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1. ARGUMENT: 

Planul de dezvoltare pe termen mediu a unității școlare trebuie să reflecte strategia educațională pe termen 

mediu (4-5 ani), ținând cont de strategia educațională la nivel național, local, de evoluția economică a zonei în 

care se află situată școala, de mobilitatea și cerințele profesionale ale pieții muncii. 

Școala funcționează și se dezvoltă prin efortul combinat al structurii de conducere a școlii, al personalului 

școlii, elevilor și părinților, aceștia alcătuind comunitatea educațională. Planul de dezvoltare ne arată direcțiile 

majore de progres, iar modul de întocmire a acestuia permite consultarea părților interesate și implicarea în 

asumarea scopurilor, obiectivelor și acțiunilor propuse. 

La nivelul fiecărei unități școlare proiectul de dezvoltare instituțională are o importanță deosebită deoarece 

concentrează atenția asupra finalităților educației (dobândirea de abilități, aptitudini, competențe), asigurând 

concentrarea tuturor domeniilor funcționale ale managementului (curriculum, resurse umane, resurse material- 

financiare, relații sistemice și comunitare) și asigură coerența strategiei pe termen lung a școlii. 
 

 

DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN 
 

 
 

2. PREZENTAREA ŞCOLII: 

 
 

a. Scurt istoric 

Municipiul Vulcan se află aşezat în partea sudică a judeţului, la circa 120 km de municipiul Deva, reşedinţa 

şi centrul administrativ al judeţului. Este un important oraş al Văii Jiului, renumită zona minieră a ţării. 

Şcoala Gimnazială Nr.4 Vulcan este una din cele cinci şcoli ale oraşului, care funcţionează din anul 1962. 
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Începând cu anul şcolar 2006-2007 în structura Şcolii Generale Nr.4 Vulcan a intrat Şcoala Generală Nr.3 

Vulcan, aflată la 5 km de oraş . În anul şcolar 2011-2012 aici au funcţionat 2 grupe de grădiniţă, 2 clase la 

ciclul primar : clasa I+III simultan , clasa a II+IV-a simultan, 1 clasă gimnazială clasa a VII+VIII-a simultan. 

Începând cu anul școlar 2010-2011 în structura Şcolii Generale Nr.4 Vulcan a intrat Grădinița PN+PP Nr. 1 

Vulcan, aflată în imediata apropiere a școlii. În anul școlar 2011-2012 aici au funcționat 6 grupe cu program 

normal, 2 grupe cu program prelungit, iar în cartierul Crividia o grupă cu program normal. Începând cu anul 

școlar 2012-2013 această grupă a devenit structură a Colegiului Tehnic ” Mihai Viteazul ” Vulcan. 

În anul școlar 2011-2012 Şcoala Generală Nr.4 Vulcan a funcţionat în două schimburi cu un număr de 15 

clase la ciclul primar - 14 clase la secţia română şi o clasă I-IV simultan secţia maghiară, 16 clase gimnaziale la 

secţia română. În anul școlar 2012-2013 școala primește denumirea de Școala Gimnazială Nr.4 Vulcan. 

Momentan, în anul școlar 2015-2016, școală funcționează tot în două schimburi respectiv13 clase primare la 

secția română , o clasă primară secția maghiară cu predare simultană și 12 clase gimnaziale , 

Şcoala este autorizată din punct de vedere sanitar, din punct de vedere al protecţiei şi sănătăţii în muncă și 

este autorizată ISU. Şcoala funcţionează în reţeaua şcolilor de stat din judeţul Hunedoara. 

 

b. Prezentare unitate de învățământ  

 

 Unitatea şcolară : ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 VULCAN 
 

Tipul şcolii:  
 

Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan este unitate de învățământ cu personalitate juridică și are în componență 

următoarele structuri: 

 Școala Gimnazială Nr.3 Vulcan (include o grupă de grădiniță cu PN) 

 Grădinița PN Nr.1 Vulcan (include 2 grupe PP, 5 grupe PN) 
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Limba de predare: 
 

 limba română 

 limba maghiară ( o clasă învățământ primar) 

 Populaţia şcolară (la finele sem II an școlar 2015-2016) 
 

 

 

 

 

 

Școala sau structura Număr elevi /preșcolari Număr clase sau grupe 

Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan 654 27 

Școala Gimnazială Nr.3 Vulcan 33 2 

Școala Gimnazială Nr.3 Vulcan grădinița 18 1 

Grădinița PN Nr.1 Vulcan 161 7 

Total 866 37 
 

 

Provenienţă: mediu urban 
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DIAGNOZA MEDIULUI INTERN 
 

 

3. ANALIZA DE NEVOI 
 

a. Analiza nevoilor de tip cantitativ 
 

3.1.a RESURSE UMANE 

 COLECTIVE ELEVI 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 VULCAN 

La sfârşitul  anului şcolar 2015-2016 : 

 la ciclul primar au rămas înscrişi un număr de 301 elevi 

 la ciclul primar funcționează o clasa simultană CP-IV la secția maghiară cu 7 elevi 

 la ciclul gimnazial au rămas înscrişi un număr de 346 elevi 

 
Numărul elevilor este în descreştere, în ultimii 3 ani numărul elevilor a scăzut cu 14% ( de la 749 în anul 

școlar 2011-2012 la 641în anul școlar 2015-2016 ). 

Rata abandonului şcolar este mică  0 %. 

Procentul elevilor care trec în niveluri superioare este de 99-100 %. 

Ponderea elevilor cu rezultate bune şi foarte bune este destul de mare 65-70%. 

Procentul de promovabilitate la examenele naţionale destul de bun 63%.
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ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 VULCAN 

La sfârşitul  anului şcolar 2015-2016 : 

 la ciclul primar au rămas înscrişi 21 elevi 
 la ciclul gimnazial au rămas înscrişi 12 elevi 

 

Numărul elevilor descreşte alarmant, în ultimii 5 ani numărul elevilor a scăzut cu 21% . 

Rata adandonului şcolar este 0 %. 

Procentul elevilor care trec în niveluri superioare este de 99-100%. 
 

GRĂDINIŢA PN. NR.1 VULCAN 

La sfârşitul  anului şcolar 2015-2016 :  161 de preşcolari. 

Numărul preșcolarilor descreşte alarmant, în ultimii 5 ani numărul elevilor a scăzut cu 40% de la 265 preșcolari în 

anul școlar 2010-2011 la 161 în ultimul an școlar. 

 CADRE DIDACTICE 

 
 

Total 

posturi/ 

catedre 

 

Debutant 

Din care ocupate cu personal care are gradul: 

 

Def. 

 

II 

 

I 

Doctor 

în 

ştiinţe 

 

Necalificat 

Educatoare 10 - - 1 9 - - 

Învăţători 14 2 - 3 9 - - 

Profesori 22 - 4 7 11 - - 

Total 49 2 8 11 28 - - 
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 PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC 

 

Școala sau structura Personal didactic auxiliar Personal nedidactic 

Școala Gimnazială Nr. 4 Vulcan 5 6 

Școala Gimnazială Nr.3 Vulcan - 1 

Grădinița PN Nr.1 Vulcan 1 5 

Total 6 12 
 

 

3.1.b RESURSE MATERIALE 

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 VULCAN 

 20 săli de clasă 

 1 sală sport în incinta şcolii 

 1 sală sport în curtea şcolii 

 1 bibliotecă 

 1 laborator de informatică 
 școala dispune de un microbuz școlar 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 VULCAN 

 8 săli de clasă 

 2 săli de grădiniţă 

 1 sală sport în incinta şcolii 

 1 bibliotecă 
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GRĂDINIȚA PN NR.1 VULCAN 

 8 săli de clasă 

 1 sală de mese 

 1 birou pentru logoped 
 1 birou CRED ( centru de documentare pentru educatoarele din municipiul Vulcan ) 

 

 

3.1.c RESURSE INFORMAŢIONALE  

 9261 volume fond de carte (Şc.4) +4.130 volume ( Şc. 3 ) = 13391 volume 

 34 calculatoare conectate la internet 
- 26 calculatoare pentru elevi şi profesori 

- 8 calculatoare pentru secretariat,administrator şi direcţiune 

- 16 laptopuri pentru profesori și administrație 
- 40 notebook-uri pentru profesori și elevi 

 
 7 imprimante 

 1 fax 

 3 copiatoare 
 9 videoproiectoare 

 

 

3.1.d RESURSE FINANCIARE 

Surse de finanţare: 

 Buget de stat 

 Buget local 
 Venituri proprii 
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b. Analiza informaţiilor de tip calitativ  
 

 

4. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ 
 

Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt: egalitarism, cooperare, munca în 

echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la 

nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare. Se întâlnesc şi cazuri de elitism profesional, individualism, 

competiţie, intelectualism, rutină, conservatorism, automulţumire. 

În ceea ce priveşte climatul organizaţiei şcolare, am putea spune că este un climat deschis, caracterizat prin 

dinamism şi grad înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care oferă satisfacţii, 

relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. 

Directorul este deschis şi ascultă sugestiile profesorilor, face aprecieri frecvente şi sincere la adresa acestora, 

le respectă competenţa, le oferă o largă autonomie, îi sprijină şi evită un control strict birocratic. 

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

 
 

5. ANALIZA  SWOT 

 
 

Pentru a realiza o bună diagnoză a organizaţiei şcolare, vom apela la metoda (tehnica) SWOT, analizând atât 

mediul intern cât şi mediul extern, pe următoarele paliere ( domenii funcționale): 

- oferta curriculară (curriculum) 

- resursele umane 

- resursele materiale şi financiare 

- relaţiile cu comunitatea 
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OFERTA CURRICULARĂ: 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Pentru fiecare nivel de  şcolarizare,  şcoala 

dispune de întregul  material  curricular 

(planuri de învăţământ şi programe şcolare, 

auxiliare curriculare – manuale, ghiduri de 

aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare 

etc.). 

 Programe CDȘ elaborate de cadrele didactice 

ale școlii; 

 Pregătirea suplimentară a elevilor pentru 

evaluările naționale, olimpiade și concursuri 

școlare; 

 Respectarea planurilor cadru; 

 Folosirea insuficientă a echipamentelor 

moderne; 

 Oferta școlii nu satisface nevoile tuturor 

elevilor, opțiunile se fac în funcție de oferta 

cadrelor didactice; 

 Insuficienta diversitate a abilităţilor cadrelor 

didactice în raport cu solicitările (părinţilor şi 

elevilor) beneficiarilor; 

 Utilizarea preponderentă de către unele cadre 

didactice a unor strategii în care elevul este 

predominant spectator şi nu actor; 

 Demersul didactic este axat destul de mult pe 

     cantitatea de informaţii; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Creșterea gradului de autonomie a școlii pe 

probleme de CDȘ; 

 Oferta de formare și perfecționare; 

 

 Colaborarea cu CCD Hunedoara și Universitatea 

din Petroșani ; 

 Insuficienta diversificare și adecvare a 

CDȘ-ului la cerințele și solicitările elevilor; 

 Cei mai mulți elevi provin dintr-un mediu 

defavorizat; 

 Disponibilitate scazută a părinților pentru 

problemele propriilor copii, refuză colaborarea 

cu consilierul școlar; 
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  Programele şcolare prea încărcate la anumite 

discipline centrează actul educativ pe aspectul 

informativ, teoretic în defavoarea celui 

formativ; 

 Lipsa profesorului de sprijin/itinerant , numărul 

elevilor cu CES este destul de mare. 

RESURSE UMANE:  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Personal didactic calificat 100%; 
 

 Ponderea cadrelor didactice titulare cu 

gradul didactic I și II este de 80%; 

 Relațiile interpersonale (profesor-elev, 

conducere subalterni, profesori-părinți, 

profesori-profesori etc.) existente 

favorizează crearea unui climat educațional 

deschis, stimulativ; 

 

 Există o bună delimitare a 

responsabilităților cadrelor didactice 

precum și o bună coordonare a acestora; 

 

 Secretar-șef cu stagii de perfecționare în 

domeniul activității de secretariat și 

cunostințe de operare PC; 

 Conservatorismul unor cadre didactice și 

rezistență la schimbare; 

 Fluctuaţie de personal la anumite posturi 

datorată instabilităţii unor profesori 

suplinitori, dar și a locurilor de muncă 

din Valea Jiului, unii dorind concedii 

fără plată pentru a putea găsi un loc de 

muncă în străinătate; 
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Varietatea cursurilor de formare șiperfecționare 

organizate de CCD, ONG,Universități; 

 

 Intâlniri frecvente cadre didactice –părinți; 

 Statutul social marginalizat al cadrelor 

didactice; 

 Scăderea populaţiei de vârstă şcolară; 

 

 Aportul mass-mediei la creşterea violenţei 

fizice şi verbale în rândul tinerilor; 

 

 Scăderea motivaţiei elevilor pentru studiu, ca 

urmare a perturbărilor apărute în sistemul de 

valori ale societăţii; 

 

 Criza de timp a părinților datorită actualei 

situații economice reduce participarea 

familiei în viața școlară, cu implicații atât în 

relația profesor-elev cât și în performanța 

școlară a elevilor. 

RESURSE MATERIALE ȘI MATERIALE:  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Şcoala dispune de un local nou, spaţios, amenajat 

cu toate utilităţile necesare; 

 Şcoala deţine autorizaţie de funcţionare; 

 Baza materială bună în continuă modernizare; 
 Şcoala dispune de o bază didactică bună, înnoită 

permanent prin eforturi proprii, de manuale, 

auxiliare didactice; 

 Lipsa unei evidenţe si a unui control în vederea 

recuperării pagubelor realizate de către elevi; 

 Unele cadre didactice nu îşi asumă 

responsabilitatea gestionării şi întreţinerii 

bunurilor din sala de clasă; 

 Lipsa unui proiect cu finanţare externă; 
 Utilizarea incorectă a utilităţilor de către elevi. 
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 Conectarea la Internet;  

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Descentralizarea finanţării şi autonomia 

instituţională permit o gestionare mai eficientă a 

fondurilor; 

 

 Sprijin din partea Consiliului Reprezentativ al 

Părinţilor pentru rezolvarea unor probleme; 

 

 Alocarea de către Primărie a fondurilor financiare 

necesare în vederea asigurării de condiţii materiale 

decente. 

 Fluctuaţiile monedei naţionale în raport cu valutele 

de referinţă afectează contractele de achiziţii pe 

termen mediu și lung; 

 Bugetul limitat al comunităţii locale faţă de nevoile 

şcolii. 

RELAȚIILE CU COMUNITATEA ȘI 

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ: 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Colaborarea cu Primăria, Poliția municipiului, 

Cabinetul medical școlar, Crucea Roșie Vulcan; 

 Colaborare bună cu preoţii Bisericilor de pe raza 

municipiului Vulcan ; 

 Colaborare cu Teatrul “I.D.Sârbu .” din Petroșani; 
 Relaţii de parteneriat cu Consiliul Reprezentativ 

al Părinţilor; 

 Relaţii de parteneriat cu şcoala ” Sover Elek ” din 

 Comunicarea dintre toate cadrele didactice şi 

comunitate ar trebui să fie mai puternică în toate 

direcţiile. 
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Joseni-Harghita; 

 Participarea la un proiect Comenius în perioada 

2013-2015, parteneriat cu 7 state din UE și 

Turcia. 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINȚĂRI 

 Paletă largă de oferte pentru proiectele de 

parteneriat; 

 Asistenţă de specialitate în realizarea de proiecte 

de parteneriat; 

 Lobby din partea părinţilor privind realizările şi 

performanţele şcolii; 

 Deschiderea spre colaborare a instituţiilor şi 

organizaţiilor din comunitatea locală. 

 Timpul limitat al părinţilor conduce la o slabă 

implicare a acestora în viaţa şcolii; 

 Perceperea eronată de către o parte a comunităţii a 

problematicii vaste din activitatea şcolii. 

 

 

6. ANALIZA PESTEL 
 

CONTEXTUL POLITIC 

 Legislaţia în vigoare, Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 şi documentele legislative europene au creat 

premisele unei noi abordări în domeniul educaţiei şi formării profesionale continue, inclusiv prin dezvoltarea 

programelor europene; 

 În perspectivă europeană, formarea resursei umane constituie o prioritate prin stabilirea Obiectivului strategic 

UE (Lisabona, martie 2000) acela „de a deveni cea mai competitivă şi dinamică economie din lume, bazată pe 

cunoaştere, capabilă de o creştere economică durabilă, cu locuri de muncă mai multe şi mai bune şi o mai mare 

coeziune socială”; schimbările determinate de Procesul Copenhaga (2002) și reuniunea de la Brugges 

(decembrie 2010) evidenţiază faptul că educaţia şi formarea profesională (EFP) au un rol-cheie în sprijinirea 
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obiectivelor Strategiei Europa 2020 prin asigurarea unor competenţe şi aptitudini relevante şi de înaltă calitate. 

 Noua strategie europeană pentru perioada 2010 - 2020 privind formarea profesională îşi propune să faciliteze 

dezvoltarea de competenţe generale şi specifice adecvate economiei moderne, îmbunătăţind calitatea sistemului 

de educaţie şi formare, încurajând creativitatea şi spiritul antreprenorial şi facilitând învăţarea de-a lungul vieţii 

pentru persoane de orice profesie şi indiferent de calificare. 

 Prin legislația secundară generată de prevederile Legii nr. 1/ 2011 (art. 244), s-a creeat un cadru complex și 

coerent pentru formarea continuă, dezvoltarea profesională și personală a resursei umane din educație; 

 Politicile educaționale la nivel național, regional, județean includ ca prioritate creșterea calității educației prin 

dezvoltarea sistemelor de pregătire profesională și formare continuă și învățare pe parcursul întregii vieți (LLL); 
 

CONTEXTUL ECONOMIC 

 Judeţul Hunedoara ocupă o poziţie mediană în cadrul Regiunii Vest în ceea ce priveşte activitatea 

întreprinderilor active în industrie, construcţii şi servicii, cu 20,90% din numărul acestora, 18,87% din volumul 

cifrei de afaceri, 22,68 % din numărul persoanelor ocupate, 13,30% din totalul investiţiilor brute realizate. Se 

poate remarca astfel un nivel echilibrat de concordanţă între diferiţi indicatori economici la nivel regional. 

 Din Rapoartele anuale ale Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă – Hunedoara (AJOFM) rezultă că 

absolvenţii învăţământului preuniversitar întâmpină dificultăţi în a se integra pe piaţa muncii, procentul cel mai 

mare în rândul celor intraţi în şomaj fiind absolvenţii de licee fără certificat de competenţe profesionale. 

 Școlile sunt provocate să găsească noi soluţii pentru oferte educaţionale (combinarea ofertelor), dar, desigur, 

fiind conştiente de punctele lor tari. Şcolile trebuie să dezvolte mai mult cooperarea instituţională cu agenţii 

economici şi să investească mai mult în promovarea ofertei educaţionale. 
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 Cele mai semnificative contribuții la schimbarea mediului social/ economic/ cultural/ educational/ comunitar/ 

devin astfel cele legate de formarea de competențe aplicabile în fiecare caz în parte; 

 Formarea continuă apare ca pârghie necesară în pregătirea resursei umane pentru asimilarea acestor schimbări. 
 

CONTEXTUL SOCIAL 

 Din punct de vedere social, cea mai importantă problemă în care sunt implicate sistemele educaționale o 

reprezintă încă părăsirea timpurie a școlii; 

 În strânsă legătură cu aceasta, mediul școlar hunedorean se confruntă cu problema abandonului temporar al 

minorilor de către părinţii care emigrează pentru un loc de muncă. Abandonul școlar rezultat este în creștere. 

 Intervenția redusă a familiei pentru susținerea dezvoltării copilului (material, economic – financiar, 

educational, afectiv) incumbă pregătire pentru noi roluri, funcții și modalități de intervenție a educatorului, 

pentru un nou management al situațiilor de criză, al grupurilor/ clasei și pentru gestionarea acestor situații de 

către lideri și pentru contracarea efectelor negative menţionate. 
 

CONTEXTUL TEHNOLOGIC 

 Utilizarea tot mai largă a echipamentelor informatice şi a noilor tehnologii la toate nivelele învăţământului 

preuniversitar, un număr tot mai mare de unităţi şcolare au laboratoare funcţionale, cu dotare modernă, necesare 

tuturor disciplinelor. 

 Dezvoltarea personală a cadrelor didactice pentru utilizarea acestor echipamente şi soft-uri s-a realizat şi se 

realizează prin intermediul programelor şi proiectelor derulate atât la nivel naţional cât şi la nivel judeţean. 

Sprijinul acordat iniţiativelor unităţilor şcolare în sensul predării-învăţării asistate de calculator reprezintă 

indiscutabil un punct forte în aceasta direcţie. În plus, posibilitatea reală a folosirii soft-urilor educaţionale în 

procesul instructiv-educativ reprezintă un avantaj suplimentar. 
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CONTEXTUL ECOLOGIC 

 Tranziţia către o economie ecologică presupune formarea de noi competenţe pentru noile sectoare/ locuri de 

muncă generate; 

 După cum cum competenţele în ceea ce priveşte tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor sunt în prezent 

esenţiale pentru toate persoanele, competenţele în materie de ecologie vor fi importante pentru aproape fiecare 

loc de muncă în viitor. 

 În acest context, educaţia ecologică devine prioritate educaţională, fiind generatoare de comportamente 

dezirabile, menite să orienteze acţiunile şcolii şi a comunităţii spre a proteja şi gestiona raţional mediul și 

resursele. 

 Prin acțiunile sale școala nu poluează mediul înconjurător 
 

 

CONTEXTUL LEGISLATIV 

Acest Proiect de Dezvoltare Instituţională a fost conceput în conformitate cu următoarele acte normative: 

 
 Legea Educaţiei Naţionale 1/2011 cu toate modificările şi completările ulterioare; 
 Metodologia formării continue aprobată prin OMECTS nr 5561/07.10.2011 cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice; 

 Programul de Guvernare pe perioada 2012-2016, capitolul Politica în domeniul Educaţiei; 

 Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 
 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu 

completări şi modificări prin Legea nr. 87/13.04.2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 HG nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar, publicată în MO nr. 38/18.01.2007; 

 HG nr. 1534/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea 

şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, publicată în MO nr. 822/08.12.2008; 

 M.S. nr. 1995/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea 

copiilor şi tinerilor; 

 Legea nr. 319/2006 a sănătăţii şi securităţii în muncă; 

 Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice; 
 Legea nr. 53/2003, Codul muncii, cu toate modificările şi completările ulterioare; 

 OMECTS nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar; 

 ORDIN Nr. 3844/2016 din 24 mai 2016pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al 

documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar; 

 HG. nr. 1258/18.10.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de 

Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar. 

 Programul de Guvernare pe perioada 2012-2016, capitolul Politica în domeniul Educaţiei; 

 Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 
 Alte legi și ordine aflate în vigoare. 
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7. VIZIUNEA ŞCOLII 
 

”Prin școala de azi proiectăm viitorul de mâine!„ 
 

 

 

8. MISIUNEA ŞCOLII 

 
 

Şcoala Gimnazială Nr.4 Vulcan îşi propune să asigure cadrul favorabil unei educaţii solide pentru toţi elevii 

implicând în procesul de dezvoltare şcolară deopotrivă factorii educaţionali şi comunitatea locală. 

Misiunea dascălilor Şcolii Gimnaziale Nr.4 este aceea de a construi o unitate de învăţământ de talie 

europeană. 

Şcoala noastră este deschisă pentru toţi cei care au nevoie de educaţie; în opinia noastră educaţia nu 

este un privilegiu pentru câţiva, ci este un drept al tuturor. 

Avem ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându‐le capacităţi, deprinderi şi 
competenţe care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială. 

 
Ne dorim: 

 

 O şcoală ca mediu al descoperirii de sine şi al orientării elevilor spre împlinirea în carieră şi viaţa privată. 

 Formarea orizontului de cultură generală. 

 Dezvoltarea unor deprinderi de muncă intelectuală, individuală şi în echipă. 
 Asigurarea competenţelor necesare pentru admiterea în următoarea etapă de învăţământ. 

 Dezvoltarea unor disponibilităţi afective: respect, colegialitate, prietenie. 

 Dobândirea încrederii în sine prin costruirea unei imagini pozitive asupra reuşitei personale. 
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9. ŢINTE STRATEGICE 

 

 

Ţintele strategice derivă din rezultatul cantitativ al analizei S.W.O.T. şi reprezintă intenţiile majore care vor 

fi realizate prin proiectul de dezvoltare a unităţii şcolare şi prin care se va îndeplini misiunea şcolii. Acestea nu se 

referă la activităţile obligatorii, ci reprezintă domeniile pe care şcoala noastră doreşte să le dezvolte sau după caz să 

le îmbunătăţească. 
Ţintele strategice stabilite de Şcoala Gimnazială Nr.4 Vulcan şi pe baza diagnozei mediului intern şi extern, 

având ca reper misiunea şcolii sunt: 

 Ţinta 1. Asigurarea calităţii proceselor de predare – învăţare – evaluare în vederea dezvoltării  armonioase 

a personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora; 

 Ţinta 2. Menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică necesar derulării optime a 

activităţilor şcolare şi extraşcolare; 

 Ţinta 3. Asigurarea bazei materiale pentru un învăţământ de calitate; 

 Ţinta 4. Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării activităţilor şi al 

adecvării la nevoile exprimate de beneficiar; 

 Ţinta 5. Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale 

şi europene. 
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10. OPȚIUNI STRATEGICE 
 

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

multe căi, după cum urmează: 

 

 

Motivarea alegerii ţintei: 

 Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea profesională a elevilor, 

formarea si dezvoltarea competenţelor acestuia, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală; 

 Misiunea școlii are în vedere ca fiecare elev să beneficieze de șansa dezvoltării sale pentru a fi pregătit 

pentru o treaptă superioară în educație, școala satisfăcând nevoia fiecărui elev de a se simţi   competent,   de a 

se adapta la schimbările permanente ale societăţii; 

 Cadrele didactice trebuie să valorifice mai eficient resursele umane și materiale, tehnica informațională, 

metodele activ-participativ; 

 Activitatea școlii trebuie îmbunătățită în domeniul asigurării şi evaluării calitătii educaţiei. 

Resurse strategice: 

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

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

auxiliare curricular, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, indrumatoare, softuri 

educationale); materiale didactice specifice disciplinelor de studiu, echipamente IT, birotică şi consumabile; 

 Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MENCŞ, site ARACIP, site ISJHD, legislație 

actualizată; 

 Resurse de experienţă şi expertiză: echipa manageriala, responsabili de comisii, metodiști, formatori, 

mentori; 

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

dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI; 

Resurse de autoritate şi putere: MENCȘ, ISJ Hunedoara, Primărie, Consiliu local. 

 Ţi nta 1 . Asigurarea calităţii proceselor de predare – învăţare – evaluare în vederea dezvoltării armonioase 

a personalităţii elevilor, prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora. 
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Opţiuni strategice 
O.1. Monitorizarea activităţii didactice din şcoală, privind învăţarea centrată pe elev; 

O.2. Monitorizarea activităţii cadrelor didactice; 

O.3. Monitorizare şi consiliere privind utilizarea softului educaţional în lecţii; 

O.4. Susţinerea de lecţii demonstrative în cadrul Comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice; 

O.5. Organizarea şi coordonarea acţiunilor de simulare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale; 

O.6. 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; 

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

 
 

 

 

Motivarea alegerii ţintei: 

 
 Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea profesională a elevilor, 

formarea si dezvoltarea competenţelor acestuia, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală; 

 Elaborarea curriculum-ului si proiectarea didactică pentru orele de consiliere şi orientare şi activitatea 

educativă trebuie să se facă având în vedere prevenirea şi combaterea comportamentelor nesănătoase şi asigurarea 

siguranţei elevilor; 

 Ţi nta  2.  Menţinerea  în  şcoală  a  unui  climat  de  siguranţă  fizică  şi  psihică  necesar  derulării  optime  a 

activităţilor şcolare şi extraşcolare. 
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 Crearea condiţiilor optime în şcoală contribuie la îndeplinirea misiunii şcolii, de a dezvolta personalităţi 

armonioase, autonome şi creative; 

 Există în şcoală resursele umane și materiale, tehnică informațională, care pot fi folosite mai eficient de către 

cadrele didactice. 

 Creşterea calităţii educaţiei oferite de şcoală este o idee asumată de către toţi factorii implicaţi în actul 

instructiv-educativ. 

Resurse strategice: 

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

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

auxiliare curricular, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare, softuri 

educaționale); materiale didactice specifice disciplinelor de studiu, echipamente IT, birotică şi consumabile; 

 Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MENCŞ, site ARACIP, site ISJHD, legislație 

actualizată; 

 Resurse de experienţă şi expertiză: echipa managerială, responsabilii de comisii, metodiști,formatori, mentori; 

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

dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI; 

 Resurse de autoritate şi putere: MENCŞ, ISJHD, Primărie, Consiliu local. 

 

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 eductive şcolare şi extraşcolare a crescut, interesul elevilor faţă de 

păstrarea bunurilor şi a ambientului şcolii este mai mare; 



25  

 

 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. 
 

 

 
 

Motivarea alegerii ţintei: 

 Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea profesională a elevilor, 

formarea si dezvoltarea competenţelor acestuia, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală; 

 Misiunea școlii are în vedere dezvoltarea bazei materiale a şcolii; 
 Cadrele didactice trebuie să folosească eficient resursele umane și materiale, tehnica informațională; 

 Activitatea școlii trebuie îmbunătățită prin folosirea eficientă a bazei materiale. 
 

Resurse strategice: 
 

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

 Resurse materiale şi financiare: programe de activităţi, proiecte, softuri educationale; materiale didactice 

specifice, echipamente IT, birotică şi consumabile; 

 Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MENCŞ, site ARACIP, site ISJHD, 

legislație actualizată; 

 Resurse de experienţă şi expertiză: echipa managerială, responsabili de comisii, metodiști, formatori, 

mentori; 

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

dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI; 

 Resurse de autoritate şi putere: MENCŞ, ISJHD, Primărie, Consiliu local. 

 Ţi nta 3 . Asigurarea bazei materiale pentru un învăţământ de calitate 
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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 MENCŞ 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; 
 

 

 

Motivarea alegerii ţintei: 

 Necesitatea impusă de legislaţia în domeniul educaţiei şi a orientărilor actuale privind corelarea obiectivelor 

stabilite la nivel naţional şi teritorial în domeniul învăţământului cu cele ale unităţii şcolare; 

 Crearea  în  şcoală  a  condiţiilor  pentru  dezvoltarea  unei  culturi  organizaţionale a colectivului de cadre 

didactice, orientat spre performanţă; 

 Îmbunătăţirea colaborării elevilor membri în Consiliul elevilor cu profesorii diriginţi şi colegii de clasă în 

vederea derulării de activităţi educative şi extraşcolare; 

 Operaţionalizarea criteriilor de monitorizare şi evaluare a calităţii educaţiei şcolare; 

 Elaborarea de strategii diferenţiate menite să faciliteze procesul de învăţare pentru toși elevii indiferent 

nivelul intelectual, de apartenenţa etnică, religioasă sau de altă natură; 

 Necesitatea existenței profesorului de sprijin sau intinerant pentru elevii cu CES. 

 Ţi nta 4 . Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării activităţilor şi al 

adecvării la nevoile exprimate de beneficiari 
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Resurse strategice: 

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

 Resurse materiale şi financiare: documente specifice managementului şcolii, mapele comisiilor, portofolii, 

echipamente IT, birotică şi consumabile; 

 Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MENCŞ, site ARACIP, site ISJHD, legislație 

actualizată; 

 Resurse de experienţă şi expertiză: echipa managerială, responsabili de comisii, metodiști, formatori, 

mentori; 

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

dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI;  

 Resurse de autoritate şi putere: MENCȘ, ISJHD, Primărie, Consiliu local. 

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 unei baze de date 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-un management de calitate; 
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 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. 
 

 

 

Motivarea alegerii ţintei: 

 Competenţele cheie formate prin curriculum obligatoriu se pot exersa şi dezvolta prin participare la proiecte 

naţionale şi europene. 

 Derularea de parteneriate oferă elevilor şansa de a se dezvolta şi şcolii posibilitatea de a-şi îndeplini misiunea. 

 Cadrele didactice dau dovadă de creativitate, de interes pentru implicarea în astfel de proiecte. 

 Necesitatea ofertei de cursuri de formare în ceea ce priveşte managementul proiectelor Erasmus+ de către 

CCD. 

 Şcoala are un nivel scăzut al absorbţiei de fonduri pe proiecte europene. 

 
Resurse strategice: 

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

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

în urma aprobării proiectelor depuse, echipamente IT, birotică şi consumabile; 

 Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MENCŞ, site ARACIP, site ISJHD, site 

ERASMUS+, legislație actualizată; 

 Resurse de experientă şi expertiză: echipa managerială, responsabil cu proiecte comunitare, formatori, experți 

din exterior; 

 Ţi nta 5 . Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, 

naţionale şi europene 
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 Resurse de timp: alocate anual pentru inițierea, monitorizarea și evaluarea proiectelor din perspectiva unei 
dezvoltării şcolare durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI; 

 Resurse de autoritate şi putere : ISJHD, MENCȘ, Comisia Europeană, Primărie, Consiliu local. 
 

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 lagătură 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 unor proiecte de colaborare cu diferite ONG-uri, firme private; 

O.5. Continuarea parteneriatelor cu instituțiile 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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11. PLAN OPERAȚIONAL AN ȘCOLAR 2016-2017 
 

Ţinta 1. Asigurarea calităţii proceselor de predare – învăţare – evaluare în vederea dezvoltării armonioase a personalităţii  

 elevilor, prin f ormar ea şi d ezvoltarea co mp eten ţelor acestora  
 

 

 

 

OPŢIUNI STRATEGICE 

 
 

RES URSE 

 

 

 

RESPONSABIL 

 
 

TIMP 

 
 

INDICATORI DE 

ALOCAT/ 

TERMENE 

 

 
PERFORMANȚĂ  

 

FINANCIARE 

 
 

UMANE 

O.1. Monitorizarea activităţii didactice din 

şcoală, privind învaţarea centrată pe elev; 

Proprii Şefi comisii Directori An şcolar Analiza periodică 

metodice 

Directori 

2016 - 2017 

semestrial 

a progresului şcolar 

Aplicarea de chestionare la 

cel puțin 95% elevi 

și 75% părinți 

O.2. Monitorizarea activității cadrelor 

didactice; 

Bugetare 

Extrabugetare 

Directori 

Resp. formare 

continuă 

Directori An şcolar 

2016 - 2017 

semestrial 

Inspecţii tematice 

Număr asisțențe 

și interasistențe 

Inventarierea inovaţiilor 

didactice eficiente; 

O.3. Monitorizare şi consiliere privind 

utilizarea softului educaţional în lecţii; 

Bugetare C.P. 

Resp. form. 
Continuă 

Resp, comisii metodice 

Directori 
An şcolar 

2016 – 2017 
semestrial 

Demonstraţii 

practice de diseminare Extrabugetare 

O.4.   Susţinerea de lecţii demonstrative în  

cadrul  Comisiilor  metodice, a Cercurilor 

pedagogice; 

Proprii C.P. 

Resp. comisii 

metodice 

 ISJHD 

Directori 

responsabili de 

catedre 

An şcolar 

2016 - 2017 

semestrial 

Prin nr. de lecţii susținute şi 

calitatea acestora 

 

O.5. Organizarea și coordonarea acţiunilor de 

simulare şi desfăşurare a evaluărilor naţionale; 

 

Bugetare 

Extrabugetare 

Directori 
Resp. comisii metodice 

Formatori 

 

Directori 

An şcolar 

2016 - 2017 

În perioadele 

stabilite de ISJ 

sau minister 

Analize comparative şi 

diagnostice 
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O.6. Valorificarea experienţei didactice prin 

participarea la examenele naţionale, 

olimpiade școlare şi la concursurile şcolare. 

Bugetare 

Extrabugetare 

Resp.comisii metodice 

C.P. 

 

Directori 
An şcolar 

2016 - 2017 

Analize periodice a 

nivelului de 

performanţă;  

 Creșterea numărului de 

promovați; 

Creșterea numărului 

elevilor cu premii la 

concursuri și olimpiade 
 

Ţinta 2. Menţinerea în şcoală a unui climat de siguranţă fizică şi psihică necesar derulării optime a activităţilor şcolare şi  

 extraşcola re  
 

 

OPŢIUNI STRATEGICE 

RESURSE 

RESPONSABIL 
TIMP ALOCAT/ 

TERMENE 

INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ 

 

FINANCIARE 

 

UMANE 

O.1. Iniţierea de proiecte educaţionale 

cu instituţiile care monitorizează 

respectarea drepturilor copilului; 

Bugetare 

Sponsorizări 

C.A. 

C. P. 

C.R.P. 

Directori 

Consilier 

educativ 

An şcolar 

2016 - 2017 

Participarea responsabilului 

diriginţilor. la orele de  dirigenţie;  

Număr de proiecte educaționale; 

Creşterea climatului de siguranţă a 

elevilor; 
 

O.2. Dezvoltarea serviciilor 

educaţionale de consiliere şi orientare 

şcolară pentru elevi şi părinţi; 

Bugetare 

Extrabugetare 

Consilier şcolar 

CJRAE 

Directori 

C.R.P. 

 

An şcolar 

2016 - 2017 

semestrial 

Număr proiecte comune cadre 

didactice - elevi - părinţi; 

Antrenarea părinţilor în 

activităţile extraşcolare- număr 

activități; 

O.3. Cunoaşterea factorilor de risc şi 

a consecinţelor actelor de delincvenţă 

juvenilă; 

. 

Bugetare 

Extrabugetare 

Consiliul rofesoral 

Învățători/diriginți 

Polițiștii de 

proximitate 

 

  

Directori 

Consilier 

școlar; 

An şcolar  

2016 - 2017 

Semestrial 

De câteori este 

nevoie 

Număr de întâlniri periodice ale 
elevilor cu reprezentanţi ai 

Poliţiei; 

 

O.4. Extinderea reţelei de 

supraveghere video a locurilor cu 

potenţial de risc; 

Bugetare 

Extrabugetare 

Directori   

Administrator 

Directori An şcolar 

2016 - 2017 

Verificarea periodică a 

situaţiilor problematice cu 

adoptarea de măsuri 

adecvate în timp util. 
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OPŢIUNI STRATEGICE 

 

RES URSE 

 

RESPONSABI L 
 

TIMP 

ALOCAT/ 

TERMENE 

INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ 

 

FINANCIARE 

 

UMANE 

O.1. Asigurarea unui ambient confortabil pentru 

elevi în cadrul şcolii de nivel U.E. 

Bugetare 

Extrabugetare 

Sponsorizări 

 

C.P.  

C.A  

C.R.P.. 

Reprez. ai instituţiilor 

abilitate 

Directori 

Administrator 

An şcolar 

2016 - 2017 

Evaluare pe baza 

standardelor specifice; 

Chestionare adresate 

copiilor şi părinţilor; 

O.2. Dotarea corespunzătoare a laboratorului de 

informatică cu aparatură I.T. în pas cu dezvotarea 

tehnologică prin programe MENCŞ şi proiecte; 

Extrabugetare 

Sponsorizări 

C.R.P. 

Reprez. ai instituţiilor 
abilitate 

Directori 

Administrator 

An şcolar 

2016 - 2017 

Evaluare pe baza 

standardelor specifice; 

Chestionare adresate 

cadrelor didactice, copiilor 

şi părinţilor; 

O.3. Asigurarea de dotări specific procesului 

didactic; 

Bugetare 

Extrabugetare 

Şefi de 

catedre 

Directori 

Administrator 
 

An şcolar 

2016 - 2017 

Evaluare pe baza 

standardelor specifice; 

Chestionare adresate 

cadrelor didactice, copiilor 

şi părinţilor; 

O.4. Diversificarea surselor de venituri 

extrabugetare. 

Bugetare 

Extrabugetare 

Directori 

Contabil 

CRP 

Directori 

Administrator 

Contabil 

An şcolar 

2016 - 2017 

Semestrial 

Evaluare pe baza 

standardelor specifice; 

Raport situaţie financiară 

 Ț in ta 3. Asigu rarea b azei ma te rial e p en tru u n în văţămân t de cali tate  



33  

 

 

 

 

 
OPŢIUNI STRATEGICE 

RES URSE  
RESPONSABIL 

TIMP 

ALOCAT/ 

TERMENE 

INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ  

FINANCIARE 

 

UMANE 

O.1. Proiectarea activităţilor manageriale pe 

baza unei diagnoze reale ţinte strategice care să 

vizeze procedure de asigurare a calităţii în 

educaţie; 

Proprii Şefi comisii 

Metodice 

Directori 

CEAC 

Directori An şcolar 

2016 - 2017 

Analiza periodică 

a progresului şcolar; 

Evaluare pe baza standardelor 

specifice; 

Număr de proceduri aprobate; 

O.2. Consiliere, control, monitorizare, evaluare, 

bazate pe reguli şi pe procedure; 

Proprii 
Directori 

CEAC 

Directori 
An şcolar 

2016 - 2017 

Semestrial 

Inspecţii tematice; 

Inventarierea inovaţiilor 

didactice eficiente; 

Proceduri, monitorizări, 

procese verbale și material 

elaborate; 

O.3. Realizarea unei baze de date cu elevii ai 

căror părinţi sunt plecaţi în străinătate; 

Proprii Diriginţi 

Învăţători 
Responsabl 

CPEAS 

Directori An şcolar 

2016 - 2017 

Semestrial 

Completarea situațiilor cerute; 

Inventarierea numărului 

elevilor; 

O.4. Delegarea responsabilităţilor în cadrul 

echipei manageriale avându-se în vedere 

criteriile de competenţă profesională şi 

managerială, precum şi principiul lucrului în 

echipă; 

Proprii Directori 
C.P. 
C.A. 

Resp. comisii 

metodice 

Directori An şcolar 

2016 - 2017 

Prin rapoartele periodice 

ale responsabililor 

comisiilor; 

O.5. Întâlniri periodice cu părinţii (şedinţe, 

consultaţii, lectorate); 

Proprii Diriginţi 

Învăţători 

Părinţi 

Directori An şcolar 

2016 - 2017 

Semestrial 

Numărul de întâniri cu 

părinții; 

Analize comparative şi 
diagnostice; 

 

O.6. Colaborarea cu serviciul social din cadrul 

primăriei pentru cazurile special; 

Proprii 
Directori. 

Învățători /diriginți 
C.A 

 

Directori 
An şcolar 

2016 – 2017 

Ori de câte ori 

este nevoie 

Numărulde întâlniri , discuții , 

corespondența. 

 

 

 Ţ in ta 4 . Recon sid erare a man age men tulu i l a n ivelu l şcoli i şi al clasei în scopu l ef icien tizării activităţil or şi al ad ecvării la  

nevoile exprimate de beneficiari 
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OPŢIUNI STRATEGICE 

 

RES URSE 

 

 

RESPONSABIL 

 

TIMP 

 

INDICATORI DE 

PERFORMANȚĂ  

FINANCIARE 

 

UMANE 
ALOCAT/ 

TERMENE 

O.1.  Stimularea  elevilor  şi cadrelor didactice 

în vederea comunicării prin intermediul 

internetului (email, alte aplicații, forumuri de 

discuţii) în cadrul unor proiecte educaţionale; 

Proprii Directori 

C.P. 

Coordonator 

programe/ 

proiecte 

Directori 

Coordonator 

programe/ 

proiecte 

An şcolar 

2016 - 2017 

Analiza periodică 

a evoluţiei proiectelor; 

Chestionareadresate cadrelor 

didactice , elevi și părinţi; 

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; 

Proprii Directori 

Coordonator 

programe/ 

proiecte 

Directori 
Coordonator 
programe/ 
proiecte 

An şcolar 
2016 - 2017 
Semestrial 

Programul de programe 

şi proiecte şcolare şi 

extraşcolare; 

O.3.  Sprijinirea financiară a activităţilor de 

promovare a imaginii şcolii; 

Bugetare 

Extrabugetare 

Directori 

Contabil 

Directori An şcolar 

2016 - 2017 

Semestrial 

Site-ul şcolii; 

Popularitate în comunitate prin 

mass-media și rețelele de 

socializare; 

O.4. Iniţierea unor proiecte de colaborare cu 

diferite ONG-uri, firme private; 

Proprii Resp. comisii 

metodice 

Directori An şcolar 

2016 - 2017 

Semestrial 

Analiza periodică 

a evoluţiei proiectelor; 

O.5. Continuarea parteneriatelor cu instituţiile 

din cadrul comunităţii. 

Proprii Coordonator 

programe/ 

proiecte 

Directori An şcolar 

2016 - 2017 

Semestrial 

Programul de proiecte şi 

Programe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ţ in ta 5 .Dezvoltarea d i men siu n ii eu rop en e a şcoli i p r in d eru larea d e p roiect e şi p a rten eria te l ocale, naţion ale şi europene 
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11. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI  
 

Pentru implementarea cu succes a planului strategic propunem următoarele: 

 
 Planul strategic va fi transformat în planuri operaţionale anuale, care vor fi revizuite cu regularitate (în fiecare 

an şcolar); 

 Se va acorda atenţie deosebită participării la procesul de planificare strategică a fiecărui membru; se va realiza o 
comunicare eficientă cu fiecare membru al proiectului. 

 Se va desemna directorul ca persoană responsabilă pentru implementarea planului strategic, care va supraveghea 
procesul de implementare şi va raporta Consiliului de Administraţie schimbările intervenite. 

 

12. EVALUAREA STRATEGIEI 
 

 Procentul de promovabilitate 

 Situaţii comparative ale rezultatelor obţinute de elevi la cele două testări (iniţială şi finală) 

 Rezultatele obținute de elevi la evaluările naţionale; 

 Gradul de integrare a absolvenţilor în licee; 

 Rezultatele obţinute de elevi la olimpiade şi concursuri şcolare, concursuri artistice şi sportive; 

 Gradul de formare a a cadrelor didactice prin cursuri de formare continuă şi obţinere de grade didactice; 

 Starea bazei didactico-materiale a şcolii; 

 Gradul de implicare în proiecte comunitare; 

 Gradul de satisfacţie a beneficiarilor faţă de activitatea şcolii. 
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13. ECHIPA DE PROIECT 
 

PROF. ILLYES ECATERINA 

PROF. UDREA CARMEN SIMONA 

PROF. GABOR GABRIELA 

PROF. ÎNV. PRIMAR DIACONU MARILENA 


