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Deviza şcolii ( viziunea):  ,,În fiecare zi mai buni decât ieri!” 

Deviza directorului: ,,Liderul este cel care ajută şi pe celalţi să devină lideri.” 

Deviza elevilor: ,,Vom fi viitorul, aşa cum îl visăm noi!” 
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I. ARGUMENT 

 

Într-o societate aflată într-o continuă transformare, şcoala trebuie să formeze oameni capabili să se adapteze transformărilor. Pentru a îndeplini 

cu succes acest deziderat, trebuie să avem o imagine clară a ceea ce suntem,  unde ne aflăm,  ce schimbări se impun, cum vom reuşi să le realizăm, ce 

valori ne susțin şi  cine sunt beneficiarii schimbărilor. 

  Astfel, oferta managerială pe care o propun pentru următorii patru ani  s-a realizat plecând de la o evaluare echilibrată şi  realistă a analizei 

SWOT, existentă în P.D.I-ulŞcolii Gimnaziale Răzvad 



      Planul 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 unităţiişcolare, corelate cu nevoile de educaţieşi calificare 

reclamate de societate. 

           Calitatea serviciilor educaționale oferite este o prioritate fundamentală pentru instituția de învățământ. Acestea trebuie să se alinieze la 

exigenţelestandardelor europene. 

     Programele Ministerului Educaţieişi Cercetării Științifice,  ale Guvernului României privind reforma şi modernizarea învăţământului românesc 

sunt temeiul direcţiilor principale de dezvoltare instituţională, în perioada 2017-2021. 

     Am urmărit în elaborarea planului realizarea unui climat educaţional atractiv, deoarece şcoala trebuie  să promoveze incluziunea, valorile şi 

practicile societăţii  democratice. Misiunea ei este să orienteze tânăra generaţie spre împlinirea în viaţa privată şi publică. 

 

 

 

 

 

 

II. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN 

II. 1 INFORMAŢII DE TIP CANTITATIV 

Prezentarea organizației școlare 

a. Statut: Şcoală cu personalitate juridică 

Date de identificare 

Denumire : Școala Gimnazială Răzvad 

CUI  29145697 



Adresă: str. Dispensarului, nr. 53, comuna Răzvad, jud. Dâmbovița  

Telefon : 0245677081 

e-mail: d.scoalarazvad@yahoo.com 

    Structuri:  

    Şcoala Gimnazială Valea Voievozilor 

Grădiniţa cu program normal Nr. 1 Răzvad 

Grădiniţa cu program prelungit Valea Voievozilor 

Grădiniţa cu program normal Gorgota 

 

b. Date statistice de bază 

 

Nivel de învățământ  Preșcolar, primar, gimnazial 

Nr. de grupe/ clase 5  grupe/  8 clase primar/ 10 clase gimnaziu 

Nr. de elevi  Peste 400 

Nr. de cadre didactice  6 educatoare/ 8 învățătoare/ 31 profesori 

Nr. p.d. auxiliar Secretar  -1/ contabil -1 

Nr. pers. nedidactic 6,75 posturi îngrijitor 

0,5 posturi  muncitor fochist  

 

 

An școlar  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Formațiuni de 

studiu 

24 23 23 22 

 

c. personalul didactic 



 

Specialitatea  Studii  

 

Statutul  Grad didactic 

SSD S titular Detașat  Suplinitor 

calif. 

debutant Def. II I 

Prof. înv. preșcolar 0 6 6 0 0 0 1 1 4 

Prof. înv. primar 0 8 8 0 0 0 0 2 6 

Profesor gimnaziu 0 22 14 1 7 1 1 2 19 

TOTAL 0 36 28 1 7 1 2 5 29 

 

 

 

d. baza materială 

 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţii Numărul de spaţii 

1. Săli de clasă/grupă Şcoala Gimnazială Răzvad – 16 

Structuri: 

Şcoala Gimnazială Valea Voievozilor -5 

Grădiniţa cu program normal Nr. 1 Răzvad -3 

Grădiniţa cu program prelungit Valea Voievozilor -2 

Grădiniţa cu program normal Gorgota -2 

2. Cabinete informatică Şcoala Gimnazială Răzvad – 1 

Şcoala Gimnazială Valea Voievozilor – 1 



Cabinet multimedia - 1 

3.  Laboratoare Şcoala Gimnazială Răzvad - 2 

4. Sală/teren se sport Şcoala Gimnazială Răzvad – 1 

Şcoala Gimnazială Valea Voievozilor – 1 

5. Biblioteca şcolară Şcoala Gimnazială Răzvad – 1  

6. Cabinet medical Grădiniţa Valea Voievozilor-1 

7. Spaţii depozitare 

materiale didactice  

0 

8. Anexă laboaratoare: 

- biologie  

- fizică-chimie 

Şcoala Gimnazială Răzvad – 1+1 

 

9. Încăpere centrală 

termică 

Şcoala Gimnazială Răzvad – 1 

Şcoala Gimnazială Valea Voievozilor – 1 

Grădinița Valea Voievozilor - 1 

Gradinița  Gorgota – 1 

Grădiniţa nr.1 Răzvad -1  

10. Spaţii administrative: 

-secretariat  

 

-cabinet director 

 

-cancelarie  

 

 

 

Şcoala Gimnazială Răzvad – 1 

 

Şcoala Gimnazială Răzvad – 1 

 

Şcoala Gimnazială Răzvad – 1 

Şcoala Gimnazială Valea Voievozilor – 1 

 



-arhivă (sală de clasă) Şcoala Gimnazială Răzvad - 1 

11. Grupuri sanitare Școla Gimnazială Răzvad – 3 

Școala Gimnazială Valea Voievozilor – 1 

Grădinița Răzvad – 1 

Grădinița Valea Voievozilor – 1 

Grădinița Gorgota -1 

 

e. dotarea cu mijloace de învățământ  

Scoala Gimnazială Răzvad 

 

 rețea calculatoare cu conectare la internet  

 calculator, imprimantă în cancelarie 

 laptop  

  imprimantă   

  videoproiectoare  

  ecran videoproiector  

 sală multimedia/ documentare 

 sală de sport 

 teren de sport   

 truse și materiale specifice pentru  desfășurarea orelor de chinmie- fizică  

 planșe diverse, hărți  

 televizor  

 tablete – cartele internet gratuit pentru elevi 

 

RESURSE  FINANCIARE  EXTERNE – Fonduri Asociaţia de părinţi Şcoala Gimnazială Răzvad 



 

II. 2 INFORMAŢII DE TIP CALITATIV 

     Mediul de proveniență a elevilor: Elevii provin din familii cu pregătire preponderent medie , cu o situație materială medie.  

     Calitatea personalului didactic: calificat 100%, cu performanțe în activitatea didactică 80%. 

     Relațiile interpersonale: sunt bazate pe colaborare, deschidere, cooperare 

Comunicarea, circulația informației: în școală există o bună comunicare între elevi, profesori, părinți directori, personal didactic auxiliar, personal 

nedidactic, precum și o bună circulație a informației . 

    Ambianța din unitatea școlară: în școală domină o atmosferă de lucru, caracterizată prin implicare și responsabilitate, prin colaborare și sprijin 

reciproc.  

 

II.3. CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ  

 

      Se caracterizează printr-un ansamblu de trăsături având ca valori dominante cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, atașamentul față de 

copii, atașamentul față de profesie, entuziasm, dorința de afirmare.  

     Există, însă, și cazuri de elitism profesional, individualism,  rutină, conservatorism și automulțumire. 

       Regulamnetul intern a fost elaborat prin consultarea tuturor factorilor interesați și prin respectarea normelor ROFUIP . În conținutul 

Regulamentului Intern sunt cuprinse norme privind acticitatea elevilor, a cadrelor didactice, a personalului didactic auxiliar și a personalului 

nedidactic.  

    În ceea ce privește climatul organizațional, putem afirma că este unul deschis, caracterizat prin dinamism și angajare, relațiile dintre cadre fiind 

colegiale, de respect și sprijin reciproc.  

     Directorul școlii colaborează foarte bine cu membrii colectivului, ține seama de sugestiile acestora și ia decizii cu privire la reducerea 

disfuncționalităților semnalate în activitatea școlii. Toate aceste aspecte se reflectă pozitiv în activitatea instructiv – educativă și în conduita cadrelor 

didactice.  

 

III. ANALIZA SWOT 



Punctetari (T), puncte slabe (S), oportunit

 

III. 1 Oferta curriculară 

III.2. Resurse umane 

  III.3  Resurse materiale și financiare 

III.4  Relații cu comunitatea 

 

 

 

 

 

CURRICULUM

RELAȚII 
COMUNITARE

unități (O) și amenințări (A) pentru toate segmentele unității șc

 

RESURSE 
UMANE

RESURSE 
MATERIALE

colare: 



 

CURRICULUM 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 calitatea documentelor de proiectare curriculară; 
 competenţă în selectarea şi utilizarea unor metode activ – participative, 

calitatea metodelor, tehnicilor şi procedeelor utilizate, ponderea mare a 
metodelor activ – participative utilizate în procesul de învăţare; accesibilizarea 
conţinutului învăţării; 

 alternarea eficientă a activităţilor de învăţare frontal/individual/grupal; 
monitorizarea activităţii de lucru în grup; adecvarea tipului de sarcină la modul 
de organizare a învăţării; 

 abordarea demersului didactic prin raportare la experiențe cotidiene; 
 utilizarea metodelor de evaluare tradiţională, dar şi alternativă, în special la 

învățământul preșcolar și primar (observarea sistematică, proiectul, 
portofoliul); 

 verificarea temelor pentru acasă, utilizarea temei pentru acasă ca modalitate de 
evaluare; 

 utilizarea unor mijloace de învăţământ care facilitează procesul de învăţare şi 
care sunt adecvate conţinuturilor învăţării şi particularităţilor de vârstă ale 
elevilor; 

 utilizarea manualelor digitale la nivelul învățământului primar și gimnazial; 
 crearea unor situaţii de învăţare care încurajează interacţiunea cadru didactic – 

elev, elev – elev, elev – cadru didactic; 
 implementarea unor proiecte în cadrul programului Erasmus+ care au ca 

rezultate/produse utile în procesul de predare-învățare-evaluare; 
 derularea proiectului Îmi place să citesc la nivelul învățământului primar și a 

altor proiecte în învățământul preșcolar; 
 desfășurarea unor activităţi extraşcolare adecvate intereselor copiilor, în 

majoritatea situaţiilor; implicarea elevilor în activităţi extraşcolare variate; 
 transferul către alte unități/clase/grupuri de elevi  a rezultatelor/produselor 

intelectuale din cadrul proiectelor cu finanțare europeană/ale programului 
Erasmus+; 

 perfecționarea  programului Școală după școală; 
 

– includerea în proiectare a unui număr redus de elemente 
interdisciplinare și transdisciplinare; 

– slaba frecvență a conexiunIlor  între disciplinele de 
învățământ; 

– diferențierea învățării; insuficienta adaptare a curriculum-
ului la particularităţile unor categorii speciale de elevi; 

– ponderea redusă, la nivelul învățământului gimnazial, a 
utilizării metodelor alternative de evaluare; 

– frecvența redusă a sarcinilor de învățare care stimulează 
dezvoltarea creativității elevilor și a gândirii critice; 

– slaba implicare a comisiilor metodice din unitatea de 
învățământ în diseminarea/ promovarea unor strategii 
didactice moderne prin susținere de lecții demonstrative; 
 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
 existența politicilor educaționale care vizează prevenirea violenței în unitatea de – lipsa manualelor școlare pentru elevii de clasa a VIII-a 



învățământ  
 apariția noilor programe școlare pentru învățământul preșcolar și pentru clasa a 
clasa a VIII - a ; 

 reconfigurarea curriculumului, prin centrarea acestuia asupra procesului de 
formare și dezvoltare a competențelor cheie. 

la începutul anului școlar; 

 

 

RESURSE UMANE 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

  asigurarea încadrării cu personal didactic calificat;  
 interesul crescut al unui număr mare de cadre didactice preocupate de propria 

formare şi dezvoltare profesională prin stagii de formare continuă şi 
postuniversitare, de perfecţionare prin grade didactice; 

 preocuparea personalului din învăţământ  pentru publicarea de articole, 
participarea la simpozioane, sesiuni de comunicări şi schimburi de experienţă; 

 interesul cadrelor didactice pentru participarea la activitățile metodico-
științifice și psihopedagogice organizate la nivelul centrului metodic sau 
cercului pedagogic; 

 includerea în programele de formare din cadrul proiectului CRED  a unui grup 
țintă numeros constituit din cadre didactice din învățământului primar și 
gimnazial; 

 interesul cadrelor didactice debutante pentru pregătirea în vederea susținerii 
examenelor, cât și pentru formarea/ dezvoltarea competențelor de predare – 
învățare -evaluare;  

– competențe reduse ale personalului didactic în 
domeniul marketing-ului școlar; 

– lipsa formării directorilor pe problematica 
managementului financiar; 

– pregătire nesatisfăcătoare a cadrelor didactice pentru 
lucrul cu elevii cu CES integrați în învățământul de 
masă; 

– normă insuficientă pentru personalul nedidactic din 
grădinițe; 

– rezistența la schimbare a unor cadre didactice; 
– lipsa profesorului itinerant, ceea ce face dificilă 

desfăşurarea în condiţii de eficienţă a activităţii cu 
elevii cu CES 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
 ofertă diversificată a programelor de formare acrediate sau avizate ale CCD 
Dâmbovița. 

 
 

 

– fluctuația demografică, reducerea natalității, emigrarea; 
– tendința de scădere a interesului populației față de actul 

educațional; 
– lipsa interesului unor familii pentru educația copiilor; 
– comunicare/ colaborare deficitară între o parte a 

părinților și școală 
 

 



 

RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 asigurarea unei comunicări eficiente între personalul  unităţii şcolare, prin 
utilizarea whttap, email 

 existența unui mobilier adecvat vârstei elevilor și a unor spații pentru afișaj al 
lucrărilor elevilor, în special în învățământul preșcolar și primar; 

 amenajarea, în sala de clasă, a unui spaţiu pentru lectură, a minibibliotecilor 
utilizate pentru popularizare de carte şi pentru facilitarea lecturii la ciclul 
primar; 

 conexiunea la internet a tuturor structurilor  

– număr insuficient de calculatoare/ reţele de calculatoare 
care să permită desfăşurarea optimă a procesului 
instructiv-educativ în concordanţă cu noile cerinţe ale 
programelor şcolare; uzarea morală şi fizică a reţelelor de 
calculatoare în unele unitatea şcolară; 
 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
 

 oportunități de finanțare extrabugetară prin contracte de sponsorizări și 
parteneriate; 

 sprijinirea elevilor provenind din medii defavorizate, prin programe locale; 
 sprijinirea școlarizării elevilor și performanței în educație, prin acordarea de 

burse și alte facilități. 

– creșterea numărului copiilor încredințați spre creștere și 
educație unor terțe persoane, în lipsa părinților plecați în 
străinătate; 

– finanțare insuficientă a unității de învățământ, ca urmare 
a valorii costului standard per elev; 
 

 

 

 

RELAȚII COMUNITARE 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 interesul CL pentru implementarea unor programe de reabilitare şi 
modernizare a unităților de învățămțnt 

   foarte buna colaborare cu Comitetul Local / Primăria Răzvad; 
 consultarea părinţilor şi a elevilor în stabilirea cursurilor opţionale, adecvarea 

acestora la nevoile reale ale elevilor și la specificul local; 
 colaborarea cu instituții și reprezentanți ai autorităților locale pentru 

organizarea unor activități formale/ informale; 
 implicarea familiilor elevilor, a comunității în viața școlii, cu precădere în 

perioada Școala altfel; 

 



 
OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 posibilitatea dezvoltării instituţionale şi a resursei umane prin accesarea unor 
programe diverse cu finanţare europeană și  prin lansarea unui nou program al 
Comisiei Europene (Erasmus+) care finanţează parteneriatele europene, 
strategice şi mobilităţile; 

 colaborarea eficientă cu instituțiile publice; 
 existența la nivelul administrației locale a unor programe de colaborare cu 
unitatea școlară; 

 accesarea de fonduri europene de către Primăria Răzvad, pentru reabilitarea, 
modernizarea și  construcția unei grădinițe; 

 

– mentalitatea unor familii de a considera că asigurarea 
succesului şcolar  este responsabilitatea exclusivă a 
şcolii; 

– influenţe negative din partea mediului perifamilial; 
– implicarea și interesul scăzut al părinților în cunoașterea 

și rezolvarea problemelor școlii; 
– situaţia socio-economică precară a familiilor din care 

provin unii copii/elevi/; 
 

 

 

BAZA LEGISLATIVĂ 

 Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

 OUG. nr. 49/ 2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative   

 Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/ 12.07.2005, privind asigurarea calităţii educaţiei, cu 
modificările și completările ulterioare   

 Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 
 O.M.  nr. 5.447 din 31 august 2020 – Regulamentul de Organizare şi Funcţionre a Unităţilor de Învăţământ Preuniveritar;  

     
 Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/ 20.04.2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 

publice 
 

   Ordinul M.E.C. nr. 3125/2020 privind structura anului şcolar 2020 – 2021 
 

   Ordinul M.E.C. nr. 5455/2020 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2020-
2021 
 

   Ordinul M.E.N. nr. 4948/27.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-
2021, cu modificările şi  completările ulterioare   
 



 Ordinul M.E.N. nr. 5087/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru 
anul școlar 2020- 2021,cu modificările şi completările ulterioare   
 

 Ordinul M.E.C.T.S nr. 5349/7.09.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare Programului „Şcoala după şcoală”, cu modificările și 
completările ulterioare  
 

  Ordinul M.E.N. nr.3015/2019 pentru modificarea anexei nr. 1 la OMECTS 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei –cadru de organizare 
şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi 
extraşcolare;   
 

 O.M.E.C.T.Ş. nr. 5561/07.10.2011 – Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, cu modificările şi 
completările ulterioare;   
 

 Ordinul pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților / instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță 
epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirii cu SARS – CoV – 2 – Nr. 5487/ 31.08.2020 Ministerul Educației și Cercetării; Nr. 1494 / 
31.08.2020, Ministerul Sănătății;   
 

 Alte ordine, notificări şi precizări ale M.E.C. 
 

 

 

 

 

IV. COMPONENTA STRATEGICĂ  

IV.1    VIZIUNEA 

,,În fiecare zi mai buni decât  ieri!”  

IV. 2. MISIUNEA 



,,Şcoala noastră este un mediu sigur şi atractiv pentru asigurea unei evoluţii echilibrate a personalităţii elevilor, sub toate aspectele ei: 

afectivă, intelectuală,  fizică şi morală.” 

 

IV. 3. ŢINTE STRATEGICE 

ŢINTA nr. 1 

Promovarea imaginii şcolii în comunitate; 

ŢINTA 2 

Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii și alinierea actului educațional din instituție la standarde europene, prin participarea la programe și 
proiecte 
 
ŢINTA nr. 3 

Promovarea unui management educational eficient 

ŢINTA nr. 4 

Asigurarea calităţii demersului instructiv – educative,  prin  folosirea platformelor educaționale și resurse educaționale moderne 

ŢINTA NR. 5  

Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor la Evaluarea Naţională 

IV. 4  MOTIVAREA ALEGERII ŢINTELOR  

În alegere ţintelor , am plecat de la analiza SWOT existentă în Planul de dezvoltare instituţională a şcolii. Am încercat să stabilesc ţinte care să vizeze 

ameliorarea punctelor slabe. 



ŢINTA STRATEGICĂ MOTIVAREA 

T.1 Promovarea imaginii 

şcolii în comunitate 

Ţinta 1 este necesară, deoarece din analiza nevoilor şcolii a reieşit că imaginea instituţiei trebuie 

promovată cu consecvenţă în comunitatea locală şi regională. Promovarea inconsecventă a bunelor 

practici ale şcolii nu este stimulativă pentru elevi şi nici nu facilitează atragerea de finanţări din partea 

agenţilor economici din zonă care ar putea sprijini şcoala.     

Acest scop vizează realizarea unei noi imagini a şcolii ca centru de resurse educaţionaleşi de servicii 

oferite comunitatii. 

   Nerezolvarea acestei nevoi ar putea avea efecte asupra desfăşurării optime a activităţiişcolii, ar putea 

afecta colaborarea cu diverse instituţii locale sau zonale, cu alţi factori educaţionali. 

T. 2. Dezvoltarea 
dimensiunii europene a școlii 
și alinierea actului 
educațional din instituție la 
standarde europene, prin 
participarea la programe și 
proiecte  
 

Ţinta 2 este necesară, deoarece societatea produce schimbări fundamentale în existenţa colectivă şi 

individuală, prin efectul globalizării.  Rolul sistemului educaţional este acela de a forma o nouă cultură 

a educaţieişi comunicării, tot atât de necesară unui cetăţean european ca şi cultura civică.  

În acest context, se impune îmbunătăţirea modalităților de abordare a procesului instructiv- educativ, 

prin programe și proiecte care să dea posibilitatea desfășurării lui la standarde europene 

    T.3 Promovarea unui 

management educational 

eficient 

 

Ţinta 3 este necesară, deoarece resursa cea mai importantă a unui învățământ modern, performant – 

elevii - este puțin valorificată (număr mic de proiecte interne dezvoltate și coordonate de Consiliul de 

Administrație);   

    De asemenea, se observă carenţe comportamentale la nivelul elevilor, părinţilorşi cadrelor didactice. 

Este nevoie ca managementul să promoveze respectarea în totalitate a regulamentului şcolarşi să implice 

toate cadrele didactice în luarea deciziilor. În acest mod, nu vor mai exista decizii ineficiente şi 

contestate.  



Ţinta îşi propune să rezolve problema armonizării echipelor  de cadre didactice ale Şcolii Răzvad cu 

structurile sale, deoarece numai împreună acestea pot contribui la realizarea misiunii şcolii. 

   Totodată, profesorii trebuie să fie  încurajaţi, să le fie recunoscute şi recompensate meritele, pentru a 

avea satisfacţia efortului depus.  

T.4  Asigurarea calităţii 

demersului instructiv –

educativ  prin  folosirea 

platformelor educaționale 

moderne  

 

Ţinta 4 este necesară, deoarece din analiza nevoilor şcolii  a reieşit, ca punct slab, lipsa preocupării 

cadrelor didactice pentru proiectarea şi desfăşurarea unor demersuri creative, activ-participative în acord 

cu standardele unei educaţii de calitate şi folosirea eficientă a resursele materiale, umane de care dispun 

şcolile la momentul actual.  

Ţinta strategică aleasă se bazează pe buna formare a cadrelor didactice şi vizează inovaţii didactice 

pentru adaptarea  la nevoile de dezvoltare personală şi profesională ale elevilor.     

Nerezolvarea acestei probleme ar putea avea efecte negative asupra realizării misiunii şcolii. 

De asemenea, în contextul actual ( pandemia Covid 19), se impune însușiirea de competențe pentru 

predarea- evaluarea în mediul online. 

Nerezolvarea acestei probleme ar afecta grav procesul instructiv –educativ al elevilor și neîndeplinirea 

sarcinilor din fișa postului. 

T.5 Îmbunătăţirea 

rezultatelor şcolare ale 

elevilor la Evaluarea  

Naţională 

Ţinta 5 este necesară, deoarece creştereacalităţii în educaţie trebuie să se reflecte în rezultate şcolare mai 

bune, în creşterea numărului de elevi care trec dintr-o treaptă de învăţământ în alta, aspect care trebuie 

îmbunătăţit în sensul că majoritatea elevilor trebuie să progreseze şi să fie sprijiniţi pentru a promova la 

examenul de Evaluare Naţională. 

 Nerezolvarea acestei probleme are ca efect imposibilitatea oferirii fiecărui individ a ocaziei de a 

beneficia de şansa dezvoltării sale ca persoană şi personalitate la anumite standarde, de a fi pregătit 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pentru o treaptă superioară de educaţie. 



IV.5 ŢINTE STRATEGICE, RESURSE STRATEGICE,OPŢIUNI STRATEGICE, REZULTATE AŞTEPTATE 

NR. 
CR
T 

ŢINTE 
STRATEGICE 

RESURSE  STRATEGICE OPŢIUNI STRATEGICE REZULTATE 
AŞTEPTATE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

PROMOVAREA 
IMAGINII ȘCOLII 
ÎN COMUNITATE 

 

Resurseumane Stimularea şi 
încurajarea tuturor 
cadrelor didactice 
pentru realizarea de 
parteneriate  

Dezvoltarea 
curriculară 

Proiectareaşi realizarea 
uneioferte curriculare care 
să corespundă necesităților 
elevilor și comunității locale 
Lecția –pilon central al 
activității didactice 

 
 

Creşterea  cu 30% a 
numărului de convenţii de 
parteneriat încheiate cu 
unităţile şcolare din judeţ 
Încheierea a cel puţin 3 
convenţii de parteneriat cu 
instituţii locale pentru 
derularea de proiecte pe 
diferite componente 
educaţionale 
Creşterea prestigiului 
școlii în comunitatea 
locală prin asigurarea unei 
mai bune corelări cu 
nevoile locale, cu diversele 
situaţii şiprobleme ale 
comunităţii, cu 
aspiraţiileelevilor 
Editarea unei revistea 
școlii 
 

Resurse 
materialeşi 
financiare 

Alocarea de fonduri 
pentru dezvoltarea 
profesională 

Dezvoltarea 
resurselor 

umane 

Perfecționarea activității de 
management al colectivului 
de elevi și a colectivului de 
părinți 
Monitorizarea activității 
cadrelor didacticede către 
echipa managerială 

Resurse 
informaţionale 

Baza materială a școlii Dezvoltarea 
bazeimateriale 
şiatragereade 

resurse 
financiare 

Asigurarea uneibaze 
materialecare săasigure 
condiții optime 
dedesfășurarea procesului 
instructiv- educativ 
Întreținerea site-ului școlii 
Editarea  unei revistei a 
școlii 

 

Resurse de 
Experienţă şi 
expertiză 

Antrenarea echipei 
manageriale şi a altor 
specialişti din exterior 
pentru a promova 
imaginea școlii 

Resurse de timp Permanent Dezvoltarea 
relaţiilor 

comunitare 

Testarea periodică a 
satisfacției beneficiarilor 
prin instrumente cât mai 
diverse 
Parteneriat strategic cu 
familia și Consiliul Local  
Proiecte de parteneriat cu 
alte școli din județ și din 
afara județului 

Resurse de 
autoritate  

Directorul 
Responsabil comisie 
Promovarea imaginii 
școlii 
 

  Resurse umane Directorul Dezvoltarea Informarea cadrelor  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEZVOLTAREA 
DIMENSIUNII 
EUROPENE A 
ȘCOLII ȘI 
ALINIEREA 
ACTULUI 
EDUCAȚIONAL 
DIN INSTITUȚIE 
LA STANDARDE 
EUROPENE, PRIN 
PARTICIPAREA 
LA PROIECTE ȘI 
PROGRAME 
 

Consiliul de 
Administrație 
Echipa de implementare 
a proiectului 
Cadrele didactice 
 
 

Resursei umane didactice cu privire la 
oportunităţile de colaborare 
europeană în cadrul 
programului Erasmus + -
Formarea cadrelor didactice 
privind elaborarea 
aplicaţiilor în programul 
Erasmus +;  
-Aplicarea la termenele 
stabilite pentru obţinerea de 
granturi în programul 
Erasmus  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Creșterea calității actului 
de predare-învățare – 
evaluare prin dezvoltarea 
resursei umane  
 
 
Realiazare a cel puțin 2 
parteneriate locale, 4 
parteneriate naționale și a 
unui program de mobilitate 
în spațiul european  

Resurse 
Materiale şi 
financiare 

Fonduri extrabugetare Dezvoltarea 
resurselor 

umane 

-Înființarea, la nivelul școlii, 
unei comisii pentru proiecte 
europene 
-Reorganizarea spaţiului 
pentru documentere care 
este pus la dispoziţie 
cadrelor didactice şi elevilor 
implicaţi în realizarea 
proiectelor;  
-Sprijinirea financiară a 
apariţiei revistei şcolii şi a 
activităţilor de promovare a 
imaginii şcolii (proiecte, 
concursuri organizate de 
școală) 
  

Resurse 
informaționale 

 Dezvoltarea 
bazei materiale 
și atragerea de 

resurse 
financiare 

-Proiecte de buget 
fundamentate care să 
acopere cheltuielile pentru 
proiectele și concursurile în 
derulare 
 -Realizarea unei execuţii 
bugetare echilibrate 
-Atragerea de fonduri 
extrabugetare: finanțare 
complementară, 

Resurse de 
experienţă şi 

expertiză 

Contabilul unității 



sponsorizări, redirecționarea 
a  2 % din impozitul pe 
venit de către un număr cât 
mai mare de părinți către 
Asociația de Părinți a şcolii 
-Realizarea programului de 
achiziţii de bunuri şi servicii  
în condiţiile legii 

Resurse de timp Permanent Dezvoltarea 
relaţiilor 

comunitare 

Parteneriat strategic cu 
familia si Consiliul Local  

Implicarea Consiliului 
Reprezentativ al Părinţilor 
în identificarea de noi surse 
de finanţare 

Resurse de 
autoritate 

Directorul 
Consiliul de 
Administrație 
Contabilul unității 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

 

 

 

PROMOVAREA 
UNUI 
MANAGEMENT 
EDUCAȚIONAL 
EFICIENT 

 

 

Resurse umane Directorul  
Responsabilul CEAC 
Consilierul educativ 

Dezvoltarea 
curriculară 

Aplicarea prevederilor 
legislative în domeniul 
descentralizării 
învățământului 
preuniversitar 
Dezvoltarea autonomiei 
instituționale prin 
asumarea 
responsabilităților ce 
decurg din 
descentralizarea 
curriculară 

 
Asigurarea transparenței în 
luarea deciziilor și în 
gestionarea fondurilor 
publice destinate educației 
Stimularea inovaţiei şi a 
responsabilităţii 
profesionale printr-o mai 
bună alocare a resurselor, 
stimularea parteneriatului 
în educaţie şi 
diversificarea funcţiilor 
educaţionaleale şcolii și 
prin creşterea ponderii 
curriculum-ului la decizia 
şcolii. 
 

Resurse 
materialeşi 
financiare 

Fonduri pentru 
realizarea unor activităţi 
extracurriculare 
comune pentru cadre 
didactice şi elevi 

Dezvoltarea 
resurselor 

umane 

Îmbunătăţirea activităţii 
Consiliului de Administraţie 
în vederea asigurării unui 
management eficient al 
unităţii şcolare 

Resurse 
informaţionale 

Rezultatele unor 
chestionare de 
măsurarea gradului de 
coeziune din cadrul 

Dezvoltarea 
bazeimateriale 
şiatragereade 

resurse 

Dezvoltarea bazei materiale 
conform standardelor 
moderne în educație 
 



organizaţiei financiare 

Resursede 
experienţăşi 

expertiză 

Inspectorul de 
sector,consilierul 
educaţional,alte 
persoane din exteriorul 
şcolii cu experienţă şi 
cunoştinţe în domeniul 
realizării coeziuniila 
nivelul unei instituţii 

Resursedetimp Permanent Dezvoltarea 
relaţiilor 

comunitare 

Îmbunătăţirea colaborării cu 
reprezentanţii comunităţii 
locale Resursede 

autoritateşidepute
re 

Director 
Consiliul de 
administraţie 
Inspectori şcolari 
Responsabil CEAC 

 
 

 
 
 
 
 
 

4. 

 

 

 

 

ASIGURAREA 

CALITĂȚII 

DEMERSULUI 

INSTRUCTIV-

EDUCATIV PRIN 

FOLOSIREA 

PLATFORMELOR 

EDUCAȚIONALE 

MODERNE 

Resurse umane Directorul şcolii 
Cadrele didactice 

Dezvoltarea 
curriculară 

Reconsiderarea demersului 
didactic în vederea 
introducerii metodelor 
activ- participative 
Eficientizarea activității 
prin folosirea de platforme 
educaționale, de siteuri de 
specialitate 
Reconsiderarea modului de 
realizare a evaluarii 
Introducerea mijloacelor 
TIC și folosirea 
platformelor educaționale, a 
site-urilor de specialitate în 
activitatea didactică 

 
Asigurarea accesului și a 
echității în educație prin 
stimularea diversității 
culturale și creșterea 
participării, abordările 
incluzive și diminuarea 
discrepanțelor socio-
economice 
Stimularea progresului 
şcolar prin parcurgerea 
ritmică şi integrală a 
programelor şcolare și prin 
alocarea unor ore de 
educație remedială a 
elevilor cu un ritm de 
învăţare mai lent 
Creşterea cu cel puțin 80% 
a numărului  cadrelor 
didactice care vor lucra 
diferențiat cu elevii, 

Resurse 
Materiale şi 
financiare 

Bugetul de stat 
Bugetul Consiliului 
Local 
Veniturile proprii ale 
şcolii 
Mijloacele de 
învăţământ existente 

Dezvoltarea 
resurselor 

umane 

Asigurarea încadrării 
școlii cu cadre didactice 
calificate 
Participarea cadrelor 
didactice la activități de 
perfecționare organizate la 
nivel local, zonal, județean, 



 

 

național și internațional aplicând metode activ-
participative, vor folosi 
platforme educaționale și 
site-uri de specialitate 
 

Resurse 
informaţionale 

Suporturile de curs, 
ghiduri metodice, 
auxiliare curriculare, 
softuri educaţionale 

Dezvoltarea 
bazei materiale 
şi atragerea de 

resurse 
financiare 

Asigurarea materialelor 
necesare pentru școală 
Diversificarea surselor de 
finanțare pentru școală 
 Resurse de 

Experienţă şi 
expertiză 

Directorul 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
Comisia CEAC 
Coordonator proiecte și 
programe educative 
școlareși extrașcolare 

Resurse d etimp Permanent  Dezvoltarea 
relaţiilor 

comunitare 

Parteneriat strategic cu 
familia și Consiliul Local  
 

Resursede 
autoritate şi de 

putere 

Inspectorul  
Școlar general 
 Inspectorii de 
specialitate 
Director 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  

 

 

 

 

 

ÎMBUNĂTĂȚIREA 
REZULTATELOR 

ȘCOLARE ALE 
ELEVILOR LA 

EXAMENELE DE 
EVALUARE 

NAȚIONALĂ  

Resurseumane Disponibilitatea 
cadrelor didactice în a-i 
sprijini pe elevii cu 
rezultate slabe la 
învăţătură  
 Existenţa unor 
programe educaţionale 
cu finanţare externă 
care să ofere sprijin 
elevilor care au 
rezultate  

Dezvoltarea 
curriculară 

Derularea unui program 
susţinut de pregătiri 
suplimentare cu elevii 
Promovarea în cadrul 
lecţiilor a tratării 
diferenţiate/individualizate a 
elevilor  
Adecvarea CDŞ la nevoile 
reale ale fiecărei clase  
Derularea unor programe de 
consiliere individuală/de 
grup a elevilor şi părinţilor 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Creşterea cu 10 % a 
procentului de promovare 
la examenul de Evaluare 

Naţională 

Resurse 
Materiale şi 
financiare 

Bugetul de stat 
Bugetul Consiliului 
Local 
Veniturile proprii ale 
şcolii 
Mijloacele de 
învăţământ existente 

Dezvoltarea 
resurselor 

umane 

Organizarea unor programe 
de formare a cadrelor 
didactice pe problematica 
lucrului cu elevii ce prezintă 
dificultăţi de învăţare 
Organizarea unor schimburi 
de experienţă la nivelul 



 şcolii privind monitorizarea 
progresului individual al 
elevilor  

Resurse 
informaţionale 

Dotarea bibliotecii 
şcolii cu materiale – 
resursă care sprijină 
profesorii în conducerea  
procesului de învăţare 
al elevilor care au 
dificultăţi de învăţare 

Dezvoltarea 
bazei materiale 
şi atragereade 

resurse 
financiare 

Procurarea de materiale 
didactice auxiliare specifice  
Asigurarea unui spaţiu de 
lucru special destinat 
pregătirii elevilor 
Procurarea de materiale 
didactice care să sprijine 
eficientizarea activităţilor 
remediale 

Resurse de 
experienţă şi 

expertiză 

Directorul 
Responsabilii 
comisiilor metodice 
(Limbă şi comunicare/ 
Matematică, ştiințe, 
tehnologii) 
Comisia CEAC 

Resurse de timp Permanent  Dezvoltarea 
relaţiilor 

comunitare 

Solicitarea sprijinului unor 
persoane - resursă din 
rândul părinţilor pentru a 
sprijini profesorii în 
derularea programelor 
remediale  

Resurse de 
autoritate şi de 

putere 

Inspectorii de 
specialitate 
Director 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV.6. Modalităţi de monitorizare şi evaluare 

Implementarea PDI-ului va fi realizată de către întregul personal al şcolii, iar procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de 

elaborare a PDI-ului prin:  

 întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare 

 prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul Consiliilor profesorale şi a Consiliilor de administraţie; 

 activităţi de control intern 

 corectare periodică şi actualizare 

Monitorizarea acestui plan se va realiza urmărindu-se mobilizarea eficientă a resurselor umane (profesori, elevi, părinţi) şi non-umane în 

vederea realizării indicatorilOr de performanţă ce revin fiecărui obiectiv 

În procesul de monitorizare se urmăreşte:  

 comunicarea clară a obiectivelor şi concentrarea tuturor eforturilor pentru realizarea lor 

 mobilizarea exemplară a factorilor implicaţi în realizarea obiectivelor 

 analiza unor soluţii în împrejurări complexe ce apar în derularea proiectelor 

Ca instrumente de monitorizare se folosesc: 

 observaţiile 

 discuţiile cu elevii 

 asistenţa la ore 

 sondaje scrise şi orale 

 întâlniri în cadrul comisiilor metodice din şcoală, Consiliului de administraţie, Consiliulului profesoral etc. 

 

 



 

 

 

 

 

IV.7. Programul activităţilor de monitorizare şi evaluare 

 

Tipul activităţii Responsabilitatea 
monitărizării şi 

evaluării 

Frecvenţa monitărizării Datele întâlnirilor de analiză 

Întocmirea seturilor de date care să sprijine 
monitorizarea ţintelor 

 

CA lunar noiembrie 
februarie 

Monitorizarea periodică a implementării 
acţiunilor individuale 

 

CA trimestrial decembrie 
iunie 

Urmărirea progresului în atingerea ţintelor  
CA 

anual iulie 

Stabilirea impactului asupra comunităţii CA 
 

anual septembrie 

Evaluarea progresului în atingerea ţintelor. 
Actualizarea acţiunilor din PDI în lumina 

evaluării 
 

CA anual iulie 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

IV. 7 Monitorizarea și evaluarea proiectului 
 

1. MONITORIZAREA INTERNĂ 

NR.  ACŢIUNEA RESPON

-SABIL 

PARTENERI TERMEN ÎNREGISTRARE

A 

REZULTATELOR 

INSTRUMENTE INDICATORI 

1. Revizuirea  şi afişarea 
proiectului de 

dezvoltare instituţională 

Director Şefii comisiilor 
metodice 
CEAC 

noiembrie 2020 Produsul final Fişă de apreciere Criteriile de realizare a 
PDI 

2. Înscrierea la cursuri de 
formare 

Director Responsabil de formare 
continuă 

Pe parcursul 
derulării PDI-

ului 

Baza de date a scolii Liste de prezenţă 
la cursuri 

Număr de cadre 
didactice înscrise 

3. Utilizarea metodelor 
activ-participative 

Director 
 

Responsabilii 
comisiilor metodice 

Pe parcursul 
derulării 

proiectului 

Portofoliul 
directorului 
Portofoliile 

comisiilor metodice 

Fişe de asistenţă Număr proiecte 
didactice 

Număr fişe asistenţe 
efectuate 

4. Starea de 
funcţionalitate a clădirii 

Director Învăţători, diriginţi, 
elevi, personal 
administrativ 

Săptămânal Situaţii statistice 
privind reparaţiile 

Analize, rapoarte Volumul cheltuielilor 
pentru reparaţii curente 

5. Proiecte de parteneriat 
în derulare sau în 

pregătire 

Director Coordonator cu 
proiecte şi programe 
educative şcolare şi 

extraşcolare şi cadrele 
didactice 

Lunar Baza de date a şcolii Analize, fişe de 
evaluare 

Număr proiecte 
educaţionale 

6. Imaginea şcolii 
reflectată în mass-

Director Responsabil cu 
promovarea imaginii 

Săptămânal Baza de date a şcolii Situaţii statistice Număr de acţiuni 
promovate 



 

 

media şcolii Număr de vizualizări în 
mediile online 

7. Pregătirea tuturor 
elevilor pentru  
participarea la 

examenul de Evaluare 
Naţională 

Director 
 

Responsabilii 
comisiilor metodice 

Limbă şi comunicare/ 
Matematică, ştiinţe. 

tehnologii 

Pe parcursul 
derulării anului 

şcolar 

Baza de date a şcolii 
Raportul anual al 

şcolii 

Analize la nivelul 
comisiilor 
metodice 

Rapoarte generale 

Creşterea numărului de 
note cuprinse între 8şi 

10 

NR. ACŢIUNEA RESPON-
SABIL 

PARTENERI TERMEN ÎNREGISTAREA 
REZULTATELOR 

INSTRUMENT
E 

INDICATORI 



2. EVALUARE INTERNĂ 

EVALUARE EXTERNĂ    -   Va fi realizată de reprezentanţii ISJ , M.E. 

1. Creşterea calităţii 
procesului de 

predare învăţare 
reflectată în 

rezultatele elevilor 

Director CEAC 
şefii comisiilor şi 

catedrelor 

Semestrial Baza de date a şcolii Analize, statistici Numărul cadrelor 
didactice formate, 
numărul elevilor 

promovaţi, mediocri şi 
cu rezultate de 
performanţă 

2. Situaţia spaţiilor de 
învăţământ şi a 

clădirilor şcolare 

Director CEAC Semestrial Baza de date a şcolii Analize, rapoarte Creşterea/scăderea 
cheltuielilor de 

întreţinere 
3. Utilizarea metodelor 

activ-participative 
Director 

 
Responsabilii 

comisiilor metodice 
Pe parcursul 

derulării 
proiectului 

Portofoliul 
directorului 
Portofoliile 

comisiilor metodice 

Fişe de asistenţă Număr proiecte 
didactice 

Număr fişe asistenţe 
efectuate 

4. Starea de 
funcţionalitate a 

clădirii 

Director Învăţători, diriginţi, 
elevi, personal 
administrativ 

Săptămânal Situaţii statistice 
privind reparaţiile 

Analize, rapoarte Volumul cheltuielilor 
pentru reparaţii 

curente 
5. Proiecte de 

parteneriat realizate 
Director Coordonator cu 

proiecte şi programe 
educative şcolare şi 

extraşcolare 

Semestrial Baza de date a şcolii Analize Numărul de proiecte 
de parteneriat aprobate 

6. Realizări ale şcolii 
reflectate în mass 
media locală şi 

naţională 

Director Responsabil cu 
promovarea şcolii 

Lunar Baza de date a şcolii Statistici, 
rapoarte 

Numărul de apariţii 
pozitive în mass-media 

7. Pregătirea tuturor 
elevilor pentru  
participarea la 
examenul de 

Evaluare Naţională 

Director 
 

Responsabilii 
comisiilor metodice 

Limbă şi 
comunicare/ 

Matematică, ştiinţe. 
tehnologii 

Pe parcursul 
derulării anului 

şcolar 

Baza de date a şcolii 
Raportul anual al 

şcolii 

Analize la nivelul 
comisiilor 
metodice 
Rapoarte 
generale 

Creşterea numărului 
de note cuprinse între 

8şi 10. 



 

 


