioteca este dotată cu un număr de 7778 de volume. 

 

 3.2.5. Resurse financiare 

 Finanţarea de bază a şcolii din surse bugetare s-a efectuat prin Centrul Financiar 

„Mihai Eminescu” Ploieşti, până la data de 31.08.2011, de la data de 01.09.2011, insituţia 

dispunând de serviciul propriu de contabilitate (0,25 normă). O altă sursă importantă de 

finanţare provine de la ISJ Prahova şi Primăria Municipiului Ploieşti. Şcoala dispune şi de 

resurse extrabugetare: venituri realizate prin contribuţia benevolă a părinţilor, sponsorizări.  

 

 3.2.6. Colaborarea cu comunitatea locală. Parteneriate educaţionale. 

 Şcoala colaborează cu autorităţile locale în ceea ce priveşte repartizarea fondurilor 

necesare pentru întreţinerea şi repararea şcolii. 

 Relaţia cu părinţii elevilor suferă uneori, din cauza faptului că aceştia nu menţin 

legătura constantă cu instituţia. Părinţii sunt organizaţi în comitete pe clase şi pe şcoală. 

 Instituţia stabileşte legături cu organele de poliţie în vederea asigurării siguranţei 

elevilor, pentru combaterea delicvenţei juvenile, precum şi pentru participarea cadrelor de 

poliţie la orele de educaţie rutieră şi de consiliere.  

 Scoala Gimnazială „Anton Pann” a avut o bună colaborare cu: 

 Poliţia de Proximitate; 

 Jandarmeria; 

 Poliţia Comunitară; 

 Primăria Ploieşti; 

 Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică; 
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 Agenţii de turism şcolar; 

 Centrul de Logopedie 

 

 

3.3. Analiza P.E.S.T.E. 

În condiţiile descentralizării învăţământului românesc, va creşte tot mai mult gradul 

de implicare al comunităţii locale. Organizaţiile şcolare va trebui să-şi diversifice ofertele 

în concordanţă cu cerinţele comunităţii locale şi să ţină cont de aspectele politice, 

economice, sociale, tehnologice şi ecologice. 

Reforma educaţiei are ca ţintă strategică formarea unei personalităţi libere, 

autonome, creative, capabile de gândire critică şi dialog argumentativ. Omul de mâine, 

pregătit în şcoala de azi, trebuie să fie capabil să se integreze într-o societate în continuă 

schimbare, să anticipeze schimbarea şi să-i facă faţă. 

 

Politic 

Obiectivele propuse de Şcoala Gimnazială „Anton Pann” se încadrează în sistemul 

de politici educaţionale la nivel naţional şi local, care au ca prinipal scop formarea elevului 

în spiritul valorilor europene: adevăr, dreptate, cooperare comunitate-şcoală, toleranţă 

indiferent de etnie, religie şi stare socială.  

Apartenenţa politică a aparatului administrativ al oraşului Ploieşti nu a influenţat 

atitudinea faţă de şcoală, relaţia dintre cele două instituţii derulându-se constructiv. De cele 

mai multe ori, Primăria a răspuns promt la solicitările şcolii privind finanţarea diverselor 

proiecte aflate în derulare.  

 

Economic 

Având în vedere recesiunea economică la nivel naţional, precum şi rata medie a 

şomajului la nivelul oraşului Ploieşti, veniturile realizate de părinţii elevilor inscrişi în 

şcoală sunt limitate, astfel încât ei nu pot finanţa activităţile şcolare. Aproximativ jumătate 

dintre părinţi îşi pot permite achiziţionarea unor materiale auxiliare pentru copiii lor. 

 

Social 

Din analiza mediului social se pot desprinde următoarele concluzii: 

 Locuitorii cartierului sunt atât de naţionalitate română, cât şi de etnie rromă 

(cca 60%); 

 Religia predominantă este cea ortodoxă, dar există şi familii de penticostali 

si un număr mic de adventişti; 

 Nivelul delicvenţei este mai ridicat decât în alte zone ale oraşului; 

 De asemenea, nivelul abandonului şcolar este mai ridicat, deoarece copiii de 

etnie rromă renunţă la educaţie de timpuriu (clasa aIIIa- a IV-a); 

 Nivelul socio-profesional al familiilor este scăzut, un procent foarte mic 

(≈2%) având studii superioare, cei mai mulţi dintre părinţi având doar un 

nivel mediu de pregătire; 

 Posibilităţile financiare reduse influenţează performanţele şcolare; 

 A crescut numărul familiilor care se interesează din ce în ce mai puţin de 

soarta propriilor copii.  

 

Tehnologic 

În zonă există televiziune şi intenet prin cablu, astfel încât elevii pot beneficia de 

acces la internet permanent.  

La ora actuală şcoala dispune de reţea telefonică (un post telefonie cu fax), un 

laborator de informatică dotat cu un server, 15 PC, două PC-uri pentru director şi serviciul 
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secretariat, conectate la internet, un PC la bibliotecă, un copiator, 3 laptopuri, 2 

videoproiectoare, un DVD, un LCD, 3 radio – CD player, un scaner. 

75% din elevi au PC personale conectate la internet. 

 

Ecologic 

Din cauza nivelului scăzut de educaţie al populaţiei, rămâne o problemă menţinerea 

curăţeniei în zonă. În îngrijirea spaţiilor verzi suntem sprijiniţi de ADPP. 

Şcoala a desfăşurat numeroase acţiuni de educare a elevilor in spirit ecologic: 

plantare de pomi in colaborare cu ADPP, ingrijirea grădinii şcolii, ecologizarea parcului de 

lângă şcoală, teme educative in cadrul orelor de dirigenţie, programe de colectare e 

deşeurilor. 

 

3.4. ANALIZĂ ŞI DIAGNOZĂ 

 

Analiza SWOT grupeză informaţiile pe următoarele domenii: 

1 – Oferta curriculară 

2 – Resurse umane 

3 – Resurse materiale/financiare 

4 – Relaţia cu comunitatea. 

 

OFERTA CURRICULARĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- existenţa documentelor curriculare oficiale, a 

manualelor şi a metodologiilor de aplicare a 

planurilor cadru; 

- existenţa unor opţionale care satisfac cerinţele 

elevilor şi ale comunităţii (literatura pentru copii, 

TIC, mate distractivă etc) 

- existenţa unor programe de recuperare/ 

performanţă; 

- existenţa unui număr mare de activităţi 

extracurriculare şi extraşcolare. 

- alegerea opţionalelor nu numai în funcţie de 

opţiunile elevilor/ beneficiarilor; 

- insuficeinta doatere a calculatoarelor nu 

permite folosirea pe scară largă a tehnologiei 

moderne la un număr mai mare de ore de curs 

în afara cabinetului de informatică; 

- neimplicarea tuturor cadrelor in realizarea 

programelor de pregătire suplimentară. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- posibilitatea selectării manualelor şi 

auxiliarelor; 

- posibilitatea utilizarii diferitelor platforme şi 

site-uri şcolare; 

- descentralizarea; 

- interesul anumitor instituţii şi asociaţii pentru 

parteneriate educaţionale. 

- instabilitatea legislativă care nu permite 

proiectarea pe termen lung; 

- slaba implicare a părinţilor în procesul 

educaţional, interesul lor scăzut în această 

direcţie. 

 

RESURSE UMANE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- pesonal didactic calificat (100%), cu gradul I la 

învăţământul preşcolar şi primar;  

- personal tânăr şi deschis la nou la învăţământul 

gimnazial; 

- personal didactic auxiliar cu experienţă 

profesională; 

- relaţii interpersonale bazate pe colaborare, 

deschidere. 

- lipsa de continuitate pe unele catedre; 

- lipsa de implicare a unor cadre didactice în 

activitate comisiilor de lucru; 

- conservatorismul unor cadre didactice cu 

vechime; 

- slaba implicare a cadrelor didactice la cursuri 

de formare şi perfecţionare; 

- absenteismul şi abandonul şcolar. 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 

- existenţa unor programe de formare continuă a 

pesonalului didactic şi didactic auxiliar; 

- existenţa unor parteneriate educaţionale cu 

diferiţi reprezentanţi ai comunităţii. 

 

- încadrarea unor cadre didactice titulare pe 

mai multe unităţi şcolare; 

- atitudinea negativă a unor familii faţă de 

şcoală, cu repercursiuni asupra elevilor; 

- existenţa unui număr apreciabil a familiilor 

dezorganizate, sărace, fără educaţie. 

 

 

RESURSE MATERIALE/FINANCIARE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- modernizarea unei părţi importante a resurselor 

materiale din sălile de clasă, cabinete, 

laboratoare scolare, a bibliotecii; 

- existenţa cabinetului medical, a laboratoarelor 

de biologie şi chimie-fizică; 

- spaţiu suficient pentru a desfăşura activitatea 

într-un singur schimb 

- lipsa unei săli de sport modernă şi spaţioasă; 

- slaba dotare a cabinetului de informatică şi 

lipsa internetului în acesta; 

- insuficiente fonduri pentru stimularea 

cadrelor didactice şi a elevilor cu performanţe; 

- grupuri sanitare nemodernizate; 

- lipsa bibliotecii electronice. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 

- descentralizarea şi autonomia instituţională; 

- posibilitatea de atragerea de fonduri bugetare; 

 

- alocarea de fonduri de la bugetul local 

insuficiente pentru reparaţii şi igienizare; 

- resurse financiare insuficiente pentru dotarea 

cu materiale didactice şi pentru perfecţionarea 

cadrelor didactice. 

 

RELAŢIILE CU COMUNITATEA 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- derularea de proiecte şi parteneriate cu 

comunitatea locală (poliţie, pompieri, asociaţii, 

instituţii); 

- implicarea unor părinţi în sponsorizarea unor 

activităţi extraşcolare şi extracurriculare; 

- lipsa unor proiecte cu finanţare europeană; 

- insuficienta preocupare a unor cadre 

didactice de a se implica în proiectele derulate; 

- slaba colaborare cu mass-media pentru 

promovarea imaginii şcolii. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- existenţa posibilităţii de parteneriat cu alte şcoli 

din ţară şi străinătate; 

- sprijinul unor agenţi economici pentru 

derularea unor activităţi extracurriculare. 

- interesul scăzut a unora din parteneri, al 

autorităţilor locale pentru învăţământ; 

- lipsa de motivaţie a părinţilor faţă de 

problemele şcolii. 

 

 

 4. COMPONENTA STRATEGICĂ 

 

4.1. VIZIUNEA ŞCOLII GIMNAZIALE ANTON PANN, MUNICIPIUL 

PLOIEŞTI 

“Să pregătim copilul de azi pentru omul de mâine, şi aceasta este educaţia.” -Gaston 

Berger  

 

4.2. MISIUNEA ŞCOLII GIMNAZIALE ANTON PANN , PLOIEŞTI 

 Şcoala Gimnazială Anton Pann-Ploieşti urmăreşte să asigure accesul la educaţie, 

oferind şanse egale de dezvoltare personală fiecărui elev prin dobândirea competenţelor 

cheie, care să permită  accesul către nivelul superior şi învăţarea pe tot parcursul vieţii.  
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Instituţia noastră vrea să ofere fiecărui tânăr posibilitatea afirmării talentului, 

aptitudini- lor şi aspiraţiilor în spiritul respectului pentru valori, într-o societate bazată pe 

cunoaştere. Şcoala îşi propune să ofere un învăţământ de calitate, care să ducă la obtinerea 

de performante şi la dezvoltarea personalităţii elevilor.  

 

 4.3. ŢINTE STRATEGICE 

 1. Creşterea calităţii actului didactic în vederea creşterii performanţelor şi reducerii 

eşecului şcolar. 

 2. Reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar prin diversificarea activităţi 

extracurriculare şi extraşcolare. 

 3. Dezvoltarea bazei materiale şcolare prin modernizarea cabinetelor, labo- 

ratoarelor, echipamentelor. 

 4. Optimizarea relaţiei şcoală – familie – comunitate prin activităţi comune. 

 

ŢINTE STRATEGICE OPŢIUNI 

STRATEGICE 

OBIECTIVE 

Creşterea calităţii actului didac- 

tic în vederea creşterii perfor- 

manţelor şi reducerii eşecului 

şcolar. 

Implicarea elevilor în 

programe de învăţare 

personalizate 

O1: Identificarea nevoilor de formare a 

cadrelor didactice 

O2: Formarea cadrelor didactice în 

domeniul metodelor activ-participative, 

centrate pe elev; 

O3: Implicarea elevilor în programe de 

învăţare remedială, în programe de 

performanţă, în funcţie de parti- 

cularităţile lor de vârstă şi individuale 

Reducerea absenteismului şi a 

abandonului şcolar prin diver- 

sificarea activităţi extracurricu- 

lare şi extrabugetare. 

Iniţierea unor cercuri, 

cluburi, programe 

educaţionale artistice, 

culturale, sportive 

O1: Infiinţarea de cercuri şi ateliere de 

lucru, cluburi; 

O2: Popularizarea cercurilor, atelierelor 

şi cluburilor în rândul elevilor şi al 

părinţilor  

O3: Realizarea unor standuri, expoziţii 

cu produsele elevilor; realizarea de  

competiţii, excursii 

Dezvoltarea bazei materiale 

şcolare prin modernizarea cabi- 

netelor, laboratoarelor, echipa- 

mentelor. 

Dotarea şi/sau reno- 

varea cabinetelor,  

laboratoarelor, 

bibliotecii 

O1: Achiziţionarea de mijloace didac- 

tice moderne (laptopuri, video- 

proiectoare, enciclopedii electronice, 

filme etc) 

O2: Modernizarea laboratoarelor de 

informatică, fizică, biologie; 

O3: Modernizarea grupurilor sanitare; 

O4: Achiziţionarea de mobilier 

modular pentru toate sălile de clasă. 

Optimizarea relaţiei şcoală– fa- 

milie–comunitate prin activităţi 

comune. 

Iniţierea unor progra- 

me educaţionale în 

vederea dezvoltării  

relaţiei şcoală-familie 

-comunitate 

O1: Identificarea de parteneri pentru 

realizarea unor proiecte/ programe 

comune elevi-părinţi; 

O2: Popularizarea proiectelor/ progra- 

melor în care este implicată unitatea 

şcolară în rândul părinţilor şi 

reprezentanţilor comunităţii locale; 

O3: Implicarea sporită a părinţilor şi 

consilierilor locali în promovarea 
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imaginii şcolii. 
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COMPONENTA OPERAŢIONALĂ 

 

Ţinta strategică:  

Creşterea calităţii actului didactic în vederea creşterii performanţelor şi reducerii eşecului şcolar. 

O1: Identificarea nevoilor de formare a cadrelor didactice 

Activitatea  

 

Resurse Termene  Responsabili  Indicatori de realizare (de tip 

cantitativ, calitativ si de impact) umane materiale financiare 

1.Realizarea bazei de date a 

cadrelor didactice şi a cursurilor 

de formare şi perfectionare 

absolvite 

Cadrele didactice 

din şcoală, 

profesori 

metodişti 

Chestionare, 

fişe 

Resurse 

bugetare şi 

extrabugetare 

Octombrie  Responsabil cu 

formarea 

profesională, 

şefii CM 

100% din cadre trecute în baza de 

date 

2.Realizarea unor asistenţe şi 

inteasistenţe la ore 

Cadrele didactice 

din scoală 

Fişe de 

asistenţă la 

ore 

Resurse 

extrabugetare 

Octombrie-

Noiembrie  

Responsabilul 

cu formarea 

profesională, 

şefii CM 

Cel puţin 75% din cadrele didactice 

noi/debutante sunt asistate la ore 

3.Prezentarea ofertei cursurilor 

CCD 

Cadrele didactice 

din şcoală 

Broşura 

CCD 

Resurse 

extrabugetară 

Octombrie  Responsabilul 

cu formarea 

profesională, 

şefii CM 

100% dintre cadrele didactice iau 

cunoştinţă de oferta CCD Ph 

O2: Formarea cadrelor didactice în domeniul metodelor activ-participative, centrate pe elev 

4.Participarea la activităţi 

organizate la nivelul şcolii (CM, 

şedinţe CP) regional (cercuri 

pedagogice, sesiuni de 

comunicări)  

Cadrele 

didactice din 

şcoală, profesori 

metodişti 

Chestionare, 

fişe, suporturi 

de curs, ghiduri 

metodice 

Resurse 

bugetare şi 

extrabugetare 

Anual  Responsabil cu 

formarea 

profesională, 

şefii CM 

80% dintre cadre participă la 

activităţile organizate în şcoală şi 

la nivel regional 

5.Înscrierea cadrelor didactice la 

cursuri de formare şi 

perfecţionare  

Cadrele 

didactice din 

şcoală 

Fişe de înscriere 

la cursuri 

Resurse 

bugetare şi 

extrabugetare 

Octombrie-

Noiembrie  

Responsabilul 

cu formarea 

profesională, 

şefii CM 

50% din cadrele didactice 

participă la cursuri de formare şi 

perfecţionare 

6.Aplicarea competenţelor Cadrele Materiale Resurse Semestrial  Responsabilul Lecţii deschise organizate lunar 
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dobândite în cadrul lecţiilor 

deschise şi al cursurilor de 

formare  

didactice din 

şcoală 

 

 

didactice, 

aparatură audio-

video, fişe de 

evaluare 

extrabugetare 

 

 

 

 

 

 

 

cu formarea 

profesională, 

şefii CM 

O3: Implicarea elevilor în programe de învăţare remedială, în programe de performanţă, în funcţie de particularităţile lor de vârstă şi 

individuale 

7.Realizarea planurilor remadiale 

/de performanţă şi a programelor  

Cadrele 

didactice din 

şcoală 

Programa 

şcolară, fişe, 

culegeri, 

auxiliare 

Resurse 

bugetare şi 

extrabugetare 

Decembrie  şefii CM 100% din învăţători, profesorii de 

limba română si de matematică 

realizează planurile remediale 

8.Organizarea şi funcţionarea 

grupurilor de lucru cu elevii 

Cadrele 

didactice din 

şcoală 

Fişe, culegeri, 

materiale 

didactice 

Resurse 

extrabugetare 

Bilunar  Şefii CM, 

CEAC, 

directorul  

Creşterea cu 25% a gradului de 

promovabilitate 

Cresterea cu 20% a elevilor care 

obţin premii la concursuri locale, 

judeţele, naţionale 

 

Ţintă strategică: 

Reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar prin diversificarea activităţi extracurriculare şi extraşcolare. 

O1: Infiinţarea de cercuri şi ateliere de lucru, cluburi 

Activitatea  

 

Resurse Termene  Responsabili  Indicatori de realizare (de tip 

cantitativ, calitativ si de impact) umane materiale financiare 

1.Identificarea cadrelor didactice 

si a altor parteneri care vor 

coordona activităţile cercurilor/ 

cluburilor 

Cadre 

didactice din 

şcoală 

Fluturaşi  Resurse 

extrabugetare  

Septembrie   CPPE 

Directorul 

Implicarea a cel puţin 50% din 

cadre in realizarea de cluburi şi 

ateliere de lucru 

2.Realizarea planurilor 

manageriale ale cluburilor/ 

cercurilor/ atelierelor 

Cadre 

didactice din 

şcoală 

Fişe  

Laptopuri  

Resurse 

extrbugetare 

Octombrie CPPE 

Directorul 

Infiinţarea a cel puţin 5 cluburi/ 

ateliere/ cercuri 

O2: Popularizarea cercurilor, atelierelor şi cluburilor în rândul elevilor şi al părinţilor 

3.Popularizarea cluburilor/ 

cercurilor în rândul elevilor şi al 

Cadrele 

didactice din 

Fluturaşi Resurse 

extrabugetare 

Octombrie CPPE 

Directorul 
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părinţilor şcoală 

4.Inscrierea elevilor la cercuri/ 

cluburi 

Cadrele didac- 

tice din şcoală 

Elevii 

Fişe Resurse 

extrabugetare 

Octombrie Coordonatorii 

de cercuri 

CPPE 

Inscrierea a cel putin 50% din elevi 

la activităţile cercurilor 

O3: Realizarea unor standuri, expoziţii cu produsele elevilor; realizarea de  competiţii, excursii 

5.Derularea activităţilor în cadrul 

cercurilor/ cluburilor/ atelierelor 

Cadrele 

didactice din 

şcoală 

Elevii  

Partenerii  

Cărţi, 

laptopuri, 

diverse 

materiale 

Resurse 

extrabugetare 

Bilunar  Cadrele 

didactice 

coordonatoare 

CPPE 

Produsele activităţilor 

Reducerea absenteismului şi a 

abandonului cu cel puţin 10% faţă 

de anul anterior 

Diplomele de participare 

6.Expunerea produselor activităţii 

cu diverse ocazii (Zilele şcolii, 

târguri, serbări) 

Cadrele 

didactice din 

şcoală 

Elevi 

Cărţi, 

laptopuri, 

diverse 

materiale 

Resurse 

extrabugetare 

Lunar  CPPE Produsele activităţilor 

7.Realizarea de competiţii, 

excursii, drumeţii, vizite 

Cadrele 

didactice din 

şcoală 

 Resurse 

extrabugetare 

Semestrial  CPPE Diplome de participare 

 

 

Ţinta strategică: 

Dezvoltarea bazei materiale şcolare prin modernizarea cabinetelor, laboratoarelor, echipamentelor 

O1:Achiziţionarea de mijloace didactice moderne (laptopuri, video-proiectoare, enciclopedii electronice, filme etc) 

Activitatea  

 

Resurse Termene  Responsabili  Indicatori de realizare (de tip 

cantitativ, calitativ si de impact) umane materiale financiare 

1.Elaborarea procedurilor de 

stabilire a necesarului de aparate 

şi echipamente 

CEAC 

Contabil  

Cataloage de 

produse, oferte 

Resurse bugetare 

şi extrabugetare 

Noiembrie  CEAC 

Contabil 

Director 

Afişarea procedurii de 

achiziţionare a echipamentelor 

2.Identificarea modalităţilor de 

achiziţionare şi de atragere de 

fonduri 

Contabil 

Director 

Administrator 

Cataloage de 

produse, oferte 

Resurse bugetare 

şi extrabugetare 

Noiembrie  

 

Contabil 

Director 

Administrator 

 

3.Achiziţionarea mijloacelor de Contabil Cataloage de Resurse bugetare Semestrial  Contabil Echiparea şcolii cu cel puţin 4 
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învăţământ Director 

Administrator 

produse, oferte şi extrabugetare Director 

Administrator 

laptopuri şi 4 videoproiectoare, 2 

imprimante (pt invăţământul 

primar şi gimnazial) 

O2: Modernizarea laboratoarelor de informatică, fizică, biologie 

4.Identificarea nevoilor de 

modernizare a laboratoarelor 

Profesorii de 

specialitate 

Director 

Mecanic 

Catalog de 

produse, 

oferte 

Resurse 

bugetare si 

extrabugetare 

Ianuarie Director 

Contabil 

 

Dotarea celor tri laboratoare cu 

mobilier corespunzător, cu 

materiale didactice moderne. 

 

Conectarea la internet a 

calculatoarelor din cabinetul de 

informatică 

5.Identificarea modalităţilor de 

achiziţionare şi de atragere de 

fonduri 

Contabil 

Director 

Administrator 

Catalog de 

produse, 

oferte 

Resurse 

bugetare si 

extrabugetare 

Ianuarie 

Iunie 

Director 

Contabil 

6.Reamenajarea laboratoarelor Personalul 

nedidactic 

Muncitori  

Materiale de 

contructie 

Resurse 

bugetare si 

extrabugetare 

Iunie-august Director 

Administrator 

O3: Modernizarea grupurilor sanitare 

7.Realizarea adresei de solicitare 

a reparaţiilor la grupurilor 

sanitare către Consiliul local. 

Director 

Consiliu de 

administratie 

Adresa Resurse 

bugetare şi 

extrabugetare 

Februarie Director 

Contabil 

 

Reamenajarea grupurilor sanitare 

8.Realizarea lucrărilor de 

reamenajare a grupurilor sanitare: 

înlocuirea tâmplăriei şi a 

tâşnitoarelor 

Director 

Primăria 

Materiale 

specifice: 

tâmplărie 

PVC, 

tâşnitoare 

Resurse 

bugetare şi 

extrabugetare 

Iunie-august Director 

Contabil 

9.Iginenizarea grupurilor sanitare Director 

Mecanic 

Materiale de 

igienizare 

Resurse 

bugetare şi 

extrabugetare 

Iunie-august Director 

Contabil 

O4: Achiziţionarea de mobilier modular pentru toate sălile de clasă 

10.Solicitarea de oferte de 

mobilier modular 

Director 

Administrator 

Contabil 

Oferte, 

cataloage 

Resurse 

bugetare 

Iunie-august Director 

Contabil 

Echiparea fiecărei săli de clasă cu 

mobilier corespunzător. 

11.Achiziţionarea mobilierului Director  Resurse Iunie-august Director   
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Firma de 

mobilă 

bugetare Contabil 

 

Ţinta strategică: 

            Optimizarea relaţiei şcoală – familie – comunitate prin activităţi comune. 

O1: Identificarea de parteneri pentru realizarea unor proiecte/ programe comune elevi-părinţi 

Activitatea  

 

Resurse Termene  Responsabili  Indicatori de realizare (de tip 

cantitativ, calitativ si de impact) umane materiale financiare 

1.Formarea unei echipe care să 

identifice posibili parteneri 

pentru proiecte 

Cadre 

didactice din 

şcoală 

Parteneriate şi 

proiecte 

educaţionale 

Resurse bugetare 

şi extrabugetare 

Octombrie CPPE Realizarea a cel puţin 5 întâlniri 

cu posibili parteneri 

2.Selectarea partenerilor pentru 

proiecte: Poliţie, Jandarmerie, 

CJRAE etc  

Cadre 

didactice din 

şcoală, 

reprezentanţi 

ai Poliţiei, 

Jandarmeriei, 

CJRAE 

Parteneriate şi 

proiecte 

educaţionale 

Resurse bugetare 

şi extrabugetare 

Octombrie CPPE Redactarea a cel puţin 5 

parteneriate 

3.Realizarea de şedinţe cu părinţii 

pentru selectarea celor dispuşi a 

se implica în realizarea 

partenerialtelor 

Cadre 

didactice din 

şcoală 

Parteneriate şi 

proiecte 

educaţionale 

Resurse bugetare 

şi extrabugetare 

Octombrie CPPE Cooptarea a cel puţin 25% din 

părinţi în parteneriate educaţionale 

 O2: Popularizarea proiectelor/ programelor în care este implicată unitatea şcolară în rândul părinţilor şi reprezentanţilor comunităţii 

locale;  

4.Intocmirea proiectelor şi a 

parteneriatelor 

Echipa de ca- 

dre didactice, 

parteneri externi 

şi interni, părinţi 

Parteneriate 

şi proiecte 

educaţionale 

Resurse bugetare 

şi extrabugetare 

Primul 

semestru 

CPPE Redactarea a cel puţin 5 proiecte 

şi parteneriate comune şcoală- 

părinţi 

5.Promovarea parteneriatelor prin 

site-ul şcolii 

Echipele de 

proiecte 

Calculatoare, 

site-ul şcolii 

Resurse bugetare 

şi extrabugetare 

Permanent  Profesorul de 

informatică 

Publicarea proiectelor pe site-ul 

şcolii 
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6.Derularea activităţilor din 

cadrul proiectelor: mese rotunde, 

expoziţii, serbări, vizite etc 

Echipele de 

proiecte, 

partenerii interni 

şi externi 

Materiale 

didactice, 

video-

proiectoare, 

laptopuri 

Resurse bugetare 

şi extrabugetare 

Permanent  CPPE 

Directorul 

Cel puţin două activităţi pe 

semestru 

O3: Implicarea sporită a tuturor cadrelor didactice în promovarea imaginii şcolii. 

7.Realizarea unei strategii de 

promovare a imaginii şcolii  

CEAC 

Director 

CPPE 

CA 

Fişe Resurse bugetare 

şi extrabugetare 

Noiembrie Director 

CPPE 

 

8.Punerea în aplicare a strategiei 

de promovare a imaginii şcolii: 

realizarea site-ului, reactualizarea 

paginii de facebook, realizarea de 

fluturaşi, pliante. 

CPPE 

Responsabilul cu 

promovarea 

imaginii 

Cadrele didactice 

ale şcolii 

Laptopul, 

pliante, 

fluturaşi 

Resurse bugetare 

şi extrabugetare 

Permanent CPPE 

Director 

Vizitarea site-ului şi a paginii de 

facebook de cât mai multe 

persoane 

9.Realizarea de activităţi 

extracurriculare la care sunt 

invitaţi şi implicaţi şi părinţii 

elevilor 

Cadrele didactice  Diverse 

materiale 

Resurse bugetare 

şi extrabugetare 

Permanent  CPPE 

Director 

Cel puţin 50% din părinţi 

participă la cel puţin o activitate 

pe semestru 

10.Realizarea revistei şcolii Cadrele didactice Diverse 

materiale 

Laptop  

Resurse bugetare 

şi extrabugetare 

Semestrial  CPPE Realizarea revistei şcolii şi 

publicarea in cel puţin 25 de 

exemplare 

 


