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CAPITOLUL I.    DIAGNOZA 
  

I.1. ARGUMENT 

Proiectul de dezvoltare instituţională pentru perioada 2015-2020 s-a realizat plecând de la o 

radiografie complexă şi realistă asupra mediului extern în care activează instituţia de învăţământ 

şi asupra mediului organizaţional intern. 

Tehnicile de analiză SWOT au permis o evaluare echilibrată şi exigentă a resurselor şi 

mijloacelor, a impactului pe care factorii socio-economici, conjuncturali şi politici îl au asupra 

activităţii unităţii. 

Proiectul de dezvoltare instituţională are în vedere eliminarea "punctelor slabe", a cauzelor 

generatoare şi a riscurilor asociate, înlăturarea "ameninţărilor" sau atenuarea efectelor acestora. 

 Stabilirea scopurilor strategice a pornit de la identificarea "punctelor tari" (care reprezintă 

capitalul de referinţă) şi a "oportunităţilor" oferite de cadrul legislativ sau de comunitate. 

 Scopurile strategice asumate izvorăsc din realitatea obiectivă constatată la nivelul 

unităţii şcolare, corelate cu nevoile de educaţie şi calificare reclamate de societate. 

 Analiza  condiţiilor  socio-economice  şi  proiectarea  traiectoriei  de  dezvoltare  s-a  

făcut  pe  baza programelor existente la nivel local şi regional, a evoluţiei previzibile a 

fenomenului economic pe termen mediu şi lung, valorificând datele, prognozele şi documentele 

elaborate de comunitatea locală (Consiliul local/ Primăria Suceava) şi Inspectoratul Şcolar al 

Judeţului Suceava. 

 S-au luat în considerare ideile desprinse din proiectele întocmite la nivelul catedrelor şi 

comisiilor, a compartimentelor funcţionale organizate la nivelul unităţii, consultările cu elevii, 

propunerile avansate de comitetele de părinţi, de reprezentanţii comunităţii locale şi de agenţii 

economici - parteneri tradiţionali ai instituţiei. 

 Programele M.E.C.T.S privind reforma şi modernizarea învăţământului românesc sunt 

temeiul direcţiilor principale de dezvoltare instituţională în perioada 2015-2020. 

 Într-o lume a noului şi a schimbărilor, şcoala trebuie să promoveze incluziunea, valorile 

şi practicile societăţii  democratice. Misiunea ei este să orienteze tânăra generaţie spre 

împlinirea în viaţa privată şi publică. 

 Rezultatele obţinute în ultimii ani de Şcoala Gimnazială “Jean Bart” Suceava ne 

îndreptăţesc în asumarea unor obiective manageriale care să pună în operă intenţia de dezvoltare 

instituţională  a  colectivului didactic şi să orienteze  interesul de formare şi instruire a 

elevilor. 
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I.2. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN 
 

 

I.2.1. Diagnoza mediului intern 
 

I. 2.1.1. Cultura organizaţională 

Schimbarea la nivelul mentalităților, al normelor, al valorilor, al reprezentărilor, al credințelor și 

al modurilor de gândire dominante în fiecare unitate școlară, se produce, cel mai adesea, destul de 

greu. 

Ca urmare, trebuie să dezvoltăm o cultură organizațională care să faciliteze asumarea misiunii 

școlii noastre. O misiune asumată generează efecte sesizabile, influențând și orientând tot ceea ce se 

întâmplă în școală.  

În al doilea rând, direcțiile de acțiune ale Planului managerial trebuie să fie acceptate, însușite și 

dezvoltate de fiecare persoană care activează la nivelul școlii. Fără această acceptate și asumare, 

proiectarea strategică și operațională ar fi doar un document bifat și arhivat. 

De aceea, considerăm că noi împreună ( director, cadre didactice, elevi, părinți etc) trebuie să 

găsim aceste căi, noi împreună să considerăm că ele sunt  bune și necesare pentru școala noastră, noi 

împreună trebuie să vedem dacă ceea ce ne-am propus am și realizat, noi împreună trebuie să 

decidem ce mai avem de făcut pentru a realiza ce ne-am propus. 

Ca urmare, cultura organizațională trebuie să fie definită de acceptare, asumare, 

responsabilizare, atitudine critică constructivă și spirit de echipă,precum și un ethos școlar care să 

promoveze atât competiția cât și cooperarea, participarea, întrajutorarea, toleranța etc în viața școlii.  

Consider că un bun manager convinge și nu constrânge, câștigă respectul fără să-l impună,  

permite celorlalți să aibă un atașament critic față de el, ,,atacă” ideile și nu persoanele cărora le 

aparțin, dacă dorește o cultură organizațională democratică și stimulativă.  

Valorile dominante sunt ataşamentul faţă de copii, respectul reciproc, libertate de exprimare, 

receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare, cooperare, muncă în echipă. Sunt 

însă şi cazuri de individualism, rutină, conservatorism, automulţumire.  

Activitatea cadrelor didactice şi elevilor, a personalului didactic auxiliar şi nedidactic este 

condusă după normele stabilite de Regulamentul intern, reactualizat anual şi Regulamentul de 

organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar. 

 În ceea ce priveşte atmosfera din şcoală, climatul general este confortabil, deschis 

comunicării şi ca urmare stimulativ, relaţiile dintre cadrele didactice fiind colegiale, de respect şi 

sprijin reciproc.  
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Directorul consultă cadrele didactice şi didactice auxiliare, ţine cont de părerile şi sugestiile 

colegilor atunci când întrunesc o majoritate, respectând legislaţia în vigoare, deciziile luate fiind 

astfel cunoscute, acceptate şi sprijinite de colectivul didactic. În acest fel sunt evitate o serie de 

posibile conflicte. 

Dacă relaţiile dintre diferitele categorii de personal din şcoală sunt de colaborare şi 

cooperare, iar managementul eficient, mediul social de provenienţă al elevilor a “îngheţat”, şcoala 

nu este considerată de toţi ca un mijloc de promovare socială, mulţi părinţi (mai ales rromi) îşi trimit 

copiii la şcoală pentru a avea acces la alocaţiile de stat, alţii nu-şi găsesc timp să se ocupe de copii, 

sunt plecaţi în străinătate iar copiii sunt în grija unui singur părinte sau a altor rude.  

În cartierul în care funcționează Școala Gimnazială ,,Jean Bart”, numărul şomerilor şi al 

celor care au depăşit şi perioada de ajutor social este foarte mare, peste 50% din părinţii elevilor. 

Unii dintre ei lucrează totuşi “la negru” în bazar şi nu declară veniturile reale, un “model” nu tocmai 

bine-venit pentru copii, alţii stau mai mult la ţară, unde, fie îşi ajută rudele, fie au ei înşişi pământ, 

iar copiii rămân deseori nesupravegheaţi. Cei care sunt încadraţi, lucrează în majoritate ca 

muncitori, dar există şi asistente medicale, profesori şi învăţători, ingineri şi mici întreprinzători 

particulari. 

Interesul pentru învăţătură, deşi a mai crescut ca urmare a eforturilor cadrelor didactice, 

rămâne totuşi destul de scăzut datorită lipsei de interes a unor părinţi care sunt invitaţi la şcoală chiar 

şi telefonic de către director sau diriginţi, dar şi unor inversiuni a valorilor reprezentate de modele 

autohtone prezentate în media. 

 Deşi se confruntă cu probleme materiale, cadrele didactice sunt preocupate de formarea 

permanentă, se înscriu la examenele de grad didactic, comunicarea pe orizontală şi pe verticală este 

activă, iar informaţia circulă cu promptitudine, completă şi fără deformări. 

 

I.2.1.2. Resurse curriculare 

Unitatea noastră şcolară dispune de planurile de învăţământ pentru învăţământul primar şi 

gimnazial, fiecare învăţător şi profesor are programele şcolare în vigoare şi le consultă în vederea 

întocmirii planificărilor semestriale şi a proiectării pe unităţi de învăţare, cunosc standardele 

curriculare de performanţă, în vederea asigurării calităţii în învăţământ, toţi elevii au primit manuale 

şcolare care au fost comandate în termenul stabilit de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava, 

cadrele didactice consultă ghidurile metodologice, în procesul de predare-învăţare-evaluare sunt 

folosite caiete de lucru, fişe de lucru, fişe de evaluare etc. 
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Comisia pentru curriculum solicită cadrelor didactice propuneri pentru curriculum la decizia 

şcolii, până la sfârşitul semestrului I, acestea sunt supuse consultării de către elevi şi părinţi, care pot 

veni şi cu alte propuneri. În funcţie şi de resursele umane ale şcolii, se stabileşte apoi oferta de 

discipline opţionale şi extinderi, se aprobă în consiliul profesoral şi se avizează de către consiliul de 

administraţie, iar elevii şi părinţii la clasele primare şi numai elevii din clasele gimnaziale aleg 

disciplina pentru care optează pe bază de semnătură, în luna aprilie, pentru a se putea forma grupele 

la nivel de clase şi a se ţine cont de acest lucru în întocmirea orarului. În luna mai propunerile de 

programe pentru disciplinele opţionale sunt duse la vizat la Inspectoratul Şcolar. 

 

I.2.1.3. Resurse umane: 

În unitatea noastră numărul elevilor şi a cadrelor didactice a evoluat în ultimii ani astfel: 

anul şcolar nr. elevi nr. cadre didactice  

2002-2003 635 37  

2003-2004 576 34  

2004-2005 521 31  

2005-2006 452 27,5  

2006-2007 389 26  

2009-2010 272 19,57  

2010-2011 242 18,28  

2011-2012 454 23,34  

2012-2013 393 22,82  

2013-2014 183+210 22,60  

2014-2015 195+79 18,21  

 

Se observă cu uşurinţă scăderea numărului de elevi ca urmare a îmbătrânirii cartierului şi 

scăderii natalităţii, fapt ce a dus la scăderea numărului de cadre didactice care lucrează în unitate. 

Avem ca structură GPN „Neghiniță”Suceava. 

În anul 2015, în şcoală situaţia încadrării cu personal didactic este următoarea: 

- 2 educatori  studii medii, didactic gradul I 

- 2 educatori studii superioare, grad didactic I 

- 1 educator studii superioare, grad definitiv 

- 1 învăţător  studii medii , grad didactic I 



 6 

- 1 învățător studii superioare, grad definitiv 

- 1 învățător studii superioare , grad didactic II 

- 4 învățători studii superioare, grad didactic I 

- 13 profesori I,  gradul I  

-  2 profesori I, gradul II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- 8 profesori I, definitiv 

- 1 profesori II, definitiv 

- 1 profesor religie ortodoxă, grad didactic II 

- 1 profesor religie culte, fără grad didactic 

În anul 2015, în şcoală situaţia încadrării cu personal didactic auxiliar-administrativ şi 

nedidactic este următoarea: 

- Secretar şef  I A – cu studii superioare 

- Administrator financiar I – contabil şef cu ½ normă în unitatea noastră, cu studii 

superioare 

- Administrator patrimoniu, studii superioare 

- Bibliotecar I – cu 0,12 din normă. 

Personalul nedidactic este format din: 

- 1 portar 

- 4 îngrijitoare 

 

I.2.1.4. Resurse materiale: 

- 5 săli de clasă cu mobilier nou 

- Cabinet AEL- folosit ca sală de clasă, 

- Laborator de fizică – folosi ca sală de clasă, 

- Laborator de chimie – folosit ca sală de clasă, 

- Cabinet de limbi moderne – folosit ca sală de clasă, 

- Sală de gimnastică  

- Teren de sport 

- Bibliotecă  

- Cabinet medical 
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I.2.1.5. Resurse financiare / Surse de finanţare: 

- Bugetul local - Consiliul Municipiului Suceava 

- Bugetul de stat 

- Mici sponsorizări- donaţii 

 

I.2.1.6. Oferta educaţională  

 Unitatea noastră şcolară funcţionează ca şcoală cu învăţământ primar şi gimnazial (secundar 

inferior) și învățământ preșcolar în structura arondată unității noastre (GPN ”Neghiniță” Suceava). 

În anul şcolar 2015-2016 toţi elevii vor învăţa într-un singur schimb, cu excepția clasei           

a IV-a care va începe programul de la orele 11, 00 și va termina cel târziu la orele 16,00. În şcoala 

noastră lucrează numai cadre didactice calificate, titulare în învăţământ. 

Unitatea şcolară are autorizaţie sanitară de funcţionare începând cu data de 7.09.2006, 

condiţiile de lucru sunt foarte bune, clădirea este reabilitată termic şi avem centrală proprie pe gaz. În 

ultimii  ani s-au realizat o serie de lucrări care au dus la asigurarea confortului şi siguranţei elevilor şi 

personalului şcolii. 

În şcoală există materiale didactice care permit realizarea unor activităţi de învăţare 

interesante şi eficiente. Iniţierea elevilor în operarea pe calculator permite susţinerea a numeroase 

lecţii în laboratorul AEL. 

Pe lângă orele de curs, noi mai desfăşurăm şi o multitudine de activităţi extracurriculare, ca 

de exemplu: excursii, drumeţii, concursuri pe diverse teme, participări la olimpiade şcolare, proiecte 

locale, judeţene, naţionale etc, la care elevii noştri au obţinut premii Datorită informatizării, faptului 

că locuim într-o zonă binecuvântată de istorie şi cu frumuseţi naturale deosebite în care turismul este 

o sursă economică, ţinând cont şi de vârsta elevilor cărora li se adresează, s-au propus pentru 

disciplinele opţionale în anul şcolar 2015-2016 următoarele: 

Nr.crt. Disciplina 
Clasa/grupa 

 

1.  Limba engleză Nivel II 

2.  Maniere frumoase Nivel I 

3.  Forme și culori Nivel I 

4.  În lumea  poveștilor Nivel I 

5.  Micii ecologiști Nivel II 

6.  Limba engleză Nivel II 
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7.  „Fantezii cu acul” I A 

8.  „Anotimpurile în versuri, sunet, culoare” I B 

9.  „Educatie financiară” a II-a 

10.  „Fărâme de gând” a III-a 

11.  „Mâini îndemânatice” a IV-a 

12.  Infostart a V-a 

13.  English through pictures and games a V-a 

14.  Geografia turismului a VI-a 

15.  www.sunt talentat.ro a VI-a 

16.  Infoavansat a VII-a 

17.  T.I.C. Expert a VIII-a 

 

 

I.2.2. Diagnoza mediului extern 
 

I.2.2.1. Analiza nevoilor educaționale în contextul politic, social, economic și tehnologic  

(Analiza PEST) 

 

a. Contextul politic  

Politica educaţională şi generală la nivel local, judeţean şi naţional favorizează dezvoltarea 

învăţământului în judeţul Suceava. Un număr important de unităţi au beneficiat în anii anteriori de 

sume alocate de Ministerul Educaţiei, pentru reabilitare, consolidare şi investiţii, dar sumele s-au 

diminuat în ultimul an. Programele comunitare contribuie la creşterea calităţii, eficienţei si echitaţii 

sistemului public de educaţie prin creşterea gradului de autonomie şi a capacităţii de elaborare şi 

gestionare a proiectelor la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar 

Factori favorabili  

- Contextul politic intern şi internaţional în domeniul educaţiei;  

-  Progresul politicilor educaţionale la nivel local, judeţean şi naţional în ceea ce priveşte reforma 

din învăţământ;  

-  Direcţiile strategice la nivel naţional şi european stabilite prin:  

* Pactul Naţional pentru Educaţie, 2008;  

*  Programul de Guvernare, cap.5 – Politica în domeniul educaţiei;  

 * Programul Naţional de Reforme 2007-2010;  

http://www.sunt/
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* Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013;  

*  Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României;  

* Strategia de la Lisabona, Comisia Europeană, 2001 (Educaţie şi formare profesională, 

2010);  

* Programul de Educaţie şi Formare pe Parcursul Întregii Vieţi, 2007-2013 (Comenius, 

Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Jean Monnet - Parlamentul European şi Consiliul Uniunii 

Europene);  

Factori nefavorabili  

- Insuficienta  valorificare oportunităţilor oferite de programele comunitare /POSDRU;  

 

b. Contextul  economic  

Variabilele economice relevante pentru judeţul Suceava vizează mediul de afaceri local, 

creşterea nivelului investiţilor şi programele de finanţare în derulare. 

Factori favorabili   

- Extinderea în judeţ a reţelelor de agroturism şi turism montan;  

- Dezvoltarea în judeţ a unor unităţi cu profil de industrie alimentară (lapte, pâine, carne), agricol şi 

de prelucrare a lemnului;  

- Posibilitatea obţinerii unor resurse financiare extrabugetare din programe de finanţare realizate 

prin derularea unor proiecte în parteneriat.  

- Existenţa programelor guvernamentale de sprijinire socială a elevilor care provin din familii cu 

venituri reduse (Rechizite gratuite, Cornul şi Laptele, Euro 200 ). 

- Acordarea de burse şcolare;  

 - Extinderea programelor judeţene /locale derulate precum şi iniţierea unor noi programe care au ca 

grup ţintă copiii şi elevii dintr-un mediu socioeconomic defavorizat;  

 - Extinderea pentru grupurile vulnerabile a ofertelor de educaţie de tip A doua şansă;  

- Programe speciale de asigurare a accesului la educaţie a populaţiei de etnie rromă.  

 

Factori nefavorabili  

- Nivelul mediu al veniturilor pe familie sub nivelul mediu al veniturilor din U.E.;  

- Structură industrială slabă şi nivel scăzut al investiţiilor străine directe;  

 Insuficienta dezvoltare a sectorului privat, a industriilor mici şi mijlocii; 

- Menţinerea diferenţelor de nivel al dezvoltării economice în diferite zone ale judeţului;  

- Migraţia internaţională a forţei de muncă cu riscuri majore de abandon/ eşec şcolar;  
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- Eşecul al copiilor rămaşi fără supraveghere parentală.  

- Situaţia materială precară a familiilor multor elevi determină abandonul şcolar de către aceştia şi 

migraţia în comunitatea europeană pentru ocuparea unui loc de muncă;  

 - Şanse destul de mici de integrare în rândul forţei de muncă ocupate a populaţiei cu studii medii, 

întrucât oferta existentă nu acoperă forţa de muncă disponibilă care, la nivelul judeţului reprezintă 

cca. 3000 de absolvenţi;  

 - Discrepanţe accentuate între condiţia socială a populaţiei rurale, comparativ cu cea urbană şi cu 

disparităţi de nivel mediu între diferitele categorii sociale;  

-Costurile relativ ridicate ale şcolarizării pentru continuarea studiilor în învăţământul liceal, cu 

efecte negative asupra participării la educaţie, de la dezinteres până la absenteism şi chiar abandon 

şcolar;   

- Inexistenţa unui sistem instituţional de monitorizare a evoluţiei absolvenţilor.  

 

c. Contextul  tehnologic  

Programul M.E.C.T.S.-S.E.I. şi proiectele Phare TVET de dotare cu reţele de calculatoare şi 

programe AEL prezintă avantaje indiscutabile pentru modernizarea procesului de învăţământ în 

judeţul Suceava. Utilizarea Bazei de Date Naţionale a Educaţiei permite gestionarea eficientă a 

resurselor umane/ materiale, a proiectelor şi programelor derulate la nivelul instituţiei. Planul 

strategic de acţiune eEurope are ca obiectiv central inducerea de schimbări în educaţie şi formare 

pentru a putea trăi şi munci într-o societate bazată pe cunoaştere, prin platforma eLearning care 

facilitează interacţiunea şi comunicarea între oameni, între aceştia şi instituţie, implică schimburi 

inter-instituţional şi acoperă o plajă foarte variată de medii de învăţare, care combină textul, imagini, 

sunete, prezentate prin modalităţi diverse: pe Web, pe CD-ROM, înregistrări audio. 

 

Factori favorabili  

- Creşterea rolului tehnologiilor informatice şi de comunicare în toate domeniile;  

 - Crearea şi utilizarea unei baze naţionale de date referitoare la educaţie (BDNE);  

 - 90% dintre familiile din judeţ au acces la televiziune şi telefonie mobilă;  

 - Posibilitatea folosirII tehnologiilor multimedia şi a Internetului pentru a îmbunătăţi calitatea 

învăţării;  

 - Alinierea sistemului educaţional românesc la domeniile de competenţă cheie agreate în context 

european;  
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 - Tehnologia eLearning - resursă pentru educaţie, aducând problemele vieţii reale în şcoală, 

permiţând deopotrivă informarea elevilor şi formarea priceperilor lor în domeniul tehnologiei 

informaţiei şi comunicaţiei;  

- Existenţa Ofertei de formare în vederea obţinerii Permisului European pentru Conducerea 

Calculatorului – ECDL.  

Factori nefavorabili  

- Insuficienta pregătire a populaţiei de pentru utilizarea programelor de calculator, chiar a celor mai 

uzuale (Microsoft Office);  

- Utilizarea computerelor şi mediilor virtuale de către adulţi pentru distracţie şi comunicare.  

 

 

I.2.2.2. Analiza SWOT: 

 

Puncte tari: 

- existența unui CDȘ solicitat de elevi/ părinți  

- bază logistică pentru activități extracurriculare și 

concursuri școlare; 

- personal didactic calificat, stabil, cu dorință de 

implicare/ perfecționare; 

- existența unui program de tip ,,After-school” cu 

implicarea voluntară a tuturor cadrelor didactice; 

- existența unei baze materiale care oferă condițiile 

fizice necesare unui act educațional de calitate; 

- existența unui cabinet de consiliere psihopedagogică; 

- parteneriat interinstituțional activ și funcțional; 

- relații comunitare eficiente. 

Puncte slabe: 

- sală de sport subdimensionată; 

-  implicarea cadrelor didactice și a elevilor 

într-un număr redus de proiecte 

educaționale (locale, județene, naționale, 

europene); 

- fond de carte al bibliotecii insuficient și 

neactualizat; 

     Oportunități/ Șanse: 

- ofertă CDȘ care dezvoltă motivația intrinsecă pentru 

învățare; 

- CDȘ permite valorificarea potențialului individual; 

- parteneriat funcțional și activ cu părinții elevilor; 

- parteneriat cu comunitatea locală (primărie, părinți), 

ONG-uri,firme; 

- disponibilitatea unor sponsori; 

- instituții dornice de a veni în sprijinul școlii 

(Primărie, ONG-uri, Biserică, Poliție, instituții 

culturale); 

Riscuri/ Amenințări: 

- posibilități financiare limitate de 

stimulare și motivare a cadrelor didactice; 

- număr de elevi în descreștere (natalitate 

scăzută); 

- mediu socio-economic defavorizat al 

unor părinți și implicit al copiilor acestora; 

- echipamente depășite și resurse 

curriculare insuficiente; 
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CAPITOLUL II.   PROIECTARE STRATEGICĂ 

(oferta managerială)   

   
 

II. 1. DEVIZA ȘCOLII: ,, O  școală pentru toți, o școală pentru fiecare” 

 

II.2. VIZIUNEA ȘCOLII:  Crearea unei școli caracterizată prin atractivitate, dinamism, 

flexibilitate și adaptabilitate în scopul asigurării, pentru fiecare educabil, a celei mai bune, utile și 

complete dezvoltări.  

 

II.3. MISIUNEA ȘCOLII: Scopul nostru principal este să oferim elevilor o educație de calitate, 

ajutându-i să-și dezvolte abilități, deprinderi, concepte și competențe, precum și o gândire vioaie, 

curioasă, liberă și inovativă.  

 În momentul în care finalizează studiile  Școlii Gimnaziale ,,Jean Bart” Suceava, ne așteptăm 

să fie capabili de performanțe școlare și sociale superioare, la cel mai bun nivel individual posibil, 

înțelegând lumea din jur și arătând toleranță față de cei care sunt diferiți de ei. 

 

II. 4.VALORI ŞI PRINCIPII CULTIVATE Șl PROMOVATE DE ŞCOALĂ: 

Cooperare: să realizăm lucruri mai bune împreună (elevi, cadre didactice, părinţi, personalul şcolii, 

comunitate); 

Autonomie: să acţionăm şi să luăm decizii în mod autonom, să avem iniţiative, să ne formăm un stil 

de viaţă eficient. 

“Lucrul bine făcut”: să ne înbunătăţim continuu munca pe care o desfăşurăm, să nu facem risipă de 

timp, energie, resurse. 

Responsabilitate: să ducem la îndeplinire atribuţiile care ne revin, să ne asumăm răspunderea. 

Integritate: să avem puterea  de a spune întotdeauna adevărul, să acţionăm onest în gând şi în faptă. 

Colegialitate şi generozitate: să creăm împreună un climat de siguranţă şi încredere reciprocă, de 

întrajutorare şi compasiune pentru depăşirea momentelor dificile din viaţă, de simpatie şi sprijin 

moral; să nu fim indiferenţi la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 
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II. 5. ȚINTE  STRATEGICE: 

Reprezentativitatea instituţiei nu constă numai în mărime ci, în primul rând, în calitatea 

absolvenţilor săi şi în performanţele pe care aceștia le obţin atât pe parcursul şcolarizării cât şi după 

absolvire. Dezvoltarea şi modernizarea instituţională a Şcolii Gimnaziale "“Jean Bart” " Suceava, 

din cartierul Cuza Vodă,  îşi propune: in perioada 20l5-2020 are următoarele ţinte strategice: 

T 1. Asumarea viziunii și misiunii școlii, de la director până la ultimul elev intrat în școală; 

T 2. Revizuirea și optimizarea politicilor și strategiilor educaționale de la nivelul unității 

școlare pentru ca acestea să servească mai bine misiunii asumate; 

T 3. Îmbunătățirea activității curente prin crearea unei culturi a autoevaluării pentru a 

împiedica apariția disfuncționalităților și pentru intervențiile de remediere/ dezvoltare; 

T 4. Conceperea documentelor curriculare și manageriale într-un stil activ-participativ prin 

formarea unor echipe de lucru pe domenii funcționale/ arii de interes; 

T 5. Promovarea implicării părinților în viața școlii, ca factor crucial al succesului școlar și 

social al elevilor noștri. 

 

II.6. OPŢIUNI STRATEGICE 

II.6.1. Pentru asumarea viziunii și misiunii școlii, de la director până la ultimul elev intrat în 

școală ne propunem pentru perioada 2015-2020 realizarea următoarelor obiective strategice: 

 O1:  Asigurarea finalităţilor educaţionale şi a egalităţii şanselor pentru toţi absolvenţii; 

 O2: Organizarea unui proces de învăţământ flexibil şi diversificat (TC + CDȘ) raportat la 

necesităţile şi opțiunile elevilor; 

O3: Respectarea principiilor învăţământului incluziv şi tratarea nediscriminatorie a elevilor cu 

CES; 

O4: Asigurarea condiţiilor speciale de studiu şi instruire pentru elevii capabili de performanţă; 

O5: Implicarea activă a Consiliului elevilor în activităţile şcolii. 

 

II.6.2: Pentru revizuirea și optimizarea politicilor și strategiilor educaționale de la nivelul 

unității școlare pentru ca acestea să servească mai bine misiunii asumate ne propunem pentru 

perioada 2015-2020 realizarea următoarelor obiective strategice: 

O1: Abordarea unui stil managerial (la nivelul şcolii, catedrelor, claselor) eficient flexibil; 
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O2: Creşterea rolului managerului şi a echipei manageriale în formarea colectivelor de 

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

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

O3: Planificarea şi desfăşurarea de activităţi extra-curriculare şi extraşcolare prin care elevii să 

cunoască valorile democraţiei, toleranţa şi altele şi să le exerseze prin joc de rol sau alte modalităţi; 

O4: Consultarea beneficiarilor în căutarea temelor pentru dezvoltarea unor noi parteneriate; 

O5: Căutarea partenerilor interni sau externi solicitând ajutorul beneficiarilor direcţi sau 

indirecţi, prin utilizarea internetului, nu doar a cadrelor didactice; 

O6: Derularea proiectelor propuse împreună cu partenerii, atât prin întâlniri directe cât şi prin 

utilizarea calculatoarelor 

O7: Diseminarea rezultatelor proiectelor prin publicare clasică sau pe internet. 

T 3. Pentru îmbunătățirea activității curente prin crearea unei culturi a autoevaluării pentru a 

împiedica apariția disfuncționalităților și pentru intervențiile de remediere/ dezvoltare ne 

propunem pentru perioada 2015-2020 realizarea următoarelor obiective strategice: 

 O1: Revizuirea anuală a Regulamentului intern; 

O2  Asigurarea serviciului în şcoală cu cadre didactice  de serviciu; 

O3: Asigurarea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru elevii şcolii; 

 O4: Asigurarea și accesibilizarea participării cadrelor didactice  la diverse activități/ stagii de 

formare; 

 O5: Realizarea de programe de remediere/ dezvoltare școlară; 

 

T 4. Pentru conceperea documentelor curriculare și manageriale într-un stil activ-participativ 

prin formarea unor echipe de lucru pe domenii funcționale/ arii de interes ne propunem pentru 

perioada 2015-2020 realizarea următoarelor obiective strategice: 

O1: Diversificarea ofertei curriculare la decizia şcolii; 

O2: Încurajarea implicării cadrelor didactice în realizarea documentelor de proiectare și 

planificare. 

O2: Asigurarea condiţiilor materiale şi informaţionale pentru disciplinele solicitate ca opţionale. 
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 O3: Încurajarea potențialului de proiecţie (planificare), materializare şi evaluare; 

 O3: Participarea la proiecte care să pună elevii în contact şi să înveţe să interacţioneze cu alţi 

copii de diverse formaţii şi culturi. 

 

T 5. Pentru promovarea implicării părinților în viața școlii, ca factor crucial al succesului 

școlar și social al elevilor noștri ne propunem pentru perioada 2015-2020 realizarea următoarelor 

obiective strategice: 

O1: Implicarea părinţilor în întregul proces de formare a copiilor; 

O2: Consultarea părinţilor sau a întreţinătorilor legali ai elevilor referitor la nevoile de formare 

exprimate de elevi; 

O3:  Organizarea de lecţii deschise cu participarea părinţilor, „ziua porţilor deschise”  

O4:  Organizarea întâlnirilor lunare cu părinţii cu tematică referitoare la valorile europene, 

culturi europene, modele de educaţie europeană; 

O4: Asigurarea libertăţii de alegere a studierii religiei cultului solicitat de părinţi (pentru elevii 

până la 10 ani) sau de elevi . 
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CAP III. PLAN DE ACŢIUNI AL  ȘCOLII- PERIOADA 2015-2020 

 

III.1. DOMENIUL FUNCŢIONAL: CURRICULUM 

ARII DE 

INTERES 

Nr. 

Crt. 

 

ACŢIUNI 

 

TERMEN 

 

RESPONSABILI 

 

MATERIALE/DOCUMENTE 

ELABORATE 

 
l. PROIECTARE 

 

1. 

 

Elaborarea proiectului planului de 

şcolarizare  

Decembrie  

 

Consiliul de administraţie, 

Consiliul profesorilor, 

Director 

 

Oferta curriculară în conformitate cu 

planul judeţean de şcolarizare 

 

 

 

2. 

 

Elaborarea proiectului C.D.S. ţinând cont 

de opţiunile elevilor  

 

1 mai  

 

Responsabilii Comisiilor 

metodice 

 

Corespondenţa dintre opţiunile elevilor 

şi CDS acordate 

  

 

3. 

 

Elaborarea graficului de desfăşurare a 

pregătirii pentru examenele naţionale şi 

concursuri şcolare 

 

01.11. Responsabilii comisiilor 

metodice 

 

Graficele pregătirilor pentru examene 

naţionale şi concursuri şcolare 

 
2.ORGANIZARE 

 

1. 

 

Popularizarea planului de şcolarizare  

 

 

 

Sept.  

 

Director 

 

Parteneriate incheiate cu Gradinitele 

 

 

 

2. 

 

Popularizarea planurilor în învăţământ  

 

Sept.  

 

Director, 

Responsabilii comisiilor 

metodice 

 

Utilizarea şi aplicarea corectă a 

planurilor cadru 

 

 

 

3. 

 

Procurarea programeler şcolare la toate 

disciplinele din planurile de învăţământ 

 

13.09. 

 

Director  

Responsabilii comisiilor 

metodice 

 

Programele valabile, aprobate de 

MENCS  

 

 

 

4. 

 

Informarea elevilor din clasele a VIII a cu 

privire la metodologia MENCS pentru 

susţinerea examenelor naţionale 

 

25.10. 

 

Director  

Profesori diriginţi, profesorii 

de specialitate 

 

 

Programele aprobate de MENCS pentru 

evaluarea naţională  

 
 

 

5. 

 

Realizarea  CDS  în conformitate cu 

solicitările elevilor 

 

Mai.  

 

Director 

Consiliul profesoral 

 

Oferta CDS  

 

 

 

6. 

 

Organizarea comisiilor metodice pe arii 

curriculare şi a consiliului pentru 

curriculum. 

 

 Sept.  

 

Consiliul de administraţie, 

Consiliul profesoral 

 

Dosarele comisiilor metodice 
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 7. Procurarea manualelor pentru elevii  

claselor 0-VIII 

13.09. 

 

Director, Bibliotecar Setul complet de manuale pentru  

fiecare elev 

 8. Întocmirea planificărilor, planurilor de 

 activitate a comisiilor metodice 

conform indicaţiilor MENCS 

 

01.10. 

 

Director  

Responsabilii  

comisiilor 

 metodice 

Dosarele comisiilor metodice 

 

3.CONDUCEREA 

OPERAŢIONALĂ 

 

1. Întocmirea orarului conform 

normelor psihopedagogice  

13.09. 

 

 Director 

 

 

Respectarea recomandărilor 

psihopedagogice privind  

orarul şcolii 

 2. Monitorizarea parcurgerii curriculumului naţional şi CDŞ permanent Director, 

Resp. comisii metodice 

Plan de asistenţe la ore şi  

fişe de asistenţă 

 

 3. Organizarea şi desfăşurarea 

concursurilor şcolare şi 

extracurriculare conform 

calendarului ISJ şi MENCS 

 

permanent Consilierul pentru proiecte şi 

programe 

educative 

Resp comisii metodice 

Participarea elevilor la aceste concursuri 

 

 4. Monitorizarea ritmicităţii notării şi a 

frecvenţei elevilor 

 

lunar 

 

Resp. comisiei Numărul de note în catalog în conformitate cu 

regulamentele în vigoare 

 5. Monitorizarea testării iniţiate şi a 

celor pe parcurs pentru urmărirea 

progresului şcolar 

 

lunar 

 

Responsabilii comisiilor metodice Rapoartele comisiilor metodice 

privind progresul şcolar 

 

 1. Analiza semestrială şi anuală a întregii  

activităţi desfăşurate în Scoala Gimnaziala 

 „Jean Bart” 

Începutul 

semestrului şi al 

anului şcolar 

Director, 

Consiliul de administraţie 

Materiale de analiză ale 

Consiliului profsesorilor si ale 

Consiliului de administraţie 

 

 2. Întocmirea documentaţiei necesare 

pentru susţinerea examenelor 

naţionale - opţiuni; 

dosare de înscriere 

 

Conform grafic Director, 

Secretariat, 

Diriginţi cl. 

a VIII-a  

 

Dosarele de înscriere ale absolvenţilor claselor a 

VIII a. 
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 3. Întocmirea documentelor şi a rapoartelor  

tematice curente şi speciale solicitate de  

ISJ, CCD, MENCS şi alţi parteneri 

  educaţionali 

permanent 

 

Director, Secretariat 

 

Documente elaborate conform 

standardelor şi în termenele 

solicitate 

 

 4. Arhivarea şi păstrarea documentelor 

 şcolare 

Conform  

termenelor legale 

Director, Secretariat Conformitate cu nomenclatorul  

arhivistic 

5. MOTIVARE 

 

1. Consultarea părinţilor şi a elevilor în 

 vederea repartizării orelor din CDŞ 

Apr. Director, Consiliul ptr.  

Curriculum, prof.  

diriginţi 

Formulare de opţiuni cu  semnăturile 

 elevilor, cererile părinţlor 

 

6. IMPLICARE/  

PARTICIPARE 

 

2. Participarea tuturor cadrelor didactice la  

activităţile desfăşurate de ISJ, CCD,  

MENCS în cadrul programului de formare 

 continuă 

permanent 

 

Responsabilul cu  

formarea continuă 

Certificate/adeverinţe care atestă  

participarea la aceste stagii 

 

7.FORMARE /  

DEZVOLTARE 

PROFESIONALĂ 

 ŞI PERSONALĂ 

1. Promovarea examenelor de grad de către 

 toate cadrele didactice 

 

Conform 

 graficului 

de desfăşurare a 

gradelor 

Director, 

Responsabilii comisiei  

de monitorizare a act.  

de formare continuă 

Atestatele de obţinere a gradelor 

 didactice 

 

8.FORMAREA  

GRUPURILOR/ 

DEZVOLTAREA 

 ECHIPELOR 

1. Organizarea comisiilor de lucru, a  

comisiilor metodice, şi a comisiei de 

 acordare a burselor şi a altor ajutoare  

materiale elevilor 

15.09. 

 

Consiliul de administraţie,  

Consiliul profesoral, 

 Director 

Componenţa comisiilor de 

lucru  

Funcţionarea corespunzătoare 

a comisiilor 

9. NEGOCIEREA/ 

REZOLVAREA 

CONFLICTELOR 

1. 

 

Rezolvarea conflictului de „prioritate” 

 între disciplinele din planul cadru de 

 învăţământ 

permanent 

 

Director,  

Consiliul profesoral 

 

Rezolvarea conflictelor conform 

 documentelor plan-cadru şi a  

optiunilor CDŞ 
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III.2. DOMENIUL FUNCŢIONAL: RESURSE UMANE 

 

ARII DE  

INTERES 

Nr. 

 Crt. 

ACŢIUNI TERMEN RESPONSABILI MATERIALE/DOCUMENTE 

ELABORATE 

1. PROIECTARE 1. Elaborarea planului de şcolarizare în  

concordanţă cu strategia de dezvoltare  

şi dotarea materială a şcolii 

Conform termen dat  

de ISJ 

 

Director, 

Cons. prof., 

Cons. adm. 

Proiectul planului de 

şcolarizare în conformitate cu 

planul şcolar judeţean 

 2. Elaborarea proiectului de încadrare în 

 conformitate cu structura planului de  

şcolarizare şi a planului de şcolarizare şi 

 a planului cadru de învăţământ 

Conform grafic ISJ 

 

Directori, 

Consiliul de administraţie  

Secretariat 

 

Corectitudinea proiectului de 

încadrare cu personal didactic cu respectarea 

legislaţiei în vigoare 

 3. Dimensionarea compartimentelor 

funcţie de 

normativele în vigoare 

când este cazul 

 

Director 

 

Proiectul statutului de funcţiuni 

pentru personalul nedidactic 

2. ORGANIZARE 1. Constituirea claselor  a V- a şi preg. septembrie Director 

 Secretariat 

 

Formaţiunile de lucru 

la clase respectând 

solicitările 

 3. Repartizarea pe clase a elevilor 

 transferaţi conform ROFUIP şi 

 opţiunilor elevilor 

septembrie Director Formaţiunile de lucru la clase 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

Realizarea consilierii şi orientării 

şcolare a elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

1.10. Profesori diriginţi 

 

Realizarea planificarii orelor de 

dirigenţie/consiliere 
3. CONDUCEREA 

OPERAŢIONALĂ 

 

1. 

 

Încadrarea  personalului didactic 

conform planului cadru şi prevederilor 

statutului personalului didactic privind 

norma didactică 

01.09. 

 

Director 

 

Documente oficiale întocmite în 

conformitate cu metodologia MENCS 

 

 

 

2. 

 

Asigurarea acoperirii tuturor orelor cu 

profesori calificaţi 

10. 09. 

 

Director 

 

Decizii ISJ; Cadre didactice calificate 

la toate disciplinele 

  

 

3. 

 

Repartizarea profesorilor diriginţi la 

clasele  V -VIII 

 

10. 09. 

 

Director,  

Consiliul de administraţie 

 

Decizii ale consiliului de 

administraţie 
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4. 

 

Organizarea colectivelor de catedră şi 

desemnarea responsabilităţilor 

catedrelor şi colectivelor pe arii 

curriculare 

10. 09. 

 

Director, 

 Consiliul profesoral , 

Consiliul de administraţie 

Funcţionarea eficientă a colectivelor 

de catedră 

 

 

 

5. 

 

Realizarea fişelor posturilor pentru 

personalul didactic şi nedidactic 

01.10. 

 

Director , 

Secretariat 

Fişele postului 

 

 

 

6. 

 

Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor 

cu părinţii pe clase în vederea 

constituirii comitetelor de părinţi pe 

clase 

1.10. Responsabilul cornisiei 

metodice a diriginţilor 

 

Graficul şedinţelor  

Procese verbale ale şedinţelor 

 

 

 

7. 

 

Constituirea Consiliului părinţilor pe 

şcoală şi întâlnirea acestora în vederea 

stabilirii responsabilităţilor 

 

20.10. 

 

Director 

 

Procesul verbal 

 

 

 

8. 

 

Alcătuirea consiliului elevilor 

 

5. 10. 

 

Consilierul educativ Procesul verbal 

 

 9. Organizarea  serviciului pe  şcoală 15.09. 

 

Director 

Consilier educativ 

Graficul cu serviciul pe şcoală 

 10. Revizuirea şi actualizarea  

Regulamentului de ordine 

interioară 

15.09. 

 

Director 

Consiliul de administraţie 

Corelarea regulamentului de ordine  

interioară cu ROFUIP şi cu hotărârile  

CA, CP 

 11. Verificarea mediilor V-VIII, 

 corectitudinea încheierii mediilor  

semestriale şi anuale 

30 aprilie   Profesori diriginţi ai cl. a VIII-a Declaraţii ale profesorilor diriginţi privind 

corectitudinea mediilor 

4. CONTROL  

EVALUARE 

1. Evaluarea anuală a personalului didactic 

 şi nedidactic din subordine 

 

30.09. Director 

Consiliul de administraţie 

Corectitudinea acordării calificativelor şi 

completarea fişelor de evaluare 

 2. Întocmirea documentelor,  a 

rapoartelor tematice curente şi 

speciale solicitate de ISJ, MENCS, 

CCD, autorităţi locale 

permanent Director 

Secretariat 

Rapoarte, procese verbale elaborate la termen 
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 3. Întocmirea documentelor legale privind 

 managementul resurselor umane:  

cataloage, registre matricole, foi  

matricole, condici de prezenţă, cărţi de muncă 

01.10. Director 

Secretariat 

Documentele şcolare completate şi 

 verificate în conformitate cu  

legislaţia în vigoare 

 4. Arhivarea şi păstrarea documentelor 

oficiale privind elevii si personalul 

unităţii şcolare 

Conform termenelor 

 legale 

Secretar 

 

Registru de arhivare a documentelor 

5. MOTIVARE 

 

1. Repartizarea echitabilă în conformitate cu  

prevederile legale a stimulentelor materiale pentru 

elevi: burse, ajutoare 

 

Septembrie  Director, 

 Comisia de stabilire a 

 burselor, Comisia pt 

 acordarea rechizitelor 

Procese verbale 

 2. Propunerea de acordare în conformitate  

cu prevederile legale ale stimulentelor 

 materiale pentru personalul didactic,  

didactic auxiliar şi nedidactic (gradaţia de 

 merit, propuneri pentru medalii) 

februarie  Comsiliul profesoral Procese verbale de la Consiliul  

profesoral  

 

6. IMPLICARE /  

PARTICIPARE 

1. Asigurarea cadrului instituţional 

pentru participarea personalului la 

procesul decizional prin colectivele de 

catedră, Consiliul pentru Curriculum , 

Consiliul de administraţie şi Consiliul 

profesoral 

permanent Consiliul de profesori Procesele verbale de la consiliul  

profesoral şi consiliul de administraţie 

 

 2. Organizare de întâlniri periodice ale  

elevilor cu cadrele didactice, cu  

conducerea  scolii, cu alţi invitaţi 

periodic Director 

Responsabilii comisiei  

metodice a diriginţilor 

Procese verbale 

 3. Încurajarea unei culturi organizaţionale 

 care să stimuleze comunicarea deschisă 

permanent Cadrele didactice  
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7. FORMARE/  

DEZVOLTARE 

PROFESIONALĂ 

1. Formarea continuă prin participarea la  

cursurile organizate de instituţiile 

abilitate 

permanent Responsabilii comisiei  

de formare continuă 

Cereri de înscriere 

Adeverinţe de participare la stagii  

de perfecţionare 

Creşterea calităţii actului didactic  

prin aplicarea competenţelor  

dobândite 

 2. Asigurarea consilierii 

elevilor privind orientarea 

scolara si profesionala 

Conform planificării CJRAE Director educativ, 

Diriginţi 

Parteneriat eficient CJRAE – şcoală 

 3. Participarea la programe de 

(auto)formare continua în 

managementul educaţional 

Program de perfecţionare ISJ 

C.C.D. 

Director 

Responsabilii comisiei metodice 

Atestarea cadrelor didactice în management 

educativ 

 FORMAREA/ 

GRUPURILOR 

DEZVOLTAREA 

ECHIPELOR 

 

1. 

 

Încurajarea unor culturi 

organizaţionale care să stimuleze 

comunicarea la nivelul claselor, 

cadrelor didactice 

 

permanent 

 

Toate cadrele didactice 

 

Planificări dirigenţie  

Comunicare şi transparenţă în luarea 

decizilor 

 

 

 

2. 

 

Organizarea de activităţi de „loisir” 

pentru personalul şcolii 

ocazional 

 

Colectivul de cadre 

didactice 

 

8 Martie, Ziua şcolii 

 

9. NEGOCIEREA/ 

REZOLVAREA 

CONFLICTELOR 

 

1. 

 

Rezolvarea rapidă, transparentă şi 

eficientă a conflictelor cu sau între 

elevi, cadre didactice, parinti. 

permanent 

 

Directori, 

 Consiliul  profesorilor, 

Consiliul de administraţie, 

Diriginţi 

 

Respectarea legislaţiei 

Evitarea conflictelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

III.3. DOMENIUL FUNCŢIONAL: RESURSE FINANCIARE ŞI MATERIALE 

 

 

ARII DE  

INTERES 

Nr. 

Crt. 

 

ACŢIUNI 

 

TERMEN 

 

RESPONSABILI 

 

MATERIALE/DOCUMENTE 

ELABORATE 

 l. PROIECTAREA 

 

1. 

 

Elaborarea proiectului de buget 

 

Înainte de aprobarea 

bugetului anual 

 

Director , 

Contabil şef 

 

Proiectul de buget care să asigure o 

finanţare adecvată 

 
 

 

2. 

 

Elaborarea proiectului de achiziţiei ale 

unităţii şcolare în vederea amenajării 

sălilor de clasă 

 

Semestrul II an curent 

 

Director, Contabil şef 

 

Proiectul de buget corelat cu necesarul de 

achiziţii 

 

 

 

3. 

 

Identificarea surselor extrabugetare de 

finanţare  

Donaţii, sponsorizări, închirieri de 

spaţii 

 

permanent 

 

Director , 

Contabil şef 

 

Contracte, documente care atestă activităţi 

specifice 

 

 

 

4. 

 

Începerea reparaţiilor la gardul şcolii 

 

Septembrie  Director, 

Contabil şef 

 

Documentaţia specifică 

2. ORGANIZARE 

 

1. 

 

Repartizarea bugetului primit conform 

legii, pe capitole şi articole bugetare 

 

după aprobarea 

bugetului anual 

 

Director, 

Contabil şef 

 

Bugetul aprobat 

 

 

 

2. 

 

Procurarea fondurilor extrabugetare şi 

repartizarea lor conform priorităţilor 

 

permanent 

 

Director, 

Contabil şef 

 

Contracte de sponsorizare 

 

3. CONDUCERE 

OPERAŢIONALA 

 

1. 

 

Pregătirea sălilor de clasă în vederea 

desfăşurării procesului de învăţământ 

în bune condiţii (săli de clasă, 

laboratoare, sală de sport) 

 

1.09. 

 

Director,  

Personal nedidactic 

Pregătirea sălilor de clasă corespunzător 

standardelor în vederea asigurării calităţii 

în educaţie 

 

 

 

2. 

 

Stabilirea planului de achiziţie 

 

permanent 

 

Director,  

Contabil şef 

 

 

 

 

3. 

 

Asigurarea funcţionării liniei 

INTERNET, telefonie şi a sistemului 

AEL 

 

permanent 

 

Director,  

 

 

Contract RDS, Baza de date AEL , 

Funcţionarea permanentă 

 

 

 

4. 

 

Aprovizionarea cu materiale 

consumabile necesare asigurării 

 

permanent 

 

Director,  

Contabil şef, 

secretar 

Existenţa materialelor consumabile 
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igienizării zilnice a  spaţiilor în care se 

desfăşoară activităţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

Asigurarea de manuale pentru elevii 

claselor I- VIII şi repartizarea lor prin 

biblioteca şcolară 

 

13.09. Director , 

Bibliotecar,  

Profesori diriginţi 

 

Existenţa manualelor pentru toţi elevii  

Listele cu repartizarea manualelor pe clase 

şi elevi 

 

 

 

6. 

 

Realizarea execuţiei bugetare 

 

Trimestrial,  anual 

 

Director,  

Contabil şef 

 

Dare de seama contabilă 

 

 

 

7. 

 

Realizarea planului de achiziţie 

 

permanent 

 

Director,  

Contabil şef, 

Administrator 

 

Achiziţionarea bunurilor planificate 

 

 

 

8. 

 

Alocarea burselor 

 

lunar 

 

Secretar, 

Contabilul şef 

 

State de plată 

 

 

9. 

 

Utilizarea fondurilor extrabugetare 

conform priorităţilor stabilite în 

proiectele şi programele şcolii 

 

permanent 

 

Directori,  

Profesori, 

Responsabilii comisiei 

metodice 

 

Cheltuirea eficientă a fondurilor cu 

respectarea legislaţiei în vigoare 

 

4. CONTROL/ 

EVALUARE 

 

1. 

 

Încheierea exerciţiului financiar 

 

anual 

 

Contabil şef 

 

Dare de seama contabilă 

 

 

 

2. 

 

Evaluarea realizării planului de 

achiziţii 

 

permanent 

 

Director,  

Contabil şef 

 

Evaluare obiectivă a achiziţiilor 

 

 

 

3. 

 

Întocmirea documentelor şi a 

rapoartelor tematice privind 

managementul financiar solicitate de 

forurile ierarhice superioare 

 

permanent 

 

Director,  

Contabil şef 

 

Situaţiile raportate la termenele stabilite 

 

 

 

4. 

 

Arhivarea şi păstrarea documentelor 

financiare oficiale 

 

permanent 

 

Contabil şef 

 

Dosarele cu acte financiar-contabile 

 

 

5.  MOTIVARE 

 

1. 

 

Stimularea materială conform 

legislaţiei în vigoare a cadrelor 

didactice care sunt implicaţi în 

programe 

 

în funcţie de solicitări 

 

Directori, Consiliul 

de administratie 

 

Acordarea stimulentelor materiale 
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6. IMPLICARE/ 

PARTICIPARE 

 

1. 

 

Asigurarea transparenţei elaborării  şi 

execuţiei bugetare 

 

permanent 

 

Director , 

Contabil şef 

 

Darea de seamă contabilă trimestrială şi 

anuală cu resp. legilor în vigoare 

 
7. FORMARE/ 

DEZVOLTARE 

PROFESIONALĂ ŞI 

PERSONALĂ 

 

1. 

 

Asigurarea formării specifice şi a 

consultanţei pentru personalul 

financiar şi administrativ 

 

permanent 

 

Director,  

Contabil şef 

 

Colecţia de monitoare oficiale 

Cunoaşterea şi aplicarea corectă a 

legislaţiei 

 

8. FORMAREA 

GRUPURILOR/ 

DEZVOLTAREA 

ECHIPELOR 

 

1. 

 

Formarea echipei personalului 

didactic auxiliar 

 

permanent Contabil şef,  

Secretar 

 

 

9.NEGOCIEREA 

CONFLICTELOR 

 

1. 

 

Negocierea celor mai bune condiţii 

financiare pentru execuţia financiară 

 

permanent 

 

Director,  

Contabil şef 

Comisia de achiziţii 

 

Selectarea  ofertelor pentru executarea 

lucrărilor, a  caietelor de sarcini ptr. licitaţii 

 

 

 

 

III.4. DOMENIUL FUNCŢIONAL: DEZVOLTARE ŞI RELAŢII COMUNITARE 

 

Funcţia 

 

Nr. 

Crt. 

 

ACŢIUNI 

 

TERMEN 

 

RESPONSABILI 

 

MATERIALE/DOCUMENTE 

ELABORATE 

 PROIECTARE 

 

1. 

 

Elaborarea proiectului planului de 

şcolarizare  

dec.  

 

Consiliul de 

administraţie, 

Consiliul profesorilor,  

Director 

Proiectul fundamentat al planului de 

şcolarizare 

 

 

 

2. 

 

Elaborarea programului de inspecţii şi 

interasistenţe şi valorificarea fişelor de 

evaluare a activităţii didactice 

 

Oct  

 

Director 

şefi de comisii metodice 

 

Graficul de asistenţe  

Planul de activităţi al comisiilor metodice  

Fişe de evaluare 

  

 

3. 

 

Întâlniri cu reprezentanţi ai agenţilor 

economici şi ai altor unităţi şcolare cu 

ocazii festive şi autorităţi locale 

 

Dec.  

Mai   

Alte evenimente 

 

Director 

 

Invitaţii, afişe pliante, serbări şcolare 

 

 

 

4. 

 

Elaborarea ofertei educaţionale  Mai  

 

Directori,  

Responsabilii comisiilor 

metodice 

 

Oferta educaţională a şcolii 
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5. 

 

Coordonarea aplicării procedurilor şi 

activităţilor de evaluare şi asigurare a 

calităţii 

 

Noiembrie  

 

Responsabilul 

comisiei 

Raportul CEAC 

2. ORGANIZARE 

 

1. 

 

Întocmirea situaţiilor cu necesarul de 

lucrări, de reparaţii şi modernizări  

 

Ian  

 

Director,  

Contabil şef,  

 

Raportul întocmit în funcţie de 

priorităţile de reparaţii ale şcolii 

 

 

 

 2. Desfăşurarea activităţilor metodice 

prin organizarea de activităţi demonstrative 

 în cadrul catedrelor, editarea de materiale 

 metodice şi de specialitate 

permanent Responsabilii Comisiei 

 metodice 

 

Planurile de activitate 

ale comisiei metodice, 

Materiale elaborate de 

cadrele didactice 

 

 3. Elaborarea unor programe speciale: 

de stimulare a elevilor cu performanţe în  

vederea participării la concursuri  şcolare şi 

extracurriculare de educare a  

comportamentului  civilizat, de întărire a   

ordinii şi disciplinei,  de editare a unor  

reviste şcolare 

permanent Profesorii care realizează 

activităţi de 

perfecţionare 

 

Graficul şedinţelor de pregătire si  

materialele realizate pentru pregătirea  

suplimentară a elevilor, Revistele şcolare 

 4. Elaborarea planurilor strategice 

privind măsurile de îmbunătăţire a 

calităţii 

Semestrul I Membrii comisiei 

de evaluare şi asigurare  

a calităţii 

 

Planuri anuale operaţionale, 

Raport de autoevaluare instituţională 

 5. Protocoale şi convenţii încheiate cu  

Poliţia, Pompierii, Jandarmeria,  

Palatul Copiilor, şcoli şi gradiniţe 

 Director Procese verbale încheiate cu partenerii  

sociali 

 6. Organizarea olimpiadei de limbă,  

comunicare şi literatura română 

ianuarie- 2010 

 

 

 

Director 

Responsabilii comisiei  

metodice de limba 

 română  

Respectarea metodologiei de  

organizare 

 7. Îmbunătăţirea fondului de carte al  

bibliotecii 

Periodic Contabil şef 

Bibliotecar 

Registrul de inventariere al cărţilor 

 

 8. Continuarea reformei în învăţământ prin aplicarea 

Legii Invăţământului,  H.G.  

permanent Director 

Consiliul profesorilor 

Procese verbale de la şedinţe 

 9. Organizarea sedinţelor-lectorate cu 

părinţii, dezbateri pentru prezentarea 

noii legislaţii din domeniul 

învăţământului. 

Permanent  

conform  

graficului  

MECTS 

Director 

Şefii de catedră 

Diseminarea corectă a tuturor  

informaţiilor privind legislaţia şcolară 

 

 10. Popularizarea rezultatelor obţinute de permanent Director Oferta educaţională, 

2. 

 

Organizarea licitaţiilor şi încheierea 

contractelor de lucrări 

 

Iunie  

 

Director, 

 Comisia de licitaţii 

 

Contracte , Caiete de sarcini , Devize 

 

3. CONDUCERE 

OPERAŢIONALĂ 

 

1. 

 

Instruirea TIC a cadrelor didactice şi 

planificarea orelor susţinute prin 

utilizarea soft-ului educaţional AEL 

 

 

 

 

 

 

Oct..  Director,  

Responsabilii comisiei 

metodice 

 

Atestare TIC a cadrelor didactice , 

Planificarea eficientă a activităţilor AEL 

 

 

 

 

11. 

 

Colaborarea cu Primăria şi pentru finalizarea 

lucrărilor de modernizare a şcolii şi 

îmbunătăţirea bazei materiale 

 

permanent 

 

Director, 

Contabil şef 

 

Corespondenţa cu oficialităţile locale în 

vederea realizării unui parteneriat 

eficient 

 4. CONTROL/ 

EVALUARE 

 

1. 

 

Analiza activităţii desfăşurate în şcoală, pe 

comisii metodice şi în consiliul de 

admnistraţie 

 

periodic 

 

Director , 

şefii de comisii 

metodice 

 

Diagnoza corectă a situaţiei actuale  

Plan de măsuri eficiente 

 
 

 

2. 

 

Elaborarea listelor cu criterii de evaluare 

pentru unităţile şcolare, cadre didactice şi 

concursuri şcolare 

 

Semestrul II 

 

Prof.coordonator 

comisie de evaluare 

şefii de comisii 

metodice 

 

Criterii de evaluare adaptate unităţii 

noastre şcolare 

 

5. MOTIVARE 

 

1. 

 

Asigurarea condiţiilor pentru cei ce doresc 

obţinerea participării la diverse cursuri de 

formare 

 

în funcţie de 

solicitări 

 

Director 

 

Cereri de înscriere 

 

6. IMPLICARE/ 

PARTICIPARE 

 

1. 

 

Invitarea reprezentanţilor comunităţii locale 

la activităţile festive ale şcolii -   deschiderea 

anului şcolar, ziua şcolii, serbări şcolare 

 

ocazional 

 

Director 

 

Invitaţii speciale pentru reprezentanţii 

comunităţii locale 

 

 

 

2. 

 

Prezentarea de ofertei educaţionale şi 

realizarea recensământului  

 

noiembrie   

 

Director,  

cadre didactice 

 

Pliante 

 

campanie  

 



 27 

7.FORMARE/ 

DEZVOLTARE 

PROFESIONALĂ şi 

PERSONALĂ 

 

1. 

 

Participarea cadrelor didactice la cercurile 

metodice, la cursurile de perfecţionare  

organizate de CCD şi consiliile profesorale 

cu temă 

 

Program CCD 

grafic şedinţe 

consiliul  

profesorilor 

 

Director 

 

Adeverinţe de perfecţionare, Procese 

verbale ale şedinţelor consiliilor. 

 

8. FORM ARE A 

GRUPURILOR 

/DEZVOLTAREA 

ECHIPELOR 

 

1. 

 

Constituirea comisiilor şi lucrul în echipă 

pentru eficientizarea activităţilor 

 

permanent Responsabilii 

comisiilor 

Procese verbale, rapoarte 

9. NEGOCIEREA 

REZOLVAREA 

CONFLICTELOR 

 

1. 

 

Rezolvarea rapidă, transparentă şi eficientă a 

conflictelor cu reprezentanţii autorităţilor 

locale şi cu cei ai furnizărilor de servicii 

 

permanent 

 

Director  

Contabil şef 

 

Comunicare eficientă cu autorităţile 

locale şi furnizorii de servicii 

 

 

 
 Planul de dezvoltare al şcolii va fi actualizat anual, aducându-i-se completări şi îmbunătăţiri. 

 Planul de acțiuni al școlii va fi operaționalizat pentru fiecare  an școlar prin planul managerial pentru optimizarea 

procesului instructiv – educativ din anul școlar pentru care se întocmește. 

 
DIRECTOR, 

profesor, Vasile Bilius
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