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1 Planificare strategică 

1.1 Prezentare generală şi misiune 

1.1.1 Date de identificare 

Titulatura oficială a şcolii: ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ŞTEFAN CEL 

MARE” 

Adresa : str. Carpaţi, nr.15 

Telefon/fax: 0247312249 
Aflată lângă Inspectoratul Şcolar Judeţean şi în vecinătatea Liceului Teoretic „A.I.Cuza”, 

şcoala se bucură de o poziţie centrală în oraşul Alexandria. 

Date statistice de bază pentru anul şcolar 2011/2012: 

Nivel de învăţământ  Primar și gimnazial (clasele I-VIII) 

Limba de predare Română 

Număr de clase 28 (14 învăţământ primar, 14  învăţământ gimnazial) 

Număr de elevi 763 (402 învăţământ, 361 învăţământ gimnazial) 

Număr de posturi 50,04 (42,04 didactic, 3 didactic auxiliar, 5 nedidactic) 

 

1.1.2 Istoricul şcolii 

Vom încerca în paginile ce urmează să vă prezentăm un scurt istoric al „Şcolii noastre”, din 

care să reiasă evoluţia ei în timp, pentru a şti de unde venim, cu ce eforturi am devenit ceea ce suntem 

azi şi ce obligaţii avem pentru a duce mai departe tradiţiile şi strădaniile înaintaşilor. 

Şcoala cu clasele I-VIII „Ştefan cel Mare” a luat fiinţă în anul 1867, din „plusul de elevi”  ai 

Şcolii nr. 1, băieţi – actualmente Şcoala cu clasele I-VIII „Mihai Viteazul” – motiv pentru care până în 

anul 1872 s-a numit  „Şcoala sucursală”. 

Considerăm că prezintă interes să se ştie în ce localuri a funcţionat, care a fost evoluţia 

populaţiei şcolare, a bazei didactico-materiale şi a corpului didactic şi care au fost cei ce s-au aflat la 

conducerea acestei şcoli. 

De la înfiinţare şi până în anul 1872, şcoala a funcţionat în diverse localuri particulare, 

închiriate de Primărie. 

Prin adresa nr. 1496, primită de şcoală la 21 septembrie 1872, se comunica dispoziţia luată de 

Consiliul Primăriei oraşului, de a se „permuta şcoala în localul şcoalei reale” (Liceul Al. Ghica), iar 

prin adresa nr. 896, primită de şcoală la 17 august 1874, primarul oraşului „face cunoscută permutarea 

şcolii în localul Şcolii nr. 1, băieţi”, unde a funcţionat până în anul 1888. 

Menţionăm că începând cu 1 septembrie 1872, şcoala ia denumirea de „Şcoala primară de băieţi 

nr. 2”, denumire purtată până în anul 1897, când titulatura ei devine Şcoala primară de băieţi nr. 2 

„ŞTEFAN CEL MARE”. 

În anul 1888, şcoala se mută într-un local al Primăriei situat în curtea bisericii „Sf. Alexandru”, 

unde a funcţionat până în anul 1897.  O descriere a acestui local este făcută de medicul Florin 

Săreţeanu, fost elev al şcolii: „Veche, cocârjată, avea patru clase mari cu tavan de lemn, burduşite şi cu 

ieşirile pe o prispă mare, susţinută de stâlpi de lemn”. 

În anul 1897, şcoala s-a mutat într-un local nou, din strada Libertăţii, nr. 310, construit de 

Primăria oraşului, după planurile arhitectului Alexandru Săvulescu, de către antreprenorul M. 

Frangulea, pe un  teren din piaţa „Ştefan cel Mare”, de unde şi denumirea şcolii de Şcoala primară de 

băieţi nr. 2 „ŞTEFAN CEL MARE”. În acest local au mai funcţionat şi şcolile nr. 2 – fete şi nr. 3 – 

băieţi , precum şi Şcoala normală. 
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Tot aici funcţiona şcoala şi în 1948, când se numea „Şcoala elementară de băieţi nr. 2”, şi în 1956, 

când s-a unit cu Şcoala primară de fete nr. 2 şi a format Şcoala elementară mixtă nr. 3, actuala şcoală 

„ŞTEFAN CEL MARE”. 

Şcoala primară de fete nr. 2 a luat fiinţă în anul 1876, la nouă ani după cea de băieţi, din 

„plusul” de eleve ale Şcolii primare de fete nr. 1, purtând denumirea şi ea de „Şcoala sucursală”. Până 

în 1897, a funcţionat în diverse case particulare, închiriate de Primărie, neavând local propriu. În anul 

1897, a venit în localul din strada Libertăţii, nr. 310, unde s-a mutat şi Şcoala primară de băieţi nr. 2, 

funcţionând aici până la contopirea cu aceasta. 

Localul din strada Libertăţii, nr. 310, avea săli spaţioase, o cancelarie, o sală pentru atelier şi o 

locuinţă pentru director, iar în spate se afla curtea de joacă, din care o treime va fi amenajată într-un lot 

experimental. Până la al doilea război mondial, şcoala este electrificată, ca urmare a intrării în 

funcţiune a unei uzine electrice în oraş, după care localului i se adaugă, în spate, o mică sală în care 

erau ţinute materiale sportive. 

În acest local a funcţionat şcoala până în anul 1961, când, la 15 septembrie, se mută în actualul 

local, care avea forma literei L. În anul 1968, acestui local i se mai adaugă încă patru săli de clasă pe 

aripa opusă atelierului, şi apoi, la scurt timp, încă două săli – dându-i localului forma literei U – şi o 

sală de sport, care, datorită amplasării ei în centrul oraşului, a fost locul în care se desfăşurau cele mai 

importante competiţii sportive de sală ale oraşului. 

Din cauza creşterii populaţiei şcolare, spaţiul oferit de acest local a devenit insuficient, motiv 

pentru care, din anul 1985, parţial, şi apoi, în totalitate,  vor fi ocupate şi transformate în săli de clase 

corespunzătoare şi dormitoarele căminului Liceului „ Al. I. Cuza”, clădire situată în imediata apropiere 

a şcolii, care acum formează localul nr. 2 sau extinderea. 

Şcoala primară nr. 2, băieţi a funcţionat până în anul 1872 numai cu două clase, deoarece elevii, 

după ce terminau clasa a II-a, erau trimişi să urmeze clasa a III-a la Şcoala nr. 1. Din anul 1872, şcoala 

funcţionează cu patru clase. În anul şcolar 1926-1927, cu elevi de la toate şcolile din oraş, ia fiinţă 

clasa a V-a, având 45 de elevi înscrişi, promovând numai 25. În anul şcolar 1927-1928, se face o nouă 

încercare, dar promovează clasa numai 4 elevi, astfel „cursul complementar” fiind lichidat. Încă o 

încercare se face în anul 1937, dar şi aceasta eşuează. 

Şcoala primară nr. 2, fete a funcţionat cu un singur post de la înfiinţare şi până la 17 decembrie 

1884, când ia naştere al doilea post, plătit de către Primărie până în anul 1886, când şcoala a devenit a 

statului şi postul a fost plătit, ca şi primul, tot de către stat. În anul şcolar 1934-1935 vor fiinţa 6 

posturi. 

Creşterea populaţiei şcolare şi a interesului pentru învăţătură se oglindesc şi în dinamica 

populaţiei şcolare. 

Şcoala primară nr. 2, băieţi avea înscrişi în anul şcolar 1877-1878, 189 de elevi, dintre care 110 

au promovat; în anul şcolar 1915-1916, erau înscrişi 264 de elevi; în anul şcolar 1981-1982, 1284 de 

elevi, iar în anul şcolar 1993-1994, 1858 de elevi, distribuiţi în 61 de clase: 28 la învăţământul primar, 

28 la gimnaziu şi 5 la învăţământul complementar (de ucenici). 

Ca urmare a scăderii natalităţii, a reîntoarcerii unei părţi a populaţiei oraşului la sate sau a 

plecării la muncă peste hotare, a trecerii învăţământului de ucenici la grupurile şcolare, în acest an 

şcolar avem înscrişi 715 elevi, repartizaţi în 15 clase la învăţământul primar şi 15 clase la învăţământul 

gimnazial. 

Baza didactico-materială a şcolii s-a dezvoltat necontenit. În anul 1873, inventarul Şcolii 

primare de băieţi nr. 2 cuprindea: 1 atlas geografic, 8 hărţi, o tablă cu accesoriile ei, 1 clopoţel, 3 

icoane, 20 de corpuri geometrice şi 30 de cărţi de diverşi autori, donate de către cadrele didactice 

pentru biblioteca şcolii, iar în anul şcolar 1877-1878: 30 de bănci, 3 catedre, 3 scaune, 4 table, 1 

orologiu, 1 glob geografic, corpuri geometrice şi 34 de volume la bibliotecă. Baza didactico-materială 

a şcolii se dezvoltă foarte mult după cel de-al doilea Război Mondial. Actualmente avem: 19 

calculatoare cu care sunt dotate sala de informatică, laboratoarele de fizică şi biologie, serviciile 

contabilitate şi secretariat, biblioteca, sala profesorală, cabinetul directorului, 5 imprimante, 10 camere 

de luat vederi cu stocare în timp a imaginii, necesare asigurării securităţii elevilor, personalului şcolii 

cât şi a localului şcolii, 4 copiatoare din care 2 de birou şi 2 performante, necesare multiplicării unor 
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teste pentru verificarea cunoştinţelor elevilor, a subiectelor pentru examenele naţionale şi olimpiadele 

şcolare, 2 videoproiectoare, 2 frigidere, etc.  

Dispunem de 3 laboratoare (fizică, chimie, biologie), o sală de muzică dotată cu aparatură şi 

instrumentele muzicale necesare, de o bibliotecă modernă cu sală de lectură şi sală de împrumut, având  

peste 12000 volume,  cabinete, săli de clasă spaţioase, curate şi cu mobilier  nou. 

Corpul didactic a cunoscut o dinamică ascendentă deosebită. 

Şcoala primară de băieţi a funcţionat până în 1872 cu numai un post, ocupat de Maria 

Segărceanu. În 1872, avea numai 3 cadre didactice (Anghel Bogdănescu, Vasile Nanu şi Emil 

Sărăţeanu), clasele a III-a şi a IV-a având acelaşi învăţător. Când s-a sărbătorit centenarul oraşului 

Alexandria, exista următorul corp didactic: Marin R. Oprescu, institutor şi director, Constantin 

Andreescu, învăţător definitiv, Ecaterina Ionescu, învăţătoare gradul II şi Nazica Anastasescu, 

învăţătoare definitiv. 

Şcoala primară de fete a funcţionat până la 17 decembrie 1884 cu un singur post ocupat de 

Maria Panaitescu, devenită prin căsătorie Maria C. Georgescu, iar apoi cu 2 posturi, al doilea post fiind 

ocupat de Alexandrina Ţânţăreanu, prin căsătorie Grigorescu, pentru ca în anul şcolar 1934-1935, să 

aibă 6 posturi ocupate de: Ersilia Mihăileanu, institutoare şi directoare a şcolii, Maria Popescu, 

institutoare, Lucia Grigorescu, învăţătoare gradul II, Zoe Hristea, învăţătoare definitivă, Hariclia 

Mihail, învăţătoare gradul I şi Maria Tabacu, învăţătoare definitiv. 

În anul şcolar 1993-1994 existau 91,6 posturi didactice ocupate de 81 de cadre didactice 

titulare, cel mai mare efectiv din istoria şcolii, restul fiind suplinite sau ocupate prin completarea 

normei didactice. 

În acest an şcolar, îşi desfăşoară activitatea în şcoala noastră 48 de cadre didactice, din care 42 

de cadre sunt titulare, din care 5 îşi completează norma didactică la altă şcoală, si 5 suplinitori 

calificaţi. 

Încă de la înfiinţare, şcoala a fost condusă de oameni cu experienţă şi pregătire 

corespunzătoare, dornici de a ridica munca didactică pe o nouă treaptă. 

În cei peste 140 de ani de existenţă, la conducerea şcolii s-au aflat: 

Zamfir Verone, directorul Şcolii de băieţi nr. 1, din 1867 până în 1872, când şcoala noastră era 

„Sucursala” acesteia; 

Emil Sărăţeanu, din 1872 până în 1891, când şcoala ia denumirea de Şcoala primară de băieţi 

nr. 2; 

Anghel Grigorescu, din 1891-1910, când şcoala se mută în localul nou construit în strada 

Libertăţii şi ia denumirea de Şcoala primară de băieţi nr. 2, „Ştefan cel Mare”, după numele pieţei în 

care era amplasată; 

Între anii 1910-1925, au funcţionat ca directori Sava Zamfirescu, Dimitrie Enescu Stâlpeni şi 

Gheorghe Atanasiu; 

Marin R. Oprescu, din 1925 până în 1937, care a depus multă stăruinţă pentru dotarea şcolii şi 

instruirea elevilor. A înfiinţat o bibliotecă cu 300 de volume, un muzeu şcolar şi un atelier de lucrări 

manuale; 

Elefterie Nedelescu, din 1937 până în 1949, când ia fiinţă la şcoală căminul cultural „Mihăiţă 

Filipescu”; 

La conducerea şcolii urmează Traian Manga (1949-1952) şi Sica A. În anul 1952. 

Începând cu anul 1952, şcoala începe să se dezvolte atât ca dotare materială, cât şi ca număr de 

elevi, la conducerea ei fiind Maria Nicolescu (1952-1958), Paraschiva Ţiţei (1958-1966) şi Ştefan 

Brânduşescu (1966-1968). Din 1968, la conducerea şcolii este numit profesorul Marin Gamenţ. 

Datorită unui corp didactic valoros, condus cu competenţă, se obţin primele succese la concursul pe 

obiecte (elevi calificaţi la fazele naţionale), la concursuri artistice; rezultate deosebite obţinute la 

admitere în licee, creşterea simţitoare a numărului de elevi ai şcolii; se îmbogăţeşte fondul de carte al 

bibliotecii şcolii, care numără peste 12000 de volume. Este perioada când şcoala devine cea mai 

cunoscută din oraş şi din judeţ. 

Profesorul Marin Gamenţ a fost directorul şcolii în perioada 1968-1980, 1982 – iulie 1989 şi 

septembrie 1990-1991. 
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La conducerea şcolii urmează: Vasile Tărniceanu 1980-1982, Gheorghe Olteanu, iulie 1989 – 

ianuarie 1990, Pantelimon Negreanu, ianuarie 1990 – septembrie 1990 (primul director ales după 

Revoluţia din Decembrie 1989), Viorica Năstase, 1991 – februarie 1993 şi aprilie 2003 – mai 2007, 

Cornel Coman, februarie 1993 – martie 1999, când şcoala îşi reia numele „Ştefan cel Mare”, 

Pantelimon Negreanu,  martie 1999 – aprilie 2003. 

Directorii amintiţi au fost ajutaţi în munca lor de următoarele cadre didactice care au fost 

directori adjuncţi: Onoriu Andreescu, Paraschiva Ţiţei, Georgeta Cătrună, Dumitru Iriş, Viorica 

Năstase, Cristea Armeanu, Aurelia Arghirescu, Violeta Tapai, Aneta Guran, Iulian Stancu. 

Din luna mai 2007 şi până în august 2011, şcoala este condusă de profesorul Pantelimon 

Negreanu, director şi Florea Măceşanu, director adjunct. 

Din septembrie 2011 până în august 2012 la conducerea școlii se află prof. Tecșor Lenuța 

director și director adjunct prof. Florea Măceșanu. 

Începând cu luna septembrie, când se adaugă și clasele pregătitoare, la conducerea școlii vine 

prof. (fizică) Florea Măceșanu director, iar director adj. prof (lb. română) Gabriela Rugină. 

Acum, mai mult ca niciodată, purtaţi prin vâltoarea atâtor evenimente, pe care unii le  

întrevedeau, iar alţii nici nu şi le puteau imagina, am simţit nevoia de a ne cunoaşte îndeaproape 

rădăcinile, spre a ne putea proiecta sensul existenţei noastre ca dascăli în mileniul trei. 

Pentru ca cei de azi, cadre didactice pensionate sau active, elevi şi părinţi, să ştie de unde şi de 

când venim, să respecte tradiţiile şcolii şi pe înaintaşii ei, am considerat necesară această incursiune în 

istoria şcolii, Şcoala cu clasele I-VIII „Ştefan cel Mare” . 
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1.1.3 Viziune şi misiune 

Şcoala „ŞTEFAN CEL MARE” abordează educaţia elevilor săi prin raportarea la TRADIŢIE, 

prin lansarea în MODERNITATE şi POSTMODERNITATE. 

Profesorul şcolii noastre, investit cu răspunderi şi responsabilităţi de modelare a copiilor, 

autorul propriei deveniri şi coautor al devenirii celorlalţi, este privit prin exigenţele competenţelor 

general-umane, profesionale şi de metacomunicare (gândire pozitivă, farmecul personal şi dispoziţia 

pentru umor). 

Filozofia educaţională 

„ Ai reuşit continuă! N-ai reuşit, continuă!” 

„Interese convergente către un scop comun: REUŞITA.” 

„Adevărata menire a şcolii este să te înveţe să ştii ce vrei, să vrei ce poţi, să poţi ce trebuie.” 

 

Misiunea noastră este dezvoltarea  fiecărui elev la potenţialul său maxim;  punem accentul 

pe dezvoltarea valorilor promovate prin filosofia educaţională a şcolii şi aptitudinilor cheie care îi 

permit adaptarea la orice schimbare şi  învăţarea pe tot parcursul vieţii 

 

DEVIZA ŞCOLII 
 Este uşor să înveţi a merge. Important este încotro te îndrepţi. Ştim că nu toţi copiii sunt la fel. 

Noi, împreună cu familia ta, te călăuzim spre reuşită şi împlinire, căci tu ne reprezinţi. 

CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ 
Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile promovate în şcoală sunt: 

- integritate – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi faptă; 

- bunătate – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi; 

- perseverenţă – a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor, a 

eşecurilor personale; 

- respect – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul 

rând, faţă de propria persoană; 

- responsabilitate – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin  fiecăruia, asumarea 

răspunderii pentru propriile acţiuni; 

- curaj – a avea puterea de a face ceea ce este bine şi de a-şi urma propria conştiinţă; 

- autodisciplină – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe, mpulsuri şi a avea un 

comportament adecvat oricărei situaţii, a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare; 

- relaţii de colaborare între toţi factorii care concură la bunul mers al şcolii ( conducere, cadre 

didactice, părinţi, elevi, alte instituţii) într-un climat deschis, dinamic şi angajator, reflectând o 

atitudine şi o gândire pozitivă faţă de procesul instructiv-educativ. 
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1.2 Resurse umane – evaluare 

1.2.1 Elevi 

Planul de şcolarizare. Oferta de şcolarizare a Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” este stabilită anual 

pe baza următorilor factori determinanţi: recensământul copiilor făcut de cadrele didactice, 

solicitările părinților şi resursele existente la nivelul unităţii de învăţământ. În condiţiile unui rol 

bine conturat şi tradiţional în oferta educaţională locală, planul de şcolarizare al Școlii Gimnaziale 

„Ștefan cel Mare” se caracterizează printr-o relativă stabilitate în timp - în ultimii 6 ani numărul 

claselor a rămas constant.   

În privinţa structurii claselor, în anul şcolar 2011/2012 aceasta este următoarea: 

Nr. 

crt. 
Nivel 

Clase/Nr. clase 
Total 

I II III IV V VI VII VIII 

1 Primar 4 3 3 4     14 

2 Gimnaziu     4 3 3 4 14 

28 

În anul şcolar 2011/2012, numărul total de elevi a fost de 770, din care 402, reprezentând 52,2% din 

numărul total, la nivel primar şi 368, reprezentând 47,8% din numărul total, la nivel gimnazial. Privind 

repartiţia pe sexe, ponderile au fost după cum urmează: 

Nr. 

crt. 
Nivel Fete Fete % Băieți Băieți % 

1 Primar 200 49,75% 202 50,25% 

2 Gimnaziu 175 47,55% 193 52,45% 

Evoluţia numărului total de elevi, indicată în graficul următor, este determinată în principal de 

evoluţiile demografice la nivel local.  Depresia demografică a determinat modificări ale planului de 

şcolarizare la nivel primar, începând cu anul 2000 (reducere ce afectează direct numărul elevilor de la 

gimnaziu). De menţionat că scăderea numărului mediu de elevi pe clasă la nivel gimnazial este 

înregistrată în majoritatea unităţilor de învăţământ din judeţ. În condiţiile menţinerii planului de 

şcolarizare la 28 de clase, se estimează stabilizarea numărului de elevi în jurul valorii de 760 pentru 

următorii ani. 
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Situaţia la învăţătură. Pregătirea generală şi de specialitate a elevilor Școala Gimnazială „Ștefan cel 

Mare” Alexandria, se situează – pentru majoritatea acestora şi pentru majoritatea disciplinelor – la 

nivelul performanţelor medii spre foarte bune în raport cu standardele curriculare actuale (asimilate 

competenţelor generale şi specifice prevăzute de programele şcolare în vigoare). 

Considerând notarea în urma evaluărilor realizate la clasă ca o măsură a gradului în care au fost 

formate la elevi competenţele generale şi specifice prevăzute de programele şcolare şi utilizând în 

acest context repartiţia elevilor pe tranşe de medii ca indicator al rezultatelor învăţării, se constată 

următoarea evoluţie în perioada 2008/2009 – 2011/2012 (P – primar, G – gimnaziu): 

 

La ciclul primar mediile situate în intervalul 9-10 este de peste 67%, în zona rezultatelor foarte mici 

ponderea este foarte mică. 
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2010-2011 P 1,86% 3,72% 8,24% 18,61% 67,55%

2011-2012 P 0% 0% 6,98% 19,70% 73,31%
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2010-2011 G 0% 2,57% 17,71% 25,71% 54,00%

2011-2012 G 1,38% 6,06% 17,07% 25,07% 50,41%

Medii gimnaziu  
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Din acest grafic se constată o repartiţie în timp aproximativ constantă pe tranşe de medii – ponderea 

elevilor cu medii situate în intervalul 9-10 fiind peste 50% – cu ponderi foarte mici în zona 

rezultatelor slabe şi foarte slabe. Ponderea ridicată a elevilor cu medii mari este în principal 

determinată de următoarele evoluţii: 

1) Proces educaţional de calitate, centrat pe elev; 

2) Metode de evaluare diversificate. 

3) Curriculum mai bine adaptat la nevoile de învăţare ale elevilor 

Scăderea ponderii elevilor cu rezultate foarte bune la nivelul gimnaziului se explică în principal prin 

scăderea controlului părinţilor asupra copiilor, creşterea numărului de discipline, priorităţile elevilor 

(un timp foarte mare este alocat jocurilor pe calculator, reţelelor de socializare). 

Rezultate la examene naţionale. Comisia pentru Curriculum și Comisiile metodice, s-au preocupat 

pentru: 

1) Documentarea corespunzătoare a examenelor naţionale (calendare, metodologii, programe, 

modele de subiecte) şi informarea elevilor şi părinţilor; 

2) Organizarea activităţilor de pregătire suplimentară a elevilor; 

3) Organizarea şi desfăşurarea simulărilor de examen. 

Rezultatele obţinute de elevii Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” Alexandria în anul şcolar 

2011/2012 au fost bune şi sunt prezentate în graficul următor. Din cele patru clase a VIII-a, trei dintre 

ele au mediile mai mari decât cele pe Municipiu şi judeţ, o singură clasă are media mai mică atât pe 

municipiu cât şi pe judeţ, fapt ce ne coboară în ierarhia generală.  
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Performanţe deosebite. Susţinerea elevilor capabili de performanţe şcolare deosebite a fost 

întotdeauna un obiectiv important în activitatea Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” Alexandria. 

Rezultatele activităţilor specifice de identificare, consiliere, pregătire diferenţiată şi promovare a 

elevilor cu un potenţial deosebit se concretizează în participarea şi succesul obţinut de elevii Școlii 

Gimnaziale „Ștefan cel Mare”, Alexandria la diferite concursuri şcolare pe discipline – la nivel 

judeţean, interjudeţean şi naţional. Sub aspect statistic, rezultatele obţinute de elevii Școlii Gimnaziale 

„Ștefan cel Mare”, Alexandria la concursuri judeţene şi interjudeţene în anul şcolar 2011-2012 se 

prezintă astfel: 

 

În anul şcolar 2011-2012, la etapele naţionale ale olimpiadelor şcolare, au participat 5 elevi: 3 la fizică, 

1 la geografie şi 1 la istorie. La fizică s-au obţinut 2 premii, Nedelcu Liviu – medalie de bronz şi 

Spătaru Flavia – menţiune specială. 
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Numărul de premii se modifică anual, variaţiile anuale sunt determinate de factori interni şi externi – 

cum sunt: modificări ale intereselor elevilor capabili de performanţe şcolare deosebite, nivelul de 

dificultate al subiectelor, numărul efectiv de concursuri organizate şi posibilităţile de participare etc.  

Pregătirea diferenţiată a elevilor capabili de performanţe şcolare deosebite se realizează atât la clasă 

cât şi prin activităţi extracurriculare (cercuri pe discipline, pregătire intensivă suplimentară a loturilor 

reprezentative, etc.) – numărul efectiv al elevilor implicaţi în aceste pregătiri fiind mai mare decât 

numărul de premii şi menţiuni obţinute la nivel interjudeţean şi naţional. Luând în considerare studiile 

efectuate la nivelul unităţii de învăţământ utilizând instrumente standardizate (teste de inteligenţă, teste 

de aptitudini generale şi specifice etc.), coroborate cu rezultatele obţinute la concursurile şcolare de 

toate nivelurile, aproximativ 5% dintre elevii Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare”, Alexandria pot fi 

consideraţi elevi cu un potenţial deosebit, capabili de performanţe înalte. 

În afara performanţelor academice înalte, elevii Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare”participă în număr 

mare la pregătirea sportivă diferenţiată asigurată prin activităţi extracurriculare. Rezultatele meritorii 

obţinute, atât în cadrul Olimpiadei Sportului Şcolar cât şi în cadrul altor competiţii sportive 

demonstrează interesul elevilor şi cadrelor didactice de specialitate pentru promovarea sportului în 

Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”. 

Situaţia la disciplină. Adaptabilitatea multiplă şi independenţa în acţiune vizate de modelul 

educaţional actual sunt trăsături definitorii ale libertăţii individuale care se conştientizează şi se 

asumă responsabil prin educaţie. Rolul acţiunii educative este acela de a forma acele competenţe 

generale – de relaţionare cu semenii, de acţiune şi inserţie socială etc. – care să diferenţieze libertatea 

asumată responsabil de libertinaj. Din această perspectivă, sursa primară a acţiunii educative o 

constituie setul de reguli pe baza căruia şcoala există ca organism social. Acestea trebuie să indice în 

mod clar acea traiectorie a conduitei individului care îi permite să trăiască în libertate asumată 

responsabil, iar societăţii să îşi urmeze cursul firesc. Înţelegerea şi acceptarea acestui fapt, alături de 

cunoaşterea regulilor, constituie premisele dezvoltării sănătoase a individului într-un mediu socio-

educaţional incluziv. 

Analiza calitativă a situaţiei actuale evidenţiază că nici una dintre aceste condiţii nu este pe deplin 

satisfăcută în Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”. Climatul general social este caracterizat prin două 

valenţe contradictorii: pe de o parte existenţa unui amestec de atitudini din partea cadrelor didactice, 

incluzând impunere autoritară fără o susţinere argumentată, atitudine de indiferenţă, lipsă de 

consecvenţă etc., pe de altă parte opoziţie teribilistă din partea elevilor şi căutarea căilor de minimă 

rezistenţă. Repartiţia informaţiilor asupra regulilor de conduită în şcoală şi în afara acesteia este de 

asemenea neuniformă – atât pe dimensiunea „colectiv de elevi” cât şi pe dimensiunea „profunzime 

(conştientizare)”. 

Rezultatul acestei stări de lucruri îl constituie o acumulare continuă a acelor abateri disciplinare 

considerate „minore”. Chiar dacă situaţiile statistice arată un procent foarte mic de scăderi ale 

notei la purtare, se poate considera că există o problemă privind disciplina elevilor în Școala 

Gimnazială „Ștefan cel Mare”. Pentru descurajarea absenteismului – probabil cel mai grav fenomen 

înregistrat în privinţa disciplinei elevilor – au fost iniţiate o serie de măsuri concrete, vizând în 

esenţă o creştere a consecvenţei aplicării prevederilor regulamentare. Astfel, în ultima zi de vineri din 

fiecare lună, fiecare diriginte şi învăţător transmite situaţia absenţelor. În situaţia în care un elev are un 

număr ridicat de absenţe se informează familia, pentru ca împreună să limităm absenteismul. 

Motivarea absenţelor se face numai cu adeverinţă medicală de la medicul de familie, cabinetul şcolar 

sau cu cerere din partea părinţilor. 
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Absenteismul ridicat – fenomen înregistrat, de altfel, în întreg sistemul de învăţământ la această dată, 

este explicat de factori de natură externă unităţii de învăţământ, dar şi de factori de natură internă. 

Astfel, un inventar minimal al acestor factori ar include: 

1) Factori de natură externă: 

a. Copii din familii monoparentale sau copii lăsaţi în grija unor rude pe perioada în care 

părinţii sunt plecaţi pentru muncă din localitate (situaţie întâlnită la aproximativ ??% 

dintre elevii Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, Alexandria); 

b. Copii provenind din medii socio-economice dezavantajate, din familii a căror interes 

pentru studiile copiilor proprii este descurajat de situaţia socială şi economică precară 

(aproximativ 25% dintre elevii Școlii Gimnaziale„Ștefan cel Mare”, Alexandria); 

c. Copii cu probleme reale de sănătate, temporare sau permanente, a căror absenţă de la 

şcoală este justificată şi care depun eforturi pentru încheierea situaţiei lor şcolare.  

2) Factori de natură internă: 

a. Solicitările ridicate ale programelor şcolare curente; 

b. Atractivitatea anumitor activităţi didactice, determinată de o abordare formală, 

didacticistă a conţinuturilor; 

c. Ofertă insuficientă şi/sau formalismul activităţilor extracurriculare şi extraşcolare care 

să orienteze într-o mai mare măsură ocuparea timpului liber şi atragerea elevilor spre 

şcoală; 

d. Inconsecvenţă în aplicarea prevederilor regulamentare de către diriginţi. 

Acţiunea concertată asupra influenţei acestor factori, în special asupra celor de natură internă aflaţi sub 

controlul unităţii de învăţământ, constituie priorităţi pe termen mediu şi lung. Acţiunile întreprinse în 

acest sens ar trebui să vizeze în mod special centrarea actului educaţional pe elev şi pe interesele 

acestuia, îmbunătăţirea ofertei de activităţi extraşcolare şi extracurriculare şi consecvenţă şi seriozitate 

în aplicarea regulamentelor şcolare. 

Eficienţa externă. Considerând şi misiunea asumată, eficienţa externă a Școlii Gimnazială „Ștefan 

cel Mare”, Alexandria se situează la valori foarte ridicate – în fiecare an practic toţi absolvenţii 

învăţământului gimnazial sunt admiși la liceu. 

Eficienţa externă la nivel gimnazial se poate astfel aprecia din graficul următor. 
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Toţi elevii au fost admişi la liceu din prima etapă de repartizare. 

1.2.2 Personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic 

Evoluţia personalului din  Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, Alexandria, Alexandria în perioada 

2008/2009-2011/2012 pe categorii de personal şi forme de numire a fost următoarea: 

An 

şcolar 

Personal didactic 
Didactic 

auxiliar 
Nedid. 

Posturi Titulari Detaşaţi Suplinitori 
Alte 

situaţii 

2008/2009  42 4 6 4 3 5 

2009/2010  42 6 7  3 5 

2010/2011  41 5 2  3 5 

2011/2012 42,04 41 6 2  3 5 

În demersul de stabilizare a personalului didactic la nivelul unităţii de învăţământ, a crescut numărul 

titularilor. Cu toate acestea, existenţa unor situaţii specifice unităţii de învăţământ (inspectori şcolari, 

directori, personal cu concediu creştere copil/studii postuniversitare), a determinat menţinerea în 

încadrarea cu personal didactic a unui număr relativ constant de ore alocate pentru detaşare în interesul 

învăţământului, suplinire, completare de normă şi cumul/plata cu ora. Având în vedere numărul total 

de elevi şi numărul de posturi didactice, se poate estima eficienţa încadrării cu personal didactic 

prin raportul număr de elevi/post didactic.  

Anul școlar 
2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

Nr posturi 
   

42,04 

Nr elevi 711 715 734 770 

 

44,44% 

24,44% 

12,22% 

12,22% 

5,56% 1,11% 

Admitere liceu 2011-2012 

Liceul Teoretic „A.I. Cuza” 

C. N. „A. D. Ghica” 

Liceul Pedagogic „M. Scarlat” 

Liceul Teoretic „C. Noica” 

Liceul Tehnologic nr. 2

Liceul Adventist „Ș. Demetrescu” 
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Valoarea acestui indicator se situează peste medii înregistrate la nivel naţional şi judeţean.  

Sub aspectul pregătirii profesionale şi calităţii prestaţie didactice, la nivelul personalului didactic 

din Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”se remarcă ponderea ridicată a cadrelor didactice cu 

gradul didactic I şi a cadrelor didactice cu gradaţie de merit. Astfel, la nivelul anului şcolar 

2011/2012, luând în calcul cadrele didactice cu cel puţin ½ normă în unitate, situaţia statistică se 

prezintă astfel (ponderi aproximativ constante în ultimii 4 ani şcolari): 

Total cadre didactice 
Cadre didactice cu 

gradul didactic I 

Cadre didactice cu 

gradaţie de merit 

39 35 89,74%% 15 38,46% 

În acelaşi timp, este semnificativă participarea directă a cadrelor didactice din Școala Gimnazială 

„Ștefan cel Mare” la procesul de reformă a învăţământului, colectivul didactic cuprinzând: 

1) Autori de manuale şcolare avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; 

2) Formatori naționali și județeni; 

3) Metodişti IŞJ; 

4) Membri în structuri instituţionale de nivel judeţean şi naţional (consilii consultative pe 

discipline, comisii naţionale pe discipline, comisii centrale olimpiade naţionale etc.). 

Preocuparea pentru perfecţionare, formare continuă şi dezvoltarea profesională a determinat 

participarea în număr mare a cadrelor didactice din Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” la activităţile 

metodice şi cursurile de formare continuă organizate de instituţiile abilitate la nivel local, judeţean şi 

naţional. În această privinţă, sprijinul acordat de Comisia pentru perfecţionare, formare continuă şi 

dezvoltare profesională, s-a dovedit important – fiind asigurată informarea corespunzătoare a cadrelor 

didactice asupra ofertei de formare existente. Rolul Comisiei trebuie însă în continuare crescut – în 

special în privinţa monitorizării modului în care se realizează perfecţionarea periodică a cadrelor 

didactice, aşa cum este aceasta prevăzută de legislaţia în vigoare. 

Sub aspectul disciplinei cadrelor didactice şi a personalului în general nu au fost înregistrate în ultimii 

ani situaţii deosebite. Rămân în continuare unele probleme legate de punctualitatea la clasă, de 

respectarea termenelor privind îndeplinirea anumitor atribuţii de serviciu specifice, de participarea 

consecventă la toate activităţile organizate de şcoală. Pentru a reduce frecvenţa acestor probleme, în 

baza prevederilor Contractului colectiv de muncă şi în urma negocierilor purtate cu personalul 

didactic, a fost actualizată fişa postului cadru didactic – aceasta fiind ulterior asumată de toţi profesorii 

angajaţi în Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”. Evaluarea activităţii personalului didactic, didactic 

auxiliar şi nedidactic a determinat acordarea în ultimii ani de către Consiliul de Administraţie a 

calificativului foarte bine întregului personal. 

La nivelul activităţilor metodico-ştiinţifice, rapoartele de activitate întocmite de şefii de catedre 

evidenţiază existenţa unei preocupări continue pentru creşterea calităţii procesului educaţional. 

Sintetizând pentru exemplificare cele prezentate în rapoartele de activitate ale catedrelor pentru anul 

şcolar 2011/2012, pot fi menţionate următoarele activităţi şi iniţiative susţinute de catedrele de 

specialitate: 

1) Catedra de Limba şi literatura română: 

a. Pregătirea specială, informarea şi evaluarea elevilor pentru examenul naţional (simulări 

examene) 

b. Pregătirea elevilor pentru performanţă  

c. Activitate redacţională: editarea şi difuzarea revistei „Zoom” (parteneriat cu Revista 

Cutezătorii) 
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2) Catedra de Limbi moderne: 

a. Interes deosebit pentru formarea continuă + participări numeroase 

b. Activităţi extraşcolare 

3) Catedra de Matematică: 

a. Pregătirea specială, informarea şi evaluarea elevilor pentru examenul naţional (simulări 

examene) 

b. Pregătirea elevilor pentru performanţă  

4) Catedra de Științe: 

a. Pregătirea elevilor pentru performanţă + rezultate deosebite 

b. Îmbunătăţirea dotărilor laboratorului de fizică, chimie, biologie 

c. Participare în diferite structuri instituţionale de nivel judeţean şi naţional (Consiliul 

Consultativ Fizică, Comisia Naţională de Fizică, Comisia Centrală ONF) 

5) Catedra Ştiinţe socio-umane: 

a. Pregătirea elevilor pentru performanţă + rezultate deosebite 

b. Organizarea de activităţi extracurriculare 

c. Implicare deosebită în activităţile extraşcolare 

d. Iniţiativă şi sprijin deosebit în rezolvarea problemelor şcolii  

6) Catedra Educaţie fizică şi sport: 

a. Organizarea de activităţi extracurriculare 

b. Organizarea de activităţi extraşcolare deosebit de atractive 

c. Rezultate deosebite la concursuri sportive şcolare 

1.2.3 Analiza SWOT a domeniului „Resurse umane” 

 

M
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Puncte tari: 

 Ofertă de şcolarizare stabilă, conformă cu 

cererea comunităţii locale 

 Elevi cu nivel de pregătire ridicat şi 

potenţial intelectual peste medie 

 Personal cu nivel de calificare ridicat şi 

interes pentru perfecţionare şi dezvoltare 

profesională, incluzând un număr important 

de cadre-resursă 

 Relaţii interpersonale echilibrate şi 

democratice 

Puncte slabe: 

 Ponderea relativ redusă a metodelor 

interactive, centrate pe elev în 

activitatea la clasă 

 Repartiţie neuniformă a iniţiativei şi 

implicării personalului în problemele 

unităţii de învăţământ 

M
ed
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l 

ex
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rn
 

Oportunităţi: 

 Poziţie tradiţional bine stabilită în ierarhia 

ofertei educaţionale locale, cu efect direct 

asupra cererii   

 Existenţa resurselor necesare pentru formare 

continuă la nivel local 

 Implicarea unităţii de învăţământ în 

procesul de selecţie şi angajare a 

personalului didactic titular 

Ameninţări: 

 Depresia demografică 

 Limite în asigurarea resurselor 

materiale şi financiare 

 Instabilitate legislativă 

 Centralizarea excesivă a mişcării 

personalului didactic 

 Lipsa de atractivitate a carierei 

didactice 

1.3 Curriculum – evaluare 

Reforma actuală a Curriculumului Naţional – debutată în anul şcolar 2003/2004, cu finalizare în anul 

şcolar 2007/2008 – a fost în principal determinată de restructurarea învăţământului preuniversitar 

prin extinderea duratei învăţământului obligatoriu, dar şi de o nouă abordare în proiectarea 

curriculară – în acord cu obiectivele strategice agreate la nivel european prin programul Educaţie şi 
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formare profesională 2010. Preluând concepţia curriculară fundamentată din perioada precedentă, 

curriculumul actual a determinat o serie de mutaţii în abordarea procesului educaţional la clasă: 

1) Orientarea spre dezvoltarea de competenţe; 

2) Prezentarea conţinuturilor într-o formă sintetică; 

3) Aplicarea la clasă pe baza manualelor alternative; 

4) Evaluarea elevilor pe bază de standarde conforme competenţelor propuse. 

Cu toată evoluţia în ansamblu pozitivă a Curriculumului Naţional în ultimii ani, se constată în 

continuare existenţa unor probleme de natură internă (coerenţă, încărcare, standarde etc.) cu efecte 

evident negative asupra aplicării la clasă şi, în ultima instanţă, asupra performanţelor şcolare şi 

motivării elevilor. Corectarea acestor probleme solicită în continuare eforturi susţinute din partea 

cadrelor didactice, elevilor şi autorilor de programe şi manuale şcolare. 

În ceea ce priveşte curriculumul la decizia şcolii, evoluţia acestuia a fost marcată în continuare de 

problemele de tip organizatoric (spaţii de şcolarizare existente, resurse materiale, orar etc). În acelaşi 

timp, ponderea scăzută a curriculumului la decizia şcolii la nivelul învăţământului obligatoriu nu a 

lăsat prea multe posibilităţi de rezolvare concomitentă a priorităţilor educaţionale ale unităţii de 

învăţământ şi de răspuns la interesele elevilor. 

Activităţile derulate anual pentru aplicarea Curriculumului Naţional la clasă în Școala Gimnazială 

„Ștefan cel Mare” includ în principal următoarele:   

1) Documentarea privind planurile de învăţământ, programele şcolare în vigoare şi manualele 

şcolare aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului pentru fiecare 

disciplină; 

2) Studierea şi discutarea programelor şcolare în cadrul catedrelor; 

3) Abilitarea curriculară prin participare la instruiri şi formări susţinute de Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Teleorman, Casa Corpului Didactic Teleorman, alte instituţii abilitate; 

4) Elaborarea şi aplicarea planificărilor calendaristice; 

5) Selecţia şi comanda manualelor şcolare. 

Secvenţa de curriculum la decizia şcolii se realizează prin intermediul Comisiei pentru curriculum – 

numită anual prin decizie internă, coordonată de directorul adjunct şi formată din reprezentanţii tuturor 

ariilor curriculare. Etapele parcurse anual în stabilirea curriculumului la decizia şcolii sunt: 

1) Stabilirea priorităţilor academice la nivelul Comisiei pentru curriculum şi informarea cadrelor 

didactice şi elevilor; 

2) Înregistrarea de către Comisia pentru curriculum a propunerilor de activităţi curriculare şi 

extracurriculare din partea cadrelor didactice, cu consultarea elevilor; 

3) Evaluarea propunerilor şi elaborarea proiectului pentru curriculumul la decizia şcolii de către 

Comisia pentru curriculum; 

4) Consultarea elevilor şi finalizarea proiectului pentru curriculumul la decizia şcolii; 

5) Dezbaterea şi aprobarea ofertei pentru curriculumul la decizia şcolii la nivelul Consiliului de 

Administraţie (implicarea reprezentanţilor comunităţii locale) şi Consiliului Profesoral; 

6) Exprimarea în scris a opţiunilor elevilor şi prelucrarea datelor; 

7) Elaborarea şi aprobarea schemelor orare pentru fiecare clasă în cadrul Consiliului de 

Administraţie. 

În baza acestei proceduri interne, pe parcursul ultimilor ani, curriculumul la decizia şcolii din Școala 

Gimnazială „Ștefan cel Mare”a avut următoarele caracteristici: 
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1) Orientare predominantă spre activităţi de susţinere a performanţei înalte prin extinderi 

curriculare ale disciplinelor de interes pentru elevi; 

2) Stabilitate în timp în privinţa unui număr de oferte specifice: educaţia pentru sănătate, formarea 

competenţelor lingvistice în limbi moderne; 

3) Activităţi extracurriculare menite să răspundă mai bine nevoilor de învăţare ale elevilor.  

1.3.1 Analiza SWOT a domeniului „Curriculum” 
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Puncte tari: 

 Documentarea şi aplicarea corectă a 

Curriculumului Naţional la clasă 

 Parcurgerea integrală a programelor şcolare 

pe bază de planificări adecvate 

 Utilizarea manualelor şi auxiliarelor 

curriculare aprobate 

 Elaborarea CDŞ prin consultare cu elevii şi 

cadrele didactice 

 Ofertă specifică de activităţi extracurriculare 

incluse în CDŞ 

Puncte slabe: 

 Orientarea preponderentă a CDŞ spre 

echilibrarea alocărilor orare din 

planurile de învăţământ 

 Accent pe abordarea teoretică şi 

mono-disciplinară 

 Formalism în elaborarea planificărilor 

şi a altor documente interne 

 Utilizarea redusă a instruirii asistate de 

calculator în aplicarea Curriculumului 

Naţional la clasă 

M
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 Oportunităţi: 

 Curriculum Naţional modern, conform 

orientărilor agreate la nivel european 

 Ofertă bogată de auxiliare curriculare pentru 

toate disciplinele 

 Ofertă de formare pentru abilitarea 

curriculară existentă la nivel local 

Ameninţări: 

 Instabilitatea programelor şcolare 

 Încărcarea excesivă a programelor 

şcolare 

 Limite în resursele materiale, 

financiare şi informaţionale necesare 

 Număr redus de manuale alternative şi 

calitatea acestora 

1.4 Resurse materiale – evaluare 

1.4.1 Baza materială 

Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” funcţionează în două clădiri, localul 1 principal reabilitat în anul 

2007, și localul 2, amenajat într-un fost internat (parter și etajul I), amplasate în municipiul Alexandria, 

Str. Carpați Nr. 15. În scopul menţinerii imobilelor la standardele corespunzătoare activităţilor de 

învăţământ, în fiecare an sunt efectuate igienizări, reparaţii şi modernizări ale spaţiilor şcolare, în 

limita fondurilor alocate prin buget, fiind adesea utilizate în acest scop o bună parte din veniturile 

proprii realizate de instituţie. Clădirile sunt racordate la: 

1) Reţeaua publică de apă – canal; 

2) Reţeaua publică de distribuire a energiei electrice; 

3) Reţeaua publică de distribuire a gazelor naturale; 

4) Reţeaua publică de telecomunicaţii; 

5) Internet. 

Spaţiile utilizate în procesul educaţional sunt următoarele: 

Săli de clasă 19 

Laboratoare de informatică 1 

Laboratoare de ştiinţe ale naturii 3 

Cabinete limbi străine 1 

Cabinet geografie 1 
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Bibliotecă 2 săli 

Anexă bibliotecă 1 

Sală sport 1 

Arhivă 1 

Cabinet medical (fără medic 

permanent , parteneriat) 
1 

Cancelarie 2 

Birouri ale administraţiei 3 

Grupuri sanitare 8 

Asociație părinți 1 

Magazii 4 

Înălţimea medie a sălilor de clasă este de 3,5 m, în localul 1 și de 2,6 m în localul 2. Geamurile şi uşile 

se încadrează ca dimensiuni în standardele uzuale, asigurând o iluminare şi aerisire corespunzătoare, 

respectiv posibilitatea evacuării în caz de necesitate. Pardoselile sunt din parchet (săli de clasă, sala de 

sport şi birourile administraţiei), mozaic (coridoare, scări) gresie (grupuri sanitare) 

Toate spaţiile şcolare sunt dotate cu mobilier (bănci şcolare, mese, scaune, rafturi, dulapuri etc.), sala 

de sport este utilată cu echipamentele sportive necesare, iar cabinetele şi laboratoarele sunt dotate cu 

aparatură şi material didactic. Mobilierul şcolar precum şi celelalte dotări corespund în general 

standardelor naţionale. 

În privinţa dotării cu materiale şi mijloace didactice, s-a înregistrat un progres real în anii 2007, 2008, 

2009 – prin achiziţiile realizate de la bugetul local pentru laboratoarele de ştiinţe ale naturii, sala de 

sport şi biblioteca unităţii de învăţământ.  

Din veniturile proprii realizate de Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, sunt de asemenea 

achiziţionate în fiecare exerciţiu financiar materiale şi mijloace didactice – în special în domeniul 

tehnicii de calcul.  

1.4.2 Biblioteca Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare”, Alexandria 

Considerată ca o resursă esenţială pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei oferite elevilor, Biblioteca 

Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare, a constituit în ultimii ani un obiectiv prioritar în dezvoltarea 

instituţională pe termen scurt şi mediu. La această dată, Biblioteca Școlii Gimnaziale „Ștefan cel 

Mare” prezintă următoarea ofertă pentru cititori: 

1) Un număr total de 2 săli cu publicaţiile organizate pentru acces liber la raft, dintre care una 

amenajată ca sală de lectură cu o capacitate de 25 de locuri. La acestea se adaugă sala 

specială pentru depozitarea manualelor. Toate spaţiile bibliotecii sunt grupate la etajul I al 

localului 2, separat de sălile de clasă. 

2) Un fond documentar format din peste 12.000 de volume şi conţinând numeroase cărţi rare de 

literatură, filozofie, istorie, geografie etc. În afara lucrărilor în limbile clasice – latină şi greacă 

– există cărţi în limba  română,  germană, franceză, engleză. 

3) Titluri de ziare şi reviste. Publicaţii în acces liber: dicţionare, enciclopedii, albume, filozofie, 

psihologie, religie, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe ale naturii (matematică, fizică, chimie, 

biologie), artă, lingvistică, literatură română şi universală, geografie, istorie şi civilizaţie. 

4) Acces liber şi gratuit la documente. Înscrierea se face pe baza carnetului sau legitimaţiei de 

elev. Accesul în sala de lectură se obţine prin prezentarea carnetului sau a legitimaţiei de elev 

care rămâne la bibliotecar până la plecarea cititorului din sala de lectură. 
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5) Împrumut la domiciliu pentru cititorii înscrişi la bibliotecă. Nu se împrumută la domiciliu: 

lucrări de referinţă (dicţionare, enciclopedii, albume de artă, atlase, unicate etc.),  publicaţiile 

aflate în fondul documentar, ziare şi ultimul număr din reviste. În funcţie de categoria de 

cititori, pot fi împrumutate cărţi şi publicaţii periodice (în afara celor rezervate pentru 

consultarea pe loc) pe diferite intervale de timp, conform regulamentului intern. 

6)  Documentare - biblioteca dispune în prezent de 2 calculatoare – pentru baza de date a 

bibliotecii, respectiv pentru public. 

7) Acces la mijloace multimedia – biblioteca pune la dispoziţia cititorilor săi un sistem audio, 

videoproiector, video şi televizor. 

Oferta actuală a Bibliotecii Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” Alexandria este rezultatul direct al 

preocupării Consiliului de Administrație pentru dezvoltarea bazei materiale. Până în prezent, această 

preocupare s-a materializat în: 

1) Reabilitarea de bază. În această etapă s-au desfăşurat în principal lucrări ample de amenajare 

şi reparaţii, conducând la extinderea spaţiilor alocate. 

2) Dotarea cu materiale. În această etapă biblioteca a fost dotată cu mobilier nou pentru 

organizarea colecţiilor şi pentru intrarea în funcţiune a sălii de lectură, mijloace multimedia 

(Videoproiector, televizor, video, sistem audio) şi 2 calculatoare – pentru baza de date a 

bibliotecii şi respectiv pentru uzul elevilor. 

Suplimentar faţă de activităţile curente, Biblioteca Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” organizează 

activităţi culturale (prezentări de carte, expoziţii, comemorări şi aniversări etc.) şi găzduieşte diferite 

manifestări organizate de unitatea de învăţământ sau de Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman 

(sesiuni de comunicări, activităţi de formare continuă, întâlniri metodice etc.). 

1.4.3 Analiza SWOT a domeniului „Resurse materiale” 

 

M
ed

iu
l 

in
te

rn
 

Puncte tari: 

 Dezvoltare bazei materiale pe bază de 

priorităţi aprobate de Consiliul Profesoral şi 

comunitatea locală 

 Existenţa proiectelor specifice de dezvoltare a 

bazei materiale 

 Laboratoare şi cabinete specializate pentru 

informatică, ştiinţe ale naturii şi geografie, 

sală de sport  

 Dotări corespunzătoare în privinţa tehnicii de 

calcul 

 Dotări corespunzătoare cu material didactic 

pentru toate disciplinele 

Puncte slabe: 

 Distribuţie inegală a iniţiativei la nivelul 

personalului, elevilor şi părinţilor privind 

dezvoltarea şi conservarea bazei 

materiale 

 Deficienţe în activitatea de inventariere, 

conservare a patrimoniului şi casare 

 Insuficientă utilizare în procesul didactic 

a materialelor existente 

M
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l 
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Oportunităţi: 

 Interes şi sprijin din partea comunităţii locale 

pentru îmbunătăţirea condiţiilor educaţionale 

 Posibilităţi de obţinere de finanţări directe de 

la bugetul statului şi fondurile structurale 

pentru dotări şi investiţii pe bază de proiecte 

 Descentralizarea administraţiei şi finanţării 

învăţământului preuniversitar 

Ameninţări: 

 Limite în asigurarea resurselor financiare 

necesare finalizării unor proiecte 

 Capacitate instituţională redusă în 

managementul de proiect 

 Modificări frecvente ale legislaţiei 

 Mediu financiar rigid şi ostil 

 Uzura morală rapidă a tehnicii de calcul 
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1.5 Resurse financiare – evaluare 

Caracteristica esenţială sub aspect financiar a ultimilor ani constă în continuarea eforturile susţinute 

pentru fundamentarea, proiectarea şi execuţia corectă a bugetului de venituri şi cheltuieli, concomitent 

cu realizarea de venituri extrabugetare din închirieri de spaţii şi sponsorizări. 

Activităţile concrete derulate în domeniul resurselor financiare au vizat în principal: 

1) Fundamentarea, realizarea proiectului de buget şi planificarea bugetului aprobat; 

2) Execuţia bugetară conform prevederilor legale în vigoare; 

3) Închirierea spaţiilor excedentare (spaţiul comercial, sala de sport, săli de clasă); 

4) Atragerea de sponsorizări şi donaţii prin implicarea activă a părinţilor; 

5) Atragerea de fonduri din partea Comunităţii Europene. 

Veniturile extrabugetare ale instituţiei au permis o dezvoltare corespunzătoare a bazei materiale, 

precum şi asigurarea unor servicii necesare bunei desfăşurări a activităţilor. Veniturile realizate din 

închirieri de spaţii şi prin atragerea de sponsorizări şi proiecte au urmat o curbă ascendentă, sprijinul 

comunităţii locale fiind deosebit de important. 

Bugetul Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare”, Alexandria a înregistrat în ultimii 4 ani creşteri în valori 

absolute. În privinţa structurii acestuia, anul 2011 a prezentat o anumită specificitate – datorită 

finanţărilor directe pentru investiţii şi dotări. Repartiţia generală a bugetului total, exclusiv reparaţiile 

şi investiţiile finanţate direct de la bugetul local, se prezintă astfel: 

Cheltuieli de personal Cheltuieli de capital 
Cheltuieli materiale și 

servicii 
Burse 

1424423 0 293151 48626 

 

Ponderea excelentă pe care o deţin cheltuielile de personal reprezintă, totuşi, o situaţie specială la 

nivelul anului financiar 2011 – şi este justificată de fondurile importante obţinute direct de unitatea de 

învăţământ pentru cheltuieli de capital (investiţia ....). În mod curent, ponderea cheltuielilor de 

personal este mult mai ridicată – ajungând în general la valori apropiate de 90% din bugetul total. 

În privinţa repartiţiei cheltuielilor pe Titlul II, situaţia la nivelul anului 2011 se prezintă astfel: 

Bunuri si 

servicii 

Încălzit, 

iluminat, 

apă, canal 

Obiecte 

de 

inventar 

Materiale 

de 

curățenie 

Furnituri 

de birou 

Poştă, 

telecomunicaţii 

Alte 

cheltuieli 

213596 104091 79555 1903 1981 2605 100846 

 

În general, pentru perioada ultimilor 4 ani, se poate constata o pondere ridicată a cheltuielilor 

pentru plata utilităţilor. Aceasta denotă existenţa unui dezechilibru în finanţare.  

O contribuţie importantă la asigurarea resurselor financiare necesare organizării şi desfăşurării 

procesului educaţional au adus-o în ultimii 3 ani părinţii elevilor Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare”, 

Alexandria prin Asociaţia părinţilor. Pe baza fondurilor realizate de APSM, cu aprobarea acestora, au 

fost co-finanţate dotări şi lucrări specifice din cadrul proiectelor de dezvoltare a bazei materiale (v. 
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Cap. 3 Resurse materiale). Astfel, contribuţia părinţilor a fost esenţială pentru dotarea cu tehnică de 

calcul, aspirator, 2 videoproiectoare, televizor etc. Propunem ca din fondurile realizate de părinţi, să se 

asigure anual promovarea elevilor cu rezultate deosebite la învăţătură şi purtare, respectiv cu 

performanţe meritorii la olimpiadele şi concursurile naţionale.  

1.5.1 Analiza SWOT a domeniului „Resurse financiare” 
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Puncte tari: 

 Resurse extrabugetare realizate din 

închirieri  şi sponsorizări 

 Implicarea părinţilor în realizarea de 

venituri suplimentare pentru unitatea de 

învăţământ 

 Atragerea şi absorbţia de fonduri de la 

bugetul de stat (proiecte de investiţii) şi de 

la comunitatea europeană (proiecte şcolare) 

 Asigurarea din partea autorităţii publice 

locale a fondurilor necesare bunei 

funcţionări a instituţiei 

Puncte slabe: 

 Cheltuieli de personal şi pentru utilităţi 

prea ridicate 

 Lipsă de experienţă în realizarea şi 

implementarea de proiecte cu fonduri 

atrase de la bugetul de stat, respectiv din 

fondurile structurale  
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Oportunităţi: 

 Interes din partea comunităţii locale pentru 

asigurarea unei finanţări corespunzătoare 

nevoilor şcolii 

 Posibilitatea atragerii de fonduri de la 

bugetul de stat/comunitatea europeană pe 

bază de proiecte 

 Descentralizarea administraţiei şi finanţării 

învăţământului preuniversitar 

Ameninţări: 

 Modificări frecvente ale legislaţiei 

 Mediu financiar rigid şi ostil 

 Limite în asigurarea resurselor financiare 

la nivelul necesar (v. finanţare per capita) 

 Planificare deficitară la nivelul bugetului 

de stat – finanţări dezechilibrate sub 

aspect valoric şi de timp de utilizare 

1.6 Activităţi extracurriculare şi extraşcolare – evaluare 

Activităţile extraşcolare şi extracurriculare reprezintă atât completări aduse educaţiei oferită în cadrul 

activităţilor şcolare curente, cât şi modalităţi concrete de a interveni în organizarea şi ocuparea 

timpului liber al elevilor. La nivelul Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” Alexandria, cele mai 

importante categorii de activităţi organizate şi desfăşurate pentru elevi în regim extracurricular şi 

extraşcolar sunt: 

1) Cercuri extracurriculare organizate la nivelul de 1-2 ore pe săptămână în scopul educării 

diferenţiate a elevilor cu performanţe şcolare deosebite. Având în vedere orientarea spre 

performanţă a Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” Alexandria şi interesele exprimate de elevi, 

părinţi şi cadre didactice, sunt organizate anual cercuri pentru disciplinele matematică, limba 

română, fizică, chimie, limba engleză; 

2) Activităţi sportive – organizate în regim extracurricular pentru susţinerea unei dezvoltări 

armonioase a elevilor şi pentru îmbunătăţirea stării lor de sănătate (fotbal, volei, baschet). La 

nivel extraşcolar, activităţile sportive sunt susţinute prin organizarea de concursuri şi competiţii 

sportive; 

3) Activitatea redacţională a elevilor este organizată sub coordonarea cadrelor didactice din 

catedrele de limbi moderne şi limba română şi constă în redactarea, editarea, publicarea şi 

difuzarea Anuarului Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare”Alexandria şi a revistei şcolare Zoom. 

4) Activităţile extraşcolare de tip cultural sunt organizate cu sprijinul Consiliului Consultativ al 

Elevilor şi Consiliului Reprezentativ al Părinţilor şi includ anual: H-Party, Balul Mărțișorului, 

spectacole susţinute de elevi; 
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5) Sub coordonarea catedrelor de geografie şi ştiinţe socio-umane, a fost iniţiat un program de 

excursii tematice în ţară şi în străinătate;  

6) Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” a participat de la iniţiere la Strategia Naţională de 

Acţiune Comunitară şi au fost organizate şi desfăşurate anual activităţi specifice de către elevi, 

sub coordonarea comisiei diriginţilor, în colaborare cu comunitatea locală. 

1.6.1 Analiza SWOT a domeniului „Activităţi extracurriculare şi extraşcolare” 
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Puncte tari: 

 Interes deosebit din partea unui număr 

important de elevi şi cadre didactice pentru 

derularea de activităţi extracurriculare şi 

extraşcolare 

 Stabilitatea ofertei extracurriculare, 

fundamentată pe nevoi identificate la nivelul 

elevilor 

 Organizarea de activităţi extracurriculare 

destinate completării educaţiei şi formării 

profesionale a elevilor 

Puncte slabe: 

 Programul încărcat al elevilor (număr 

mare de ore pe săptămână) 

 Distribuţie inegală a interesului la nivelul 

elevilor, diriginţilor şi părinţilor 

 Absenţa unui cadru instituţional adecvat 

(protocoale) privind colaborarea cu 

instituţiile de cultură şi artă de la nivel 

local 

 Deficienţe în desfăşurarea anumitor 

activităţi datorită resurselor necesare 
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Oportunităţi: 

 Susţinere din partea comunităţii locale 

(autorităţi publice, părinţi, alţi actori) pentru 

activităţile extracurriculare şi extraşcolare, 

în special cele care implică colaborarea cu 

comunitatea 

 Existenţa unor oferte locale importante 

privind activităţile educative pentru elevi 

Ameninţări: 

 Limite în asigurarea resurselor financiare 

necesare organizării şi desfăşurării de 

activităţi extracurriculare şi extraşcolare 

 Lipsa de interes a instituţiilor de cultură 

şi artă în realizarea unui cadru 

instituţional de colaborare cu unităţile de 

învăţământ 

1.7 Relaţia şcoală-comunitate – evaluare 

Nivelurile, durata şi efectele colaborării Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” Alexandria cu 

reprezentanţii comunităţii locale au fost în general rezultatul existenţei unor necesităţi localizate 

preponderent la nivelul unităţii de învăţământ. Categoriile cele mai importante în care se încadrează 

relaţiile şcoală-comunitate derulate în ultimii ani sunt: 

1) Necesităţi de informare. În general schimbul de informaţii se produce la nivelul clasei şi 

implică din partea unităţii de învăţământ elevii, diriginţii şi mai rar cadrele didactice. Din 

partea comunităţii sunt implicaţi părinţii şi/sau reprezentanţi ai unor instituţii (de învăţământ, 

cultură, igienă-sănătate, administrative etc.). În majoritatea cazurilor fluxul de informaţi este 

orientat spre elevi. În această categorie se încadrează orele de dirigenţie cu invitaţi, şedinţele şi 

întâlnirile individuale cu părinţii etc. 

2) Necesităţi de formare. Acestea pot fi localizate atât la nivelul elevilor, cât şi la nivelul 

membrilor comunităţii. În cazul grupului-ţintă elevi, prin intermediul diriginţilor, se realizează 

educarea non-formală a elevilor prin participarea la manifestări culturale şi artistice, vizite la 

muzee, excursii etc.  

3) Necesităţi materiale. Atragerea de fonduri şi resurse materiale din comunitate este în general 

susţinută de conducerea unităţii de învăţământ şi este orientată atât către autorităţile locale cât 

şi către diverşi alţi parteneri. Având în vedere poziţia Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” 

Alexandria în comunitate, în cele mai multe situaţii solicitările justificate adresate către diverşi 

sponsori au avut succes. În ceea ce priveşte autoritatea publică locală, răspunsul a fost în 

general prompt şi pozitiv. 
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4) Necesităţi umanitare. Parte a educaţiei oferită în Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, 

spiritului umanitar format elevilor s-a manifestat în numeroase ocazii – în general create şi duse 

la îndeplinire prin iniţiativa concretă a elevilor. În fiecare an, elevi ai Școlii Gimnaziale „Ștefan 

cel Mare” vizitează şi duc ajutoare copiilor orfani şi bătrânilor, fondurile necesare fiind 

obţinute prin contribuţia benevolă a elevilor. 

5) Necesităţi de consultare la nivel managerial. Dialogul cu diferiţi parteneri interesaţi de 

evoluţia unităţii de învăţământ a avut ca scop atât facilitarea găsirii soluţiilor pentru diverse 

probleme cât şi necesitatea de a conştientiza partenerii asupra problemelor existente. 

Problemele şcolii sunt problemele comunităţii din care aceasta face parte – iar parteneriatul în 

identificarea şi soluţionarea acestora este cel care asigură sentimentul „proprietăţii” asupra 

priorităţilor dezvoltării instituţiei. 

Dintre cele mai importante activităţi – prin nivelul de implicare şi prin efectele produse – derulate în 

ultimii ani în acest domeniu, pot fi menţionate: 

1) Acţiuni în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară; 

2) Colaborare cu Poliţia şi Crucea Roşie; 

3) Colaborarea cu părinţii elevilor – inclusiv în organizarea şi desfăşurarea de activităţi 

extraşcolare; 

4) Serbări şcolare, vizite, spectacole de teatru şi film, lansări de carte; 

5) Editarea, publicarea şi difuzarea revistei Zoom  şi Anuarului Școala Gimnazială „Ștefan cel 

Mare”, Alexandria (propunere pentru anii următori); 

6) Acţiuni umanitare de ajutorare a persoanelor dezavantajate; 

7) Organizarea şi susţinerea unei activităţi susţinute de marketing educaţional – prin tipărirea de 

pliante şi afişe cu informaţii, distribuţia acestora în unităţi de învăţământ preșcolar şi întâlniri 

ale profesorilor din Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”cu elevii din aceste grădinițe . 

În privinţa colaborării la nivel instituţional, în anul şcolar 2011/2012 a continuat aplicarea Protocolului 

de colaborare cu Biblioteca Județeană, Muzeul Județean Teleorman. 

1.7.1 Analiza SWOT a domeniului „Relaţia şcoală-comunitate” 
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Puncte tari: 

 Interesul părinţilor pentru calitatea educaţiei 

oferite în şcoală – manifestat inclusiv prin 

rata ridicată de participare la şedinţele cu 

părinţii 

 Interes din partea elevilor şi cadrelor 

didactice pentru o relaţie activă şi profitabilă 

cu reprezentanţii comunităţii locale 

 Existenţa unui număr de activităţi 

consacrate implicând parteneriat 

instituţional 

 Considerarea colaborării cu comunitatea sub 

toate valenţele acesteia  

Puncte slabe: 

 Gradul ridicat de încărcare a programului 

elevilor (număr mare de ore pe 

săptămână) 

 Absenţa unui cadru instituţional adecvat 

(protocoale) privind colaborarea cu 

instituţiile de cultură şi artă de la nivel 

local 

 Implicarea redusă a foştilor elevi şi 

profesori în dezvoltarea relaţiilor cu 

comunitatea locală 

M
ed
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l 
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rn
 Oportunităţi: 

 Interesul comunităţii pentru dezvoltarea 

unei unităţi de învăţământ considerată 

emblematică pentru Alexandria 

 Existenţa unor oferte locale importante 

privind activităţile educative pentru elevi 

Ameninţări: 

 Limite în asigurarea resurselor financiare 

şi materiale necesare 

 Lipsa de interes a instituţiilor de cultură 

şi artă în realizarea unui cadru 

instituţional de colaborare cu unităţile de 
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 Număr important de absolvenţi ai unităţii de 

învăţământ în poziţii-cheie din comunitatea 

locală 

învăţământ 

1.8 Cooperare internaţională – evaluare 

1.8.1 Participarea în cadrul programelor europene 

Până în anul școlar 2011/2012 Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” a participat activ în cadrul 

programelor comunitare de cooperare în domeniul educaţiei şi formării profesionale, colaborând cu 

elevi, cadre didactice şi directori din unităţi de învăţământ din Franța, Belgia, Grecia, Spania, 

Germania, Italia, Lituania, Portugalia, şi Turcia în scopul atingerii obiectivelor propuse. Proiectele cu 

finanţare de la comunitatea europeană derulate în această perioadă au fost: 

Nr. 

crt. 
Categorie Titlu Perioadă 

Finanţare 

externă 

1.  
Proiect şcolar 

Comenius 

Noi, copii ai Europei, 

cetateni ai Europei 
2006  -2008  

2.  
Proiect şcolar 

Comenius 
Reporter fără frontiere 2008 - 2010  

3.  
Proiect şcolar 

Comenius 

Cea mai frumoasă gradină 

de cuvinte europene 
2010 - 2012 24.000 euro 

Proiectele menţionate au acoperit o arie relativ largă de interese ale elevilor şi cadrelor didactice, 

urmărind atingerea unor obiective specifice privind promovarea valorilor naţionale şi europene, 

educaţia pentru cetăţenie europeană, dimensiunea europeană în educaţie, managementul 

calităţii şi marketing educaţional etc. Activităţile realizate în cadrul proiectelor au inclus organizarea 

şi participarea la întâlniri cu partenerii, elaborarea şi promovarea de produse specifice (inclusiv la nivel 

de CDŞ), transferul de bune practici în managementul educaţional, precum şi activităţi specifice de 

evaluare, raportare şi diseminare. Proiectele derulate în perioada 2001-2004 au fost auditate de Agenţia 

Naţională Socrates (actualmente Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul 

Educaţiei şi Formării Profesionale), iar rezultatele auditului au evidenţiat atingerea în cea mai mare 

măsură a obiectivelor propuse şi respectare regulilor de management şi finanţare stabilite prin 

relaţiile contractuale. 

Suplimentar faţă de proiectele menţionate anterior, cadre didactice din Școala Gimnazială „Ștefan cel 

Mare” au participat la activităţi de formare continuă organizate şi finanţate de comunitatea europeană. 
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1.8.2 Analiza SWOT a domeniului „Cooperare internaţională” 
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Puncte tari: 

 Interes din partea elevilor şi cadrelor 

didactice în cooperarea europeană în 

domeniul educaţiei 

 Competenţe lingvistice şi IT de nivel înalt în 

rândul elevilor şi cadrelor didactice 

 Capacitate instituţională adecvată pentru 

susţinerea de proiecte de cooperare 

europeană  

Puncte slabe: 

 Impact relativ redus la nivelul 

conţinutului învăţământului (nivel 

curricular) 

 Dificultăţi în organizarea activităţilor de 

proiect în perioada activităţilor şcolare 

 Distribuţie inegală a iniţiativei şi 

interesului la nivelul elevilor şi cadrelor 

didactice 

M
ed

iu
l 
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te

rn
 Oportunităţi: 

 Lansarea la nivel european a Lifelong 

Learning Programme – cadru îmbunătăţit 

de organizare a cooperării europene în 

domeniul educaţiei 

 Sprijin profesional din partea IŞJ Teleorman 

pentru cooperarea europeană 

Ameninţări: 

 Limite în asigurarea resurselor financiare 

şi materiale necesare 

 Interes relativ redus din partea unităţilor 

de învăţământ din alte state europene 

 Domenii de cooperare de interes redus la 

nivel local 
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1.9 Strategia dezvoltării instituţionale în perioada 2012-2016 

1.9.1 Ţinte strategice 

Ţintele strategice pentru dezvoltarea instituţională a Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” în perioada 

următorilor 4 ani reprezintă soluţii propuse pentru rezolvarea optimă a problemelor prioritare 

identificate pe baza analizelor SWOT. Pentru clarificarea conceptuală şi metodică, sunt prezentate în 

continuare elementele de bază ale problemelor considerate prioritare la această dată şi ţintele strategice 

asociate. Formularea problemelor porneşte de la sinteza contextului favorabil (punctele tari ale 

domeniului), evidenţiază eventualele contradicţii şi analizează sintetic potenţialul impact al punctelor 

slabe şi ameninţărilor care conturează problema asupra misiunii asumate. Pentru ţintele strategice, s-a 

căutat o formulare generală, dar care să evidenţieze scopul propus şi să aibă pertinenţa necesară la 

nivelul tuturor actorilor implicaţi.  

Problema 1: Motivare pentru studiu și intr-o oarecare măsură absenteismul. Rezultatele elevilor 

la clasă, examene naţionale şi concursuri şcolare sunt bune. Există o ofertă importantă de activităţi 

extracurriculare şi extraşcolare, iar elevii optează în număr relativ mare pentru aceste activităţi şi le 

urmează consecvent. Deși, nota este un obiectiv important, se constată ponderea semnificativă a 

motivaţiei de tip extrinsec pentru studiu la toate nivelurile. Ca efect principal, motivaţia de tip 

extrinsec conjugată cu absenţa de la activităţile didactice determină lipsuri, adesea irecuperabile, în 

formarea competenţelor generale şi specifice prevăzute de programele şcolare. Absenteismul, 

motivaţia de tip extrinsec şi selectivitatea studiului nu se pot disocia de problematica orientării şcolare 

şi profesionale. Carenţele în cunoştinţele şi abilităţile elevilor au ca efect limitarea opţiunilor acestora 

privind admiterea la liceu. Prin efectele analizate succint aici, motivaţia extrinsecă şi absenteismul 

reprezintă conjugat un risc potenţial major pentru realizarea misiunii asumate. Un intelectual trebuie să 

fie performant într-o paletă largă de competenţe generale şi specifice, iar pentru a deveni creator de 

cunoaştere trebuie să aibă o carieră de succes. Descurajarea şi combaterea absenteismului şi 

construcţia motivaţiei intrinseci pentru studiu presupun acţiuni consecvente şi de lungă durată asupra 

factorilor interni determinanţi: gradul de încărcare al programelor şcolare şi al programului elevilor, 

atractivitatea activităţilor didactice, demonstrarea necesităţii studiului prin activităţilor curriculare, 

extracurriculare şi extraşcolare complementare, calitatea disciplinei etc. Pentru a orienta în mod efectiv 

şi eficient la nivel strategic rezolvarea acestei probleme complexe, într-o abordare pozitivă care 

vizează obţinerea de rezultate, se propune următoarea ţintă strategică pentru orizontul de timp 

2015/2016: 

Ţinta strategică 1: Îmbunătăţirea participării  elevilor (cantitativ şi calitativ) la 

activităţile didactice prin atragerea şi motivarea acestora 

Problema 2: Formalism în metodele şi tehnicile de predare-învăţare şi evaluare. Școala 

Gimnazială „Ștefan cel Mare” dispune de un personal didactic cu înaltă calificare – majoritatea 

cadrelor didactice având gradul didactic I. Rezultatele cadrelor didactice sunt recunoscute prin gradaţii 

de merit şi distincţii – ponderea celor care beneficiază de astfel de recompense fiind impresionantă. 

Există un număr important de cadre didactice resursă – mentori, formatori, metodişti, autori de 

programe şcolare, manuale şi alte publicaţii etc. Rezultatele obţinute de elevi răspund în cea mai mare 

măsură aşteptărilor faţă de o resursă umană de înaltă calitate. Trecând dincolo de indicatori şi date 

statistice, se constată însă existenţa în continuare a unui formalism/tradiţionalism pronunţat în 

metodele şi tehnicile utilizate la clasă în procesul de predare-învăţare şi evaluare. Abordarea formală şi 

tradiţionalistă se înregistrează de la nivelul proiectării curriculare (planificări, documente de catedră 

etc.) până la nivelul activităţilor concrete în clasă. Astfel, accentul în procesul educaţional este pus în 

foarte multe cazuri (înţelegând cadre didactice şi/sau activităţi didactice) pe predare şi nu pe învăţare 

activă, pe transmitere de informaţii şi nu pe formare şi exersare de competenţe. Abordarea didactică 

este în multe cazuri mono-disciplinară şi excesiv teoretizată. Instruirea asistată de calculator, 
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experimentul didactic frontal, activitatea diferenţiată individuală şi pe grupe, elaborarea de proiecte, 

evaluarea planificată şi prin tehnici variate etc. nu sunt metode cu o răspândire suficient de largă în 

activitatea tuturor cadrelor didactice. Abordarea formală şi tradiţionalistă a procesului didactic au în 

principal efecte asupra calităţii competenţelor formate la elevi (accent pe cunoştinţe şi neglijarea 

abilităţilor şi atitudinilor asociate) şi asupra abilitării lor pentru a învăţa pe parcursul întregii vieţi. A fi 

competent şi a avea capacitatea de a învăţa pe parcursul întregii vieţi sunt condiţii esenţiale pentru 

inserţia socio-profesională în societatea cunoaşterii. Din această perspectivă, problema identificată aici 

este o ameninţare internă pentru misiunea asumată. Punând accent pe abilitarea elevilor pentru 

învăţarea pe parcursul întregii vieţi, ţinta strategică propusă pentru abordarea problemei identificate se 

poate formula astfel:        

Ţinta strategică 2: Accent pe învăţarea în clasă prin metode didactice moderne, 

interactive, centrate pe elev 

Problema 3: Lipsa unei săli de festivități, activitate în două schimburi și insuficiența materialului 

didactic . În anul 2007 s-a solicitat sprijinul Primăriei Municipiului Alexandria în amenajarea unei săli 

de festivități din două săli de clasă de la parterul localului 2, dar se pare că structura de rezistență nu 

permitea acest lucru și deci suntem în continuare fără o sală de festivități.   În vara anului 2012 au fost 

reabilitate patru săli de clasă în localul 2 astfel că s-au îmbunătățit condițiile de studiu și în localul 2. 

Propunem ca în parteneriat cu Primăria Municipiului Alexandria în următorii 4-5 ani, să adăugăm la 

clădirea școlii o nouă aripă, care să aibă la demisol laboratoarele pentru științe (biologie, chimie, 

fizică), informatică, o sală de mese și la etaj sală de festivități, trebuie să ne concentrăm forțele și să 

convingem Primarul și Consilierii locali de viabilitatea proiectului. Ne propunem elaborarea unui plan 

de dezvoltare a bazei materiale cu finanțare de la bugetul naţional, bugetul local, din venituri proprii şi 

sponsorizări. Având în vedere efectele negative pe care le are această situaţie asupra calităţii şi 

eficienţei procesului educaţional, se propune următoarea ţintă strategică privind baza materială a 

unităţii de învăţământ:        

Ţinta strategică 3: Dezvoltarea spaţiilor de şcolarizare prin construirea unui corp 

nou de clădire şi achiziția de material didactic. 

Problema 4: Coerenţa şi priorităţile proiectelor de cooperare europeană.  

În perioada 2008-2012, Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare”a contractat şi pus în aplicare 3 proiecte 

şcolare Comenius. 

 Proiectele Şcolare Comenius au ca scop îmbunătăţirea calităţii şi consolidarea dimensiunii 

europene în educaţie, încurajarea învăţării limbilor străine şi a cooperării transnaţionale între şcoli, 

promovarea conştiinţei interculturale şi a inovaţiei în ceea ce priveşte metodele pedagogice şi tehnicile 

informaţionale. Aceste proiecte sunt promovate şi susţinute financiar de către Comisia Europeana prin 

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, se 

derulează în învăţământul preuniversitar şi  implică un număr mare de persoane: elevi, părinţi, toate 

categoriile de personal didactic, precum şi comunitatea locală, asociaţii non guvernamentale 

s.a. Aceste parteneriate au ca scop consolidarea dimensiunii europene în educaţie prin promovarea 

activităţilor de cooperare între scoli. 

 În consecinţă, pentru a răspunde misiunii asumate şi pentru a asigura coerenţa şi eficienţa 

acţiunilor din cadrul proiectelor de cooperare europeană, se propune următoarea ţintă strategică: 

Ţinta strategică 4: Educarea elevilor pentru cetăţenie europeană şi 

formarea/exersarea competenţelor lingvistice la elevi prin activităţi realizate în 

parteneriat cu şcoli din Uniunea Europeană. 
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Referitor la opţiunile strategice selectate pentru realizarea ţintelor propuse, trebuie menţionate 

următoarele: 

1) Sunt vizate în principiu acţiuni complementare în cadrul celor patru opţiuni strategice de bază – 

investiţie în resurse umane, dezvoltare curriculară, finanţare şi dotare şi relaţii comunitare. În 

funcţie de specificitatea ţintei strategice, anumite opţiuni sunt utilizate cu predilecţie, iar unele 

pot să lipsească. 

2) Ţintele strategice 1 şi 2 au un caracter complementar. Din acest motiv, pentru aceste ţinte, o 

parte din opţiunile strategice sunt comune. 

3) Opţiunile strategice se transpun la nivel tactic prin programe (multi)anuale care pot viza una 

sau mai multe ţinte strategice.   
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1.9.2 Opţiuni strategice 

Ţinte strategice / 

Opţiuni strategice 

Opţiunea investiţiei în 

resursa umană 
Opţiunea curriculară 

Opţiunea financiară şi a 

dotărilor materiale 

Opţiunea relaţiilor 

comunitare 

1. Îmbunătăţirea participării  

elevilor (cantitativ şi 

calitativ) la activităţile 

didactice prin atragerea şi 

motivarea acestora 

 Formarea continuă şi 

perfecţionarea 

personalului didactic în 

scopul promovării 

metodelor didactice 

moderne, interactive, 

centrate pe elev 

 Atragerea şi menţinerea 

personalului didactic cu 

performanţe deosebite 

 Monitorizarea şi 

îndrumarea activităţilor 

didactice, inclusiv prin 

utilizarea cadrelor-

resursă existente la 

nivelul şcolii 

 Îmbunătăţirea frecvenţei 

şi calităţii activităţilor 

metodice şi ştiinţifice la 

nivelul catedrelor de 

specialitate 

 Adaptare şi planificare 

coerentă conţinuturi, 

competenţe, metode 

vizând creşterea 

atractivităţii orelor 

 Aplicarea curriculumului 

la clasă pe bază de 

metode didactice 

moderne, inclusiv prin 

utilizarea instruirii 

asistate de calculator, 

utilizând mijloace 

didactice şi auxiliare 

curriculare care să 

crească atractivitatea 

orelor 

 Diversificarea metodelor 

de evaluare, planificarea 

şi standardizarea 

evaluării elevilor şi 

creşterea transparenţei 

acesteia 

 Ofertă educaţională 

(CDŞ, activităţi 

extracurriculare şi 

extraşcolare) dinamică şi 

coerentă, conformă cu 

nevoile elevilor şi 

resursele existente 

 Planificarea şi realizarea 

 Îmbunătăţirea dotării cu 

mijloace şi materiale 

didactice, inclusiv la 

nivelul tehnicii de calcul 

şi a programelor de 

calculator 

 Promovarea şi susţinerea 

performanţelor înalte 

(recompense, finanţare 

concursuri şi competiţii) 

 Finanţarea activităţilor 

elevilor în domeniul 

redacţional, cultural, 

artistic şi sportiv 

 Stabilirea/revizuirea 

relaţiilor de parteneriat 

cu instituţii locale de 

învăţământ, cultură şi 

artă vizând organizarea 

de activităţi 

complementare/ 

motivatoare studiului 

Accentuarea rolului şi 

responsabilităţii 

părinţilor în 

monitorizarea 

participării elevilor la 

activităţi 

2. Accent pe învăţarea în 

clasă prin metode didactice 

moderne, interactive, 

centrate pe elev 

 Recompensarea cadrelor 

didactice cu performanţe 

deosebite în activitate pe 

baza unui sistem de 

criterii stabilite prin 

consens 

 Finanţarea unor activităţi 

specifice pentru 

încurajarea performanţei 

înalte a elevilor – 

concursuri/competiţii 

locale 

 Documentare actuală şi 

modernă privind teoria şi 

practica pedagogică 

 Asigurarea comunicării 

 Colaborarea cu IŞJ şi 

CCD în scopul formării 

continue, precum şi 

pentru susţinerea şi 

promovarea iniţiativelor 

cadrelor didactice din 

şcoală 

 Implicarea unui număr 

mai mare de cadre 

didactice în cooperarea 

europeană în domeniul 

educaţiei şi facilitarea 

schimbului de bune 

practici în activitatea 

didactică 
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de activităţi educative şi 

de orientare şcolară 

la nivel local, naţional şi 

european între cadrele 

didactice prin dotare 

tehnică şi servicii 

internet 

3. Dezvoltarea spaţiilor de 

şcolarizare prin lansarea în 

parteneriat cu PMA a 

proiectului de extindere a 

localului şi îmbunătăţirea 

calităţii spaţiilor de 

şcolarizare existente 

 Informarea corectă şi 

completă a tuturor 

„actorilor” şi 

motivarea/mobilizarea 

acestora pentru 

dezvoltarea şi dotarea 

spaţiilor de şcolarizare 

 Organizarea echipelor de 

proiect (în cazul 

obţinerii de finanţări 

externe) 

 Formarea specifică prin 

programe acreditate a 

personalului implicat în 

achiziţiile publice  

 Nu este cazul 

 Atragerea de fonduri de 

la bugetul local, bugetul 

naţional, comunitatea 

europeană şi din 

sponsorizări 

 Lansarea şi punerea în 

execuţie a proiectului de 

extindere a localului 1 

(proiect naţional 

Reabilitare şcoli) 

 Dotarea cu mobilier 

şcolar a spaţiilor de 

şcolarizare din corpul 

nou de clădire 

 Dotarea cu mijloace şi 

material didactic a 

laboratoarelor şi sălii de 

festivităţi din corpul nou 

de clădire 

 Reabilitarea spaţiilor din 

localul 2 (pentru 

activităţi pe grupe) 

 Reamenajarea terenului 

de sport (asfaltare, 

împrejmuire) 

 Expertiză tehnică din 

partea ISJ şi Primăria 

Municipiului Alexandria 

pentru monitorizarea şi 

evaluarea execuţiei 

corpului nou de clădire 

 Colaborare permanentă 

cu Primăria 

Municipiului Alexandria 

pentru finanţarea 

obiectivelor propuse 

 Stabilirea de relaţii 

contractuale cu 

finanţatori şi executanţi 

(local-naţional) 

4. Educarea elevilor pentru 

cetăţenie europeană şi 

formarea/exersarea 

 Activităţi de formare 

pentru cadrele didactice 

implicate în proiecte, 

 Includerea în oferta 

educaţională a unui curs 

de educaţie pentru 

 (Co)finanţarea 

activităţilor şi produselor 

realizate în parteneriat 

 Implicarea părinţilor, 

reprezentanţilor 

comunităţii şi 
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competenţelor lingvistice la 

elevi prin activităţi realizate 

în parteneriat cu şcoli din 

Uniunea Europeană 

vizând educaţia pentru 

cetăţenie europeană 

 Organizarea echipelor de 

proiect (profesori, elevi) 

 Informarea corectă şi 

completă a cadrelor 

didactice, elevilor şi 

părinţilor privind 

activităţile proiectelor de 

cooperare europeană 

cetăţenie europeană 

 Accentuarea dimensiunii 

europene în curriculum 

 Asigurarea coerenţei 

între competenţele 

prevăzute de programele 

şcolare şi cele exersate 

în activităţi realizate în 

parteneriat cu şcoli din 

UE 

cu şcoli din UE 

 Asigurarea comunicării 

prin dotare tehnică şi 

servicii Internet 

corespunzătoare 

partenerilor tradiţional 

în proiectele de 

cooperare 

 Elaborarea şi 

implementarea de 

proiecte de cooperare 

finanţate de UE 
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1.9.3 Indicatori de realizare 

În tabelul următor sunt precizaţi principalii indicatori de realizare asociaţi ţintelor strategice propuse 

pentru intervalul 2012/2013 – 2015/2016. 

Ţinta strategică Indicatori de realizare 

1. Îmbunătăţirea 

participării  elevilor 

cantitativ şi calitativ la 

activităţile didactice 

(atragere, motivare) 

 Reducerea cu cel puţin 20% a numărului total şi normat pe elev de 

absenţe 

 Cel puţin 25% dintre elevi participă la activităţile extracurriculare şi 

extraşcolare organizate de şcoală 

 Cel puţin 80% dintre elevi cu medii generale în intervalul 9-10 să 

obţină şi la EN mediile generale situate între 9 şi 10 

 Scăderea cu cel puţin 5% a ponderii elevilor corigenți  

2. Accent pe învăţarea în 

clasă prin metode 

interactive, centrate pe 

elev 

 Cel puţin 30% din lecţii se desfăşoară prin metode didactice 

moderne, interactive, centrate pe elev (instruire asistată de calculator 

– minim 10%, activităţi experimentale, proiecte şi similare – minim 

10%; activitate diferenţiată individuală/pe grupe – minim 10%) 

 Cel puţin 30% dintre cadrele didactice beneficiază de o formă de 

recunoaştere a performanţei didactice (gradaţie, distincţii)  

3. Dezvoltarea spaţiilor de 

şcolarizare prin finalizarea 

şi punerea în funcţiune a 

unui corp nou de clădire şi 

îmbunătăţirea calităţii 

spaţiilor de şcolarizare 

existente 

 Unitatea de învăţământ funcţionează într-un singur schimb organizat 

în intervalul orar 8-14 

 Există, sunt funcţionale şi au inclusiv dotare cu tehnică de calcul şi 

acces permanent la internet 3 laboratoare de ştiinţe, 1 (2) laboratoare 

de informatică şi 1 cabinet de limbi moderne 

 Există şi sunt funcţionale şi sigure 1 teren de baschet şi 1 teren de 

handbal/minifotbal 

 Unitatea are aviz sanitar de funcţionare permanent 

4. Educarea elevilor 

pentru cetăţenie europeană 

şi formarea/exersarea 

competenţelor lingvistice 

la elevi prin proiecte de 

cooperare europeană 

 Cel puţin 10% dintre elevi participă anual la activităţile organizate în 

cadrul proiectelor de cooperare europeană (cu finanţare de la 

Comunitatea Europeană) 

 Cel puţin 30% dintre elevii claselor terminale au completat online 

CV-ul EUROPASS şi paşaportul lingvistic EUROPASS în limba 

română şi într-o limbă modernă de circulaţie europeană 

 Cel puţin 20% dintre elevi participă la activităţi de voluntariat în 

interesul comunităţii locale 

 (calitativ) Elevii demonstrează în viaţa de zi cu zi a şcolii şi în 

activităţi organizate în afara şcolii (vizite, spectacole, altele) o 

atitudine civică responsabilă 

 (calitativ) Elevii demonstrează în activitatea la clasă şi în alte 

contexte (dezbateri, competiţii, alte tipuri de manifestări) cunoştinţe 

şi atitudini privind drepturile şi obligaţiile cetăţeanului european 
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2 Planificare tactică – programe 

La nivel strategic, caracterul problemelor care stau la baza formulării ţintelor şi complexitatea 

relaţiilor dintre domeniile funcţionale determină o abordare prin acţiuni complementare în cadrul 

celor patru opţiuni strategice de bază. La nivel tactic, pentru a asigura coerenţa şi eficienţa mijloacelor 

concrete de realizare a strategiei propuse, sunt propuse programe (multi)anuale elaborate pentru 

fiecare opţiune strategică. În esenţă (v. tabelul din cadrul paragrafului 1.9.2 Opţiuni strategice), tactica 

propusă pune în aplicare pe verticală fiecare opţiune strategică, iar obiectivele programelor vizează pe 

orizontală atingerea ţintelor strategice. 

2.1 Obiectivele programelor 

În tabelul următor sunt prezentate sintetic programele propuse pentru realizarea ţintelor strategice, 

precizând obiectivele generale ale programelor, ţintele vizate de fiecare program şi perioada propusă 

pentru derulare. 

Denumirea 

programului 
Obiectivele generale ale programului 

Ţinte 

strategice 
Perioada 

Formarea 

continuă a 

personalului 

1) Formarea la întreg personalul didactic a 

competenţelor profesionale necesare predării-

învăţării prin metode didactice moderne, 

interactive, centrate pe elev 

2) Formarea personalului didactic implicat în proiecte 

de cooperare europeană privind managementul de 

proiect 

3) Formarea personalului didactic din catedrele de 

limbi moderne şi om şi societate privind educaţia 

pentru cetăţenie europeană 

4) Formarea specifică a personalului implicat în 

achiziţiile publice 

1 – 4 
2012-

2016 

Ofertă 

educaţională 

dinamică şi 

coerentă 

1) Elaborarea şi aplicarea CDŞ pe baza propunerilor 

catedrelor şi prin consultarea elevilor şi părinţilor, 

asigurând coerenţa activităţilor la nivel de 

conţinuturi şi competenţe 

2) Proiectarea şi realizarea activităţilor 

extracurriculare şi extraşcolare ca răspuns la nevoi 

specifice de învăţare ale elevilor, vizând 

completarea şi sprijinirea competenţelor prevăzute 

de programele şcolare 

3) Organizarea de concursuri, competiţii şi alte 

manifestări pentru promovarea elevilor şi motivarea 

performanţelor şcolare înalte 

4) Integrarea în oferta educaţională a activităţilor 

educative şi de orientare şcolară şi profesională 

1, 2, 4 
2012-

2016 

Dezvoltarea şi 

îmbunătăţirea 

calităţii spaţiilor 

de şcolarizare 

1) Finalizarea execuţiei corpului nou de clădire 

2) Punerea în funcţiune a spaţiilor de şcolarizare din 

corpul nou de clădire (destinaţie şi amenajare) 

3) Reamenajarea spaţiilor din localul 2  pentru 

activităţi extracurriculare, extraşcolare şi pe grupe 

4) Reabilitarea terenurilor de sport (asfaltare, 

împrejmuire, dotări) 

3 
2012-

2016 
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5) Reparaţii şi igienizări ale spaţiilor de şcolarizare 

Finanţare şi 

achiziţii 

1) Atragerea de finanţări pentru derularea proiectelor 

specifice de dezvoltare a bazei materiale 

2) Înlocuirea/modernizarea tehnicii de calcul 

3) Achiziţia de mijloace şi materiale didactice pentru 

laboratoarele din corpul nou de clădire şi conform 

solicitărilor catedrelor 

4) Înlocuirea mobilier şcolar deteriorat 

1 – 4 
2012-

2016 

Dezvoltarea 

relaţiilor 

comunitare 

1) Realizarea de parteneriate de colaborare cu instituţii 

de cultură şi artă din Alexandria pentru susţinerea 

participării elevilor la activităţile organizate de 

acestea (ocuparea timpului liber) 

2) Asigurarea expertizei tehnice din partea ISJ şi 

Primăriei Municipiului Alexandria pentru derularea 

investiţiilor şi lucrărilor 

3) Realizarea/revizuirea de proiecte de cooperare 

europeană pentru susţinerea educaţiei pentru 

cetăţenie europeană şi formarea/exersarea la elevi a 

competenţelor lingvistice  

1 – 4 
2012-

2016 

2.2 Estimarea resurselor necesare 

În tabelul următor sunt indicate categoriile şi estimările la această dată privind resursele necesare 

derulării programelor propuse. De menţionat că resursele financiare se referă la întreaga perioadă de 

derulare a programelor (4 ani – cu excepţia programului 3) şi se bazează în mare parte pe costuri 

istorice (plăţi efective la nivelul anului şcolar 2011/2012), după reţinerea din acestea a unei proporţii 

de aproximativ 50-60% pentru funcţionarea curentă a şcolii. Resursele financiare nu includ cheltuielile 

de personal, respectiv cheltuielile pentru materiale de curăţenie, încălzit, iluminat, apă, canal şi 

salubritate (nu pot fi cuantificate şi nu se pot estima realist la această dată). Cheltuielile pentru 

serviciile de comunicare (poştă, telefon, radio, internet) sunt repartizate relativ proporţional între 

programe (din nou, după reţinerea a 50% din costurile istorice pentru funcţionarea curentă a şcolii). 

Program Resurse umane Resurse materiale Resurse financiare 

1. Formarea 

continuă a 

personalului 

 directori 

 şefi de catedre şi 

compartimente 

 comisia formare 

continuă 

 comisie calitate 

 tehnică de calcul şi 

multiplicare 

 cărţi şi publicaţii 

 servicii comunicare 

 consumabile 

 12.000 calculatoare 

 2.000 cărţi şi publicaţii 

 5.000 servicii comunicare 

 2.000 consumabile 

2. Ofertă 

educaţională 

dinamică şi 

coerentă 

 directori 

 comisia pentru 

curriculum 

 şefi de catedre 

 diriginţi 

 comisie calitate 

 tehnică de calcul şi 

multiplicare 

 cărţi şi publicaţii 

 laboratoare şi 

cabinete 

funcţionale 

 mijloace şi 

materiale didactice 

 servicii comunicare 

 consumabile 

 10.000 cărţi şi publicaţii 

 20.000 reamenajări 

laboratoare şi cabinete 

 12.000 mijloace 

multimedia 

 25.000 mijloace şi 

materiale didactice 

 3.000 servicii de 

comunicare 

 3.000 consumabile 
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3. Dezvoltarea 

şi îmbunătăţirea 

calităţii spaţiilor 

de şcolarizare 

 directori 

 şefi de catedre şi 

compartimente 

 diriginţi 

 părinţi 

 personal 

administrativ 

 comisie calitate 

 tehnică de calcul şi 

multiplicare 

 programe legislaţie 

şi contabilitate 

 servicii comunicare 

 consumabile 

 materiale reparaţii 

 4.500 calculatoare 

(administraţie) 

 1.500 programe legislaţie 

şi contabilitate 

 8.000 servicii comunicare 

 4.000 consumabile 

 12.000 materiale reparaţii 

  4000000 construire, 

amenajare şi dotare 

laboratoare şi sală de 

festivităţi corp nou de 

clădire 

 250.000 reabilitare 

terenuri de sport 

4. Finanţare şi 

achiziţii 

(notă: achiziţiile 

realizate sunt 

menţionate la 

fiecare program 

în parte) 

 directori 

 şefi de catedre şi 

compartimente 

 diriginţi 

 părinţi 

 personal 

administrativ 

 tehnică de calcul şi 

multiplicare 

 programe legislaţie 

şi contabilitate 

 servicii comunicare 

 consumabile 

 1.500 programe legislaţie 

şi contabilitate 

 10.000 servicii 

comunicare 

 4.000 consumabile 

5. Dezvoltarea 

relaţiilor 

comunitare 

 directori 

 coordonatori 

proiecte 

 consilier educativ 

 şefi catedre 

 diriginţi 

 comisie calitate 

 elevi 

 părinţi 

 tehnică de calcul şi 

multiplicare 

 cărţi şi publicaţii 

 servicii comunicare 

 consumabile 

 2.000 cărţi şi publicaţii 

 7.000 servicii comunicare 

 5.000 consumabile 

 4.000 protocol 

 4.000 concursuri, 

competiţii, alte manifestări 

 5.000 publicaţii proprii 

 200.000 deplasări şi 

produse proiecte europene 
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3 Planificare operaţională – planuri manageriale 

Planurile manageriale prezentate în continuare cuprind operaţionalizarea pentru cei patru ani şcolari 

vizaţi în proiectarea strategică a programelor propuse pentru realizarea ţintelor strategice. Planurile 

manageriale sunt structurate pe programele propuse şi precizează la nivelul fiecărui program 

obiectivele specifice anului şcolar, activităţile considerate minim necesare pentru atingerea 

obiectivelor propuse şi o estimare a resurselor necesare. Activităţile proiectate pentru fiecare program 

sunt descrise succint (în cea mai mare parte în termeni de rezultate aşteptate) şi sunt precizate 

responsabilităţi, termene (estimate) de finalizare şi setul minim de indicatori obiectivi de realizare a 

activităţilor propuse. Datorită caracteristicilor programelor propuse, trebuie menţionat că anumite 

obiective şi activităţi se regăsesc similar sau identic în mai multe planuri manageriale. 

În proiectarea la nivel operaţional este propusă o evaluare de progres pentru fiecare dintre programele 

propuse – realizată la jumătatea ciclului de viaţă al acestora (2 ani). Evident nu este posibilă la această 

dată precizarea rezultatelor acestor evaluări, dar se are în vedere posibilitatea apariţiei şi/sau 

reformulării anumitor obiective şi activităţi ca acţiune corectivă asupra desfăşurării programelor 

propuse. De asemenea, deoarece o parte dintre obiectivele specifice propuse includ analize de nevoi 

(populaţia şcolară, personalul didactic şi curriculumul sunt în permanentă evoluţie), s-a luat în 

considerare posibilitatea introducerii unor obiective specifice şi activităţi asociate noi în anii următori, 

rezultate din analizele de nevoi realizate. 

Pentru economia redactării, sunt utilizate în text următoarele abrevieri (ordine alfabetică aici):  

APSM Asociaţia părinţilor„Ştefan cel Mare” 

CA Consiliul de administraţie 

CC Comisia pentru curriculum 

CDP Comisia pentru perfecţionare, formare continuă şi dezvoltare profesională 

CEAC Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 

CP Consiliul profesoral 

CRP Consiliul reprezentativ al părinţilor 

ISJ Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman 

PMA Primăria Municipiului Alexandria 

SN Săptămâna N din anul şcolar respectiv (cu început fixat la 01.09) 
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3.1 Anul şcolar 2012/2013 

1. Formarea continuă a personalului didactic 

Obiective specifice 

1) Autoevaluare privind nevoia de formare continuă şi participarea la programele oferite de 

instituţiile abilitate, în limita intereselor instituţionale şi personale, cu finanţarea asigurată la 

nivelul programelor şi/sau din veniturile personale. 

2) Identificarea în colaborare cu CCD şi ISJ a programelor şi activităţilor de formare care răspund 

nevoilor identificate. 

3) Participarea a cel puţin 1/3 din personalul didactic la programele şi activităţile de formare 

identificate.  

4) Realizarea la nivelul fiecărei catedre a cel puţin o activitate metodică şi cel puţin 1 lecţie 

deschisă pe semestru vizând utilizarea la clasă a metodelor interactive, centrate pe elev. 

5) Asistarea la cel puţin 2 ore pe semestru a personalului didactic care a participat la programe şi 

activităţi de formare continuă 

Activităţi şi indicatori de realizare 

Descrierea activităţii Responsabili Termen Indicatori 

Informarea şefilor de catedre şi 

personalului administrativ privind 

situaţia programului de formare 

continuă 

Director S2/S5 

 Revizuire/actualizare modele 

rapoarte şi planuri de activitate 

catedre 

 Proces verbal CP 

Autoevaluarea nevoilor de formare 

continuă – pe baza activităţii la clasă, 

în şedinţe de catedră şi alte activităţi 

metodice 

Şefi catedre Permanent 

 Solicitări de participare la formare 

continuă 

 Procese verbale şedinţe de catedră 

Obţinerea şi diseminarea 

informaţiilor privind programele de 

formare continuă oferite de CCD 

Director 

Director 

adjunct 

S4/S5 
 Program de formare afişat 

 Proces verbal CP 

Facilitarea participării şi participarea 

efectivă a personalului la activităţile 

de formare 

Director 

Şefi catedre 

(colaborare cu 

furnizorii) 

Cf. ofertei 

 Modificare orar (daca este nevoie) 

 Certificate/adeverinţe participare 

 Procese verbale activităţi metodice 

catedre (minim 1 pe semestru) 

Monitorizare 

Director 

CDP 

Şefi catedre 

Planificare 

la nivel de 

catedre 

 Fişe de asistenţă la ore (minim 2 pe 

semestru) 

 Procese verbale lecţii deschise 

(minim 1 pe semestru) 

Evaluare (anuală) 

Director 

CP/CA 

CEAC 

S18/S30 

 Raport activitate CDP 

 Extras raport CEAC 

 Raport activitate anual 

 Proces verbal CP/CA 

Resurse necesare (estimare) 

Resurse umane Resurse materiale Resurse financiare 

 Directori, şefi de catedre 

 comisia formare continuă 

 comisia calitate 

 tehnică de calcul şi 

multiplicare 

 cărţi şi publicaţii 

 servicii comunicare 

 consumabile 

 servicii comunicare 

 consumabile 
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2. Ofertă educaţională dinamică şi coerentă 

Obiective specifice 

1) Aplicarea corectă şi transparentă a procedurii de elaborare a ofertei educaţionale  

2) Proiectarea integrată în oferta educaţională şi realizarea următoarelor categorii de activităţi 

extracurriculare în regim voluntar, în funcţie de opţiunile cadrelor didactice: 

a. Activităţi de pregătire pentru concursuri, olimpiade şi competiţii sportive 

b. Activităţi redacţionale (revista „Zoom” şi Anuarul SSM) 

3) Proiectarea integrată în oferta educaţională şi realizarea următoarelor categorii de activităţi 

extraşcolare: 

a. Concursuri școlare  (matematică, lb. română, lb. moderne, științe) 

b. Acţiunea „Laboratorul Verde al Reciclării”  

c. Activităţi educative 

4) Realizarea unei analize de nevoi pentru identificarea categoriilor de activităţi extracurriculare şi 

extraşcolare care să răspundă în continuare solicitărilor beneficiarilor. 

Activităţi şi indicatori de realizare 

Descrierea activităţii Responsabili Termen Indicatori 

Aplicarea procedurii de stabilire a 

ofertei educaţionale 

CC 

Şefi catedre 

Diriginţi 

S12 

 Procese verbale consultări elevi şi părinţi 

 Tabele cu opţiunile elevilor 

 Ofertă educaţională avizată de CP şi 

aprobată de CA 

Stabilirea formaţiunilor de studiu 

pentru activităţile extracurriculare 
Şefi catedre S14  Tabele nominale 

Proiectarea şi realizarea 

activităţilor extracurriculare şi 

extraşcolare 

Cadre 

didactice 

Diriginţi 

S20/ Cf. 

planificări 

 Program şi suport de curs pentru fiecare 

activitate extracurriculară 

 Program de activitate pentru fiecare 

activitate extraşcolară 

 Liste de prezenţă 

 Rezultatele elevilor la concursuri 

Publicaţii – revista Zoom  şi Anuar 

Monitorizare 
Director 

Şefi catedre 

Planificar

e 

ulterioară 

 Fişe de asistenţe la activităţile 

extracurriculare 

Evaluare 

Director 

CP/CA 

CEAC 

S16/S30 

 Raport activitate CC 

 Extras raport CEAC 

 Raport activitate director 

 Proces verbal CP/CA 

Resurse necesare (estimare) 

Resurse umane Resurse materiale Resurse financiare 

directori 

comisia pentru curriculum 

şefi de catedre 

diriginţi 

comisie calitate 

tehnică de calcul şi multiplicare 

cărţi şi publicaţii 

laboratoare şi cabinete funcţionale 

mijloace şi materiale didactice 

servicii comunicare 

consumabile 

1000 cărţi şi publicaţii 

50000 reamenajări laboratoare şi 

cabinete 

15000 mijloace multimedia 

 mijloace şi materiale didactice 

servicii de comunicare 

3000 consumabile 
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3. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea calităţii spaţiilor de şcolarizare 

Obiective specifice 

1) Finalizarea lucrărilor de amenajare a sălilor de clasă din localul 2 

2) Amenajarea Cancelariei din localul 2, cabinetului medical (parteneriat), și a sălii pentru APSM 

3) Reamenajarea laboratorului de informatică  – înlocuirea mobilierului cu unul adecvat pentru cel 

putin 25 de PC, achiziție 3 PC, 25 licenţe WIN 7, Office 2007 (sau 2010), echipamente de reţea 

4) Lansarea proiectului Şcoala după şcoală, cu sprijinul APSM 

5) Lansarea programului „Clasa mea” vizând repararea, igienizarea şi conservarea tuturor sălilor 

de clasă (inclusiv vopsirea tâmplăriei exterioare din localul 1) prin eforturile părinţilor şi în 

colaborare cu parteneri din comunitate (absolvenţi, alte persoane interesate). 

Activităţi şi indicatori de realizare 

Descrierea activităţii Responsabili Termen Indicatori 

Finalizarea lucrărilor de 

amenajare a sălilor din localul 2 

Directori 

Contabil 

Profesori 

Cf. 

termen 
contract 

 Contract de lucrări 

 Documentare achiziţii (după caz) 

 Situaţia în teren 

Planificarea spaţiilor 

disponibile pentru categoriile 

de activităţi solicitate  

Director 

Şefi catedre 
S3-4  Planificări activităţi (nivel catedre) 

Amenajarea Cancelariei din 

localul 2, a cabinetului medical 

și a sălii pentru Asociația 

părinților 

Directori 

Contabil 

Cf. 

termen 

contract 

 Contract de lucrări 

 Documentare achiziţii (după caz) 

 Situaţia în teren 

Analiza resurselor existente şi a 

posibilităţilor de reamenajare a 

laboratorului de informatică 

Directori 

Contabil 

Prof. 

informatică 

S4-5 
 Documente financiar contabile 

 Plan managerial informatică 

Reamenajarea laboratorului de 

informatică (25 mese, 3 PC, 25 

licenţe Win 7 și Office, 

echipamente de reţea) 

Directori 

Prof. 

informatică 

S10-11 
 Documentare achiziţii 

 Situaţia în teren 

Motivarea părinţilor şi elevilor 

pentru susţinerea proiectului 

„Şcoala după şcoala” şi 

programului „Clasa mea” 

Directori 

Diriginţi 

CRP 

S6-16  Proces verbal diriginți 

Lansarea proiectului „Şcoala 

după şcoala” şi programului 

„Clasa mea” 

CRP 

CCE 

APSM 

S16-20 
 Program vizând reparaţii, 

igienizări şi activităţi de 

conservare săli clase 

Derularea activităţilor din 

cadrul programului „Clasa 

mea” 

CRP 

CCE 

APSM 

Pe 

parcursul 

întregului 

an şcolar 

 Situaţia în teren 

 Documente comitete de părinţi pe 

clase, diriginţi 

Evaluare 

Director 

CP/CA 

CEAC 

S18/S30 

 Extras raport CEAC 

 Raport activitate director 

 Proces verbal CP/CA 

Resurse necesare (estimare) 

Resurse umane Resurse materiale Resurse financiare 

 directori  tehnică de calcul şi  4.500 calculatoare 



Pagină 42 din 66 

 

 şefi de catedre şi 

compartimente 

 diriginţi 

 părinţi 

 personal administrativ 

multiplicare 

 abonament legislaţie și 

pag WEB  

 servicii comunicare 

 consumabile 

 materiale reparaţii 

(administraţie) 

 40 abonament legislaţie şi pag 

WEB 

 2.500 servicii comunicare 

 1.000 consumabile 

 12.000 materiale reparaţii 

 20000 lucrări de amenajare  

 70.000 amenajare spaţii local 

2 

 50.000 reamenajare laborator 

informatică 

 

4. Finanţare şi achiziţii 

 

Obiective specifice 

1) Identificarea şi asigurarea unor surse complementare de finanţare pentru realizarea obiectivelor 

de achiziţii propuse 

2) Achiziţia a 3 calculatoare, 25 mese, 25 licenţe Windows 7 şi Office 2007 şi a echipamentelor 

de reţea pentru laboratorul de informatică  

3) Achiziţia de mijloace didactice şi material didactic pentru laboratoare şi cabinete (în funcţie de 

solicitări şi resurse) 

4) Achiziția a 12 PC pentru 4 săli de clasă și bibliotecă şi modernizarea tehnicii de calcul din 

reţeaua administrativă 

5) Achiziţia a 4 videoproiectoare şi 4 table metalice, pentru 4 săli de clasă 

Activităţi şi indicatori de realizare 

Descrierea activităţii Responsabili Termen Indicatori 

Elaborarea planului anual de 

achiziţii având în vedere 

obiectivele stabilite 

Director 

Şefi catedre 

Contabil şef 

S10 

 Propuneri catedre (cuprinse în 

planurile manageriale) 

 Plan de achiziţii 2012 

Elaborarea proiectului pentru 

achiziţia calculatoarelor 

Directori 

Şef de catedră 
S4-5 

 Plan managerial catedra 

informatică 

Identificarea surselor 

complementare şi contractarea 

finanţării (după caz) 

Director 

Echipe 

proiect 

După caz 
 Contracte de finanţare (proiect 

naţional, APSM, altele) 

Achiziţia calculatoarelor pentru 

laboratorul de informatică, 

bibliotecă şi sălile de clasă 

Director 

Contabil 
S10-11 

 Documentaţia achiziţiei publice 

 Situaţia în teren 

Achiziţia de mijloace şi 

material didactic pentru 

laboratoare şi cabinete (în 

funcţie de solicitări şi resurse) 

Director 

Contabil 

Cf. plan 

de 

achiziţii 

 Documentaţia achiziţiei publice 

 Situaţia în teren 

Monitorizare (plan de achiziţii, 

contracte de finanţare) 

Director 

Contabil 

Cf. 

termene 
 Documente financiar contabile 

Evaluare 

Director 

CP/CA 

CEAC 

S18/S30 

 Extras raport CEAC 

 Raport activitate director 

 Proces verbal CP/CA 
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Resurse necesare (estimare) 

Resurse umane Resurse materiale Resurse financiare 

 directori 

 şefi de catedre şi 

compartimente 

 diriginţi 

 părinţi 

 contabil 

 tehnică de calcul, material 

didactic şi multiplicare 

 programe legislaţie şi 

contabilitate 

 servicii comunicare 

 consumabile 

 30000 materiale didactice 

 

 400 programe legislaţie şi 

contabilitate 

 2.500 servicii comunicare 

 1.000 consumabile 

 

5. Dezvoltarea relaţiilor comunitare 

Obiective specifice 

1) Participarea cu rezultate bune a cel puţin 200 de elevi şi a cadrelor didactice din catedrele 

respective la concursurile pe discipline şi competiţii sportive organizate în colaborare cu ISJ, 

biblioteca judeţeană "Marin Preda" şi alţi parteneri 

2) Participarea a 100 de elevi, cadre didactice, în cadrul proiectului „Laboratorul verde al 

Reciclării” şi alte activităţi ECO 

3) Participarea a cel puţin 30% dintre elevi în timpul lor liber la spectacole, expoziţii şi alte 

manifestări susţinute de instituţii de cultură şi artă din Alexandria sau care vin cu spectacole în 

oraşul nostru 

4) Organizarea şi desfăşurarea activităţilor din cadrul proiectelor educaţionale pe care şcoala le 

are cu diverse instituţii şi organizaţii  

5) Stabilirea obiectivelor de interes, conform ţintei strategice 4, identificarea partenerului şi 

elaborarea aplicaţiei pentru un proiect european  

Activităţi şi indicatori de realizare 

Descrierea activităţii Responsabili Termen Indicatori 

Organizarea 

concursurilor/olimpiadelor pe 

discipline şi a competiţiilor 

sportive 

Directori 

Şefi catedre 

CCE/CRP 

S24/S30 

 Programe activităţi 

 Liste de participare elevi 

 Adeverinţe de participare 

Organizarea în colaborare cu 

biblioteca judeţeană, muzeul 

judeţean a cel puţin unei 

manifestări culturale sau 

ştiinţifice 

Directori 

Şefi de 

catedre 

CCE 

CRP 

S30/S12 

 Programe de activitate 

 Produse specifice (prezentări, 

referate, afişe) 

Organizarea în colaborare cu 

partenerii externi a activităţilor 

în cadrul proiectului 

educaţional ,,Laboratorul Verde 

al Reciclăriiˮ 

Director 

Învăţători 
S17/S30 

 Programe de activitate 

 Adeverinţe, diplome etc. 

Informarea elevilor şi 

sprijinirea acestora pentru a 

participa la activităţile 

organizate de instituţiile de 

cultură şi artă partenere 

Diriginţi 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

 Afişe, pliante, note de informare 

 Evidenţa participării elevilor 

Realizarea activităţilor 

planificate în cadrul proiectelor 

educaţionale 

Coordonatori 
Cf. 

termene 

 Produse specifice 

 Documente vizite (după caz) 

 Documente financiar contabile 
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Realizarea activităţilor 

planificate (în unitate şi vizite 

de proiect) în cadrul proiectelor  

Echipă proiect 
Cf. 

termene 

 Rapoarte proiect 

 Documente financiar contabile 

Stabilirea obiectivelor, 

identificarea partenerului şi 

elaborarea aplicaţiei pentru un 

proiect european (Comenius 

etc) (inclusiv vizită 

pregătitoare) 

Directori 

Echipă proiect 

S4-6 

S14-15 

 Aplicaţie elaborată şi depusă 

 Documente vizită pregătitoare 

(după caz) 

Monitorizare 
Consilier 

educativ 
Semestrial 

 Fişe de monitorizare pentru fiecare 

activitate 

Evaluare 
Director 

CP/CA 
S18/S30 

 Raport activitate director 

 Proces verbal CP/CA 

Resurse necesare (estimare) 

Resurse umane Resurse materiale Resurse financiare 

 directori 

 coordonatori proiecte 

 consilier educativ 

 şefi catedre 

 diriginţi 

 comisie calitate 

 elevi 

 părinţi 

 tehnică de calcul şi 

multiplicare 

 cărţi şi publicaţii 

 servicii comunicare 

 consumabile 

 500 cărţi şi publicaţii 

 1.750 servicii comunicare 

 1.250 consumabile 

 1.000 concursuri, competiţii, 

alte manifestări 

 12.500 publicaţii proprii 

 200000 deplasări şi produse 

proiecte europene 

 

6. Program de măsuri speciale 

Obiective specifice 

1) Îmbunătăţirea rezultatelor la examenul de Evaluare Naţională, prin creşterea cu minim 10% a 

procentului de absolvenţi cu medii cuprinse în tranşa 9-10  

2) Accentuarea măsurilor de tip administrativ-disciplinar pentru descurajarea, combaterea şi 

reducerea cu cel puţin 10% a absenţelor elevilor 

Activităţi şi indicatori de realizare 

Descrierea activităţii Responsabili Termen Indicatori 

Planificarea şi realizarea 

recapitulărilor pentru Evaluarea 

Naţională 

Cadre 

didactice 

Şefi catedre 

S8 
 Planificări calendaristice 

 Condica de prezenţă 

Organizarea de consultaţii cu 

elevii cu risc ridicat 

Cadre 

didactice 

Diriginţi 

Şefi catedre 

Permanent  Evidenţe catedre 

Informarea părinţilor privind 

situaţia elevilor cu risc ridicat 

Diriginţi 

Consilier 

educativ 

Lunar  Raport consilier educativ 

Organizarea de simulări 

Cadre 

didactice 

Şefi catedre 

Sem. II 
 Subiecte 

 Lucrări 

Actualizare bază de date Cadre S10  Modele de subiecte 
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subiecte pentru Evaluare 

Naţională 

didactice 

Prof. doc. 

Şefi catedre 

 Bază de date electronică 

Actualizare liste medici de 

familie (să existe în catalog) 

Diriginţi 

Consilier 

educativ 

S8 
 Liste medici de familie 

 Informare scrisă părinţi 

Raportare în ultima zi de vineri 

din lună a numărului de absenţe 

Diriginţi 

Director adj. 
Lunar  Liste absenţe pe clase 

Realizarea săptămânală a 

evidenţei absenţelor (încercuire) 

Diriginţi 

Consilier 

educativ 

Săptămânal  Cataloage 

Respectarea întocmai a 

prevederilor privind absenţele 

nemotivate 

Diriginţi 

Director adj. 
Permanent 

 După caz, medii la purtare, 

decizii de sancţionare etc. 

Întâlniri individuale cu elevii-

problemă şi părinţii lor 

Diriginţi 

Consilier 

educativ 

Permanent 
 Convocări scrise 

 Rapoarte de discuţie (după caz) 

Monitorizare Director Permanent  Note de serviciu 

Evaluare 

Director 

Şefi catedre 

CA 

CP 

Semestrial  Rapoarte de activitate 

Resurse necesare (estimare) 

Resurse umane Resurse materiale Resurse financiare 

 directori 

 consilier educativ 

 şefi catedre 

 diriginţi 

 tehnică de calcul şi 

multiplicare 

 servicii comunicare 

 consumabile 

 300 servicii comunicare 

 500 consumabile 
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3.2. Anul şcolar 2013/2014 

 

1. Formarea continuă a personalului didactic 

Obiective specifice 

1) Autoevaluare privind nevoia de formare continuă şi participarea la programele oferite de 

instituţiile abilitate, în limita intereselor instituţionale şi personale, cu finanţarea asigurată la 

nivelul programelor şi/sau din veniturile personale. 

2) Identificarea în colaborare cu CCD şi ISJ a programelor şi activităţilor de formare care răspund 

nevoilor identificate. 

3) Participarea a cel puţin 1/3 din personalul didactic la programele şi activităţile de formare 

identificate.  

4) Realizarea la nivelul fiecărei catedre a cel puţin o activitate metodică şi cel puţin 1 lecţie 

deschisă pe semestru vizând utilizarea la clasă a metodelor interactive, centrate pe elev. 

5) Asistarea la cel puţin 2 ore pe semestru a personalului didactic care a participat la programe şi 

activităţi de formare continuă 

Activităţi şi indicatori de realizare 

Descrierea activităţii Responsabili Termen Indicatori 

Informarea şefilor de catedre şi 

personalului administrativ privind 

situaţia programului de formare 

continuă 

Director S2/S5 

 Revizuire/actualizare modele 

rapoarte şi planuri de activitate 

catedre 

 Proces verbal CP 

Autoevaluarea nevoilor de formare 

continuă – pe baza activităţii la clasă, 

în şedinţe de catedră şi alte activităţi 

metodice 

Şefi catedre Permanent 

 Solicitări de participare la formare 

continuă 

 Procese verbale şedinţe de catedră 

Obţinerea şi diseminarea 

informaţiilor privind programele de 

formare continuă oferite de CCD 

Director 

Director 

adjunct 

S4/S5 
 Program de formare afişat 

 Proces verbal CP 

Facilitarea participării şi participarea 

efectivă a personalului la activităţile 

de formare 

Director 

Şefi catedre 

(colaborare cu 

furnizorii) 

Cf. ofertei 

 Modificare orar (daca este nevoie) 

 Certificate/adeverinţe participare 

 Procese verbale activităţi metodice 

catedre (minim 1 pe semestru) 

Monitorizare 

Director 

CDP 

Şefi catedre 

Planificare 

la nivel de 

catedre 

 Fişe de asistenţă la ore (minim 2 pe 

semestru) 

 Procese verbale lecţii deschise 

(minim 1 pe semestru) 

Evaluare (anuală) 

Director 

CP/CA 

CEAC 

S18/S30 

 Raport activitate CDP 

 Extras raport CEAC 

 Raport activitate anual 

 Proces verbal CP/CA 

Resurse necesare (estimare) 

Resurse umane Resurse materiale Resurse financiare 

 Directori, şefi de catedre 

 comisia formare continuă 

 comisia calitate 

 tehnică de calcul şi 

multiplicare 

 cărţi şi publicaţii 

 servicii comunicare 

 consumabile 

 servicii comunicare 

 consumabile 
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2 Ofertă educaţională dinamică şi coerentă 

Obiective specifice 

1) Aplicarea corectă şi transparentă a procedurii de elaborare a ofertei educaţionale  

2) Proiectarea integrată în oferta educaţională şi realizarea următoarelor categorii de activităţi 

extracurriculare în regim voluntar, în funcţie de opţiunile cadrelor didactice: 

a. Activităţi de pregătire pentru concursuri, olimpiade şi competiţii sportive 

b. Activităţi redacţionale (revista „Zoom” şi Anuarul SSM) 

3) Proiectarea integrată în oferta educaţională şi realizarea următoarelor categorii de activităţi 

extraşcolare: 

a. Concursuri școlare  (matematică, lb. română, lb. moderne, științe) 

b. Acţiunea „Laboratorul Verde al Reciclării”  

c. Activităţi educative 

4) Realizarea unei analize de nevoi pentru identificarea categoriilor de activităţi extracurriculare şi 

extraşcolare care să răspundă în continuare solicitărilor beneficiarilor. 

Activităţi şi indicatori de realizare 

Descrierea activităţii 
Responsab

ili 
Termen Indicatori 

Aplicarea procedurii de stabilire a 

ofertei educaţionale 

CC 

Şefi catedre 

Diriginţi 

S12 

 Procese verbale consultări elevi şi părinţi 

 Tabele cu opţiunile elevilor 

 Ofertă educaţională avizată de CP şi 

aprobată de CA 

Stabilirea formaţiunilor de studiu 

pentru activităţile extracurriculare 
Şefi catedre S14  Tabele nominale 

Proiectarea şi realizarea 

activităţilor extracurriculare şi 

extraşcolare 

Cadre 

didactice 

Diriginţi 

S20/ Cf. 

planificări 

 Program şi suport de curs pentru fiecare 

activitate extracurriculară 

 Program de activitate pentru fiecare 

activitate extraşcolară 

 Liste de prezenţă 

 Rezultatele elevilor la concursuri 

Publicaţii – revista Zoom  şi Anuar 

Monitorizare 
Director 

Şefi catedre 

Planificare 

ulterioară 
 Fişe de asistenţe la activităţile 

extracurriculare 

Evaluare 

Director 

CP/CA 

CEAC 

S16/S30 

 Raport activitate CC 

 Extras raport CEAC 

 Raport activitate director 

 Proces verbal CP/CA 

Resurse necesare (estimare) 

Resurse umane Resurse materiale Resurse financiare 

directori 

comisia pentru curriculum 

şefi de catedre 

diriginţi 

comisie calitate 

tehnică de calcul şi multiplicare 

cărţi şi publicaţii 

laboratoare şi cabinete funcţionale 

mijloace şi materiale didactice 

servicii comunicare 

consumabile 

1000 cărţi şi publicaţii 

50000 reamenajări laboratoare şi 

cabinete 

15000 mijloace multimedia 

 mijloace şi materiale didactice 

servicii de comunicare 

3000 consumabile 

 



Pagină 48 din 66 

 

3. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea calităţii spaţiilor de şcolarizare 

Obiective specifice 

1) Amenajare a sălilor de clasă din cele două localuri 

2) Amenajarea Cancelariilor din cele două localuri, cabinetului medical (parteneriat), și a sălii 

pentru APSM 

3) Continuarea dotării laboratoarelor cu tehnică de calcul şi materiale didactice – achiziție PC, 

licenţe WIN 7, Office 2007 (sau 2010), echipamente de reţea, truse laborator şi alte 

echipamente 

4) Continuarea proiectului Şcoala după şcoală, cu sprijinul APSM 

5) Continuarea programului „Clasa mea” vizând repararea, igienizarea şi conservarea tuturor 

sălilor de clasă prin eforturile părinţilor şi în colaborare cu parteneri din comunitate (absolvenţi, 

alte persoane interesate). 

Activităţi şi indicatori de realizare 

Descrierea activităţii Responsabili Termen Indicatori 

Planificarea spaţiilor 

disponibile pentru categoriile 

de activităţi solicitate  

Director 

Şefi catedre 
S3-4  Planificări activităţi (nivel catedre) 

Continuarea amenajării sălilor 

de clasă  

Directori 

Contabil 

Cf. 

termen 

contract 

 Documentare achiziţii (după caz) 

 Situaţia în teren 

Analiza resurselor existente şi a 

posibilităţilor de achiziţii de 

materiale didactice pentru 

laboratoare 

Directori 

Contabil 

Prof. 

informatică 

S4-5 
 Documente financiar contabile 

 Planuri manageriale ştiinţe  

Motivarea părinţilor şi elevilor 

pentru susţinerea proiectului 

„Şcoala după şcoala” şi 

programului „Clasa mea” 

Directori 

Diriginţi 

CRP 

S6-16  Proces verbal diriginți 

Continuarea proiectului „Şcoala 

după şcoala” şi programului 

„Clasa mea” 

CRP 

CCE 

APSM 

S16-20 
 Program vizând reparaţii, 

igienizări şi activităţi de 

conservare săli clase 

Derularea activităţilor din 

cadrul programului „Clasa 

mea” 

CRP 

CCE 

APSM 

Pe 

parcursul 

întregului 

an şcolar 

 Situaţia în teren 

 Documente comitete de părinţi pe 

clase, diriginţi 

Evaluare 

Director 

CP/CA 

CEAC 

S18/S30 

 Extras raport CEAC 

 Raport activitate director 

 Proces verbal CP/CA 

Resurse necesare (estimare) 

Resurse umane Resurse materiale Resurse financiare 

 directori 

 şefi de catedre şi 

compartimente 

 diriginţi 

 părinţi 

 personal administrativ 

 tehnică de calcul şi 

multiplicare 

 abonament legislaţie și 

pag WEB  

 servicii comunicare 

 consumabile 

 materiale reparaţii 

 4.500 calculatoare 

(administraţie) 

 400 abonament legislaţie şi 

pag WEB 

 2.500 servicii comunicare 

 1.000 consumabile 

 12.000 materiale reparaţii 
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 20000 lucrări de amenajare  

 70.000 amenajare spaţii local 

2 

 50.000 reamenajare laborator 

informatică 

 

4. Finanţare şi achiziţii 

Obiective specifice 

1) Identificarea şi asigurarea unor surse complementare de finanţare pentru realizarea obiectivelor 

de achiziţii propuse 

2) Achiziţia a 3 calculatoare, 25 mese, 25 licenţe Windows 7 şi Office 2007 şi a echipamentelor 

de reţea pentru laboratorul de informatică  

3) Achiziţia de mijloace didactice şi material didactic pentru laboratoare şi cabinete (în funcţie de 

solicitări şi resurse) 

4) Achiziția a 12 PC pentru 4 săli de clasă și bibliotecă şi modernizarea tehnicii de calcul din 

reţeaua administrativă 

5) Achiziţia a 4 videoproiectoare şi 4 table metalice, pentru 4 săli de clasă 

Activităţi şi indicatori de realizare 

Descrierea activităţii Responsabili Termen Indicatori 

Elaborarea planului anual de 

achiziţii având în vedere 

obiectivele stabilite 

Director 

Şefi catedre 

Contabil şef 

S10 

 Propuneri catedre (cuprinse în 

planurile manageriale) 

 Plan de achiziţii 2012 

Elaborarea proiectului pentru 

achiziţia calculatoarelor 

Directori 

Şef de catedră 
S4-5 

 Plan managerial catedra 

informatică 

Identificarea surselor 

complementare şi contractarea 

finanţării (după caz) 

Director 

Echipe 

proiect 

După caz 
 Contracte de finanţare (proiect 

naţional, APSM, altele) 

Achiziţia calculatoarelor sălile 

de clasă 

Director 

Contabil 
S10-11 

 Documentaţia achiziţiei publice 

 Situaţia în teren 

Achiziţia de mijloace şi 

material didactic pentru 

laboratoare şi cabinete (în 

funcţie de solicitări şi resurse) 

Director 

Contabil 

Cf. plan 

de 

achiziţii 

 Documentaţia achiziţiei publice 

 Situaţia în teren 

Monitorizare (plan de achiziţii, 

contracte de finanţare) 

Director 

Contabil 

Cf. 

termene 
 Documente financiar contabile 

Evaluare 

Director 

CP/CA 

CEAC 

S18/S30 

 Extras raport CEAC 

 Raport activitate director 

 Proces verbal CP/CA 

Resurse necesare (estimare) 

Resurse umane Resurse materiale Resurse financiare 

 directori 

 şefi de catedre şi 

compartimente 

 diriginţi 

 părinţi 

 contabil 

 tehnică de calcul, material 

didactic şi multiplicare 

 programe legislaţie şi 

contabilitate 

 servicii comunicare 

 consumabile 

 30000 materiale didactice 

 

 400 programe legislaţie şi 

contabilitate 

 2.500 servicii comunicare 

 1.000 consumabile 
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5. Dezvoltarea relaţiilor comunitare 

Obiective specifice 

1) Participarea cu rezultate bune a cel puţin 200 de elevi şi a cadrelor didactice din catedrele 

respective la concursurile pe discipline şi competiţii sportive organizate în colaborare cu ISJ, 

biblioteca judeţeană "Marin Preda" şi alţi parteneri 

2) Participarea a 100 de elevi, cadre didactice, în cadrul proiectului „Laboratorul verde al 

Reciclării” şi alte activităţi ECO 

3) Participarea a cel puţin 30% dintre elevi în timpul lor liber la spectacole, expoziţii şi alte 

manifestări susţinute de instituţii de cultură şi artă din Alexandria sau care vin cu spectacole în 

oraşul nostru 

4) Organizarea şi desfăşurarea activităţilor din cadrul proiectelor educaţionale pe care şcoala le 

are cu diverse instituţii şi organizaţii  

5) Stabilirea obiectivelor de interes, conform ţintei strategice 4, identificarea partenerului şi 

elaborarea aplicaţiei pentru un proiect european  

Activităţi şi indicatori de realizare 

Descrierea activităţii 
Responsabil

i 
Termen Indicatori 

Organizarea 

concursurilor/olimpiadelor pe 

discipline şi a competiţiilor 

sportive 

Directori 

Şefi catedre 

CCE/CRP 

S24/S30 

 Programe activităţi 

 Liste de participare elevi 

 Adeverinţe de participare 

Organizarea în colaborare cu 

biblioteca judeţeană, muzeul 

judeţean a cel puţin unei 

manifestări culturale sau 

ştiinţifice 

Directori 

Şefi de 

catedre 

CCE 

CRP 

S30/S12 

 Programe de activitate 

 Produse specifice (prezentări, 

referate, afişe) 

Organizarea în colaborare cu 

partenerii externi a activităţilor 

în cadrul proiectelor 

educaţionale  

Director 

Învăţători 
S17/S30 

 Programe de activitate 

 Adeverinţe, diplome etc. 

Informarea elevilor şi 

sprijinirea acestora pentru a 

participa la activităţile 

organizate de instituţiile de 

cultură şi artă partenere 

Diriginţi 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

 Afişe, pliante, note de informare 

 Evidenţa participării elevilor 

Realizarea activităţilor 

planificate în cadrul proiectelor 

educaţionale 

Coordonator

i 

Cf. 

termene 

 Produse specifice 

 Documente vizite (după caz) 

 Documente financiar contabile 

Realizarea activităţilor 

planificate (în unitate şi vizite 

de proiect) în cadrul proiectelor  

Echipă 

proiect 

Cf. 

termene 

 Rapoarte proiect 

 Documente financiar contabile 

Stabilirea obiectivelor, 

identificarea partenerului şi 

elaborarea aplicaţiei pentru un 

proiect european (Comenius 

etc) (inclusiv vizită 

pregătitoare) 

Directori 

Echipă 

proiect 

S4-6 

S14-15 

 Aplicaţie elaborată şi depusă 

 Documente vizită pregătitoare 

(după caz) 
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Monitorizare 
Consilier 

educativ 
Semestrial 

 Fişe de monitorizare pentru fiecare 

activitate 

Evaluare 
Director 

CP/CA 
S18/S30 

 Raport activitate director 

 Proces verbal CP/CA 

Resurse necesare (estimare) 

Resurse umane Resurse materiale Resurse financiare 

 directori 

 coordonatori proiecte 

 consilier educativ 

 şefi catedre 

 diriginţi 

 comisie calitate 

 elevi 

 părinţi 

 tehnică de calcul şi 

multiplicare 

 cărţi şi publicaţii 

 servicii comunicare 

 consumabile 

 500 cărţi şi publicaţii 

 1.750 servicii comunicare 

 1.250 consumabile 

 1.000 concursuri, competiţii, 

alte manifestări 

 12.500 publicaţii proprii 

 xx deplasări şi produse 

proiecte europene 

 

6. Program de măsuri speciale 

Obiective specifice 

3) Îmbunătăţirea rezultatelor la examenul de Evaluare Naţională, prin creşterea cu minim 10% a 

procentului de absolvenţi cu medii cuprinse în tranşa 9-10  

4) Accentuarea măsurilor de tip administrativ-disciplinar pentru descurajarea, combaterea şi 

reducerea cu cel puţin 10% a absenţelor elevilor 

Activităţi şi indicatori de realizare 

Descrierea activităţii Responsabili Termen Indicatori 

Planificarea şi realizarea 

recapitulărilor pentru Evaluarea 

Naţională 

Cadre 

didactice 

Şefi catedre 

S8 
 Planificări calendaristice 

 Condica de prezenţă 

Organizarea de consultaţii cu 

elevii cu risc ridicat 

Cadre 

didactice 

Diriginţi 

Şefi catedre 

Permanent  Evidenţe catedre 

Informarea părinţilor privind 

situaţia elevilor cu risc ridicat 

Diriginţi 

Consilier 

educativ 

Lunar  Raport consilier educativ 

Organizarea de simulări 

Cadre 

didactice 

Şefi catedre 

Sem. II 
 Subiecte 

 Lucrări 

Actualizare bază de date 

subiecte pentru Evaluare 

Naţională 

Cadre 

didactice 

Prof. doc. 

Şefi catedre 

S10 
 Modele de subiecte 

 Bază de date electronică 

Actualizare liste medici de 

familie (să existe în catalog) 

Diriginţi 

Consilier 

educativ 

S8 
 Liste medici de familie 

 Informare scrisă părinţi 

Raportare în ultima zi de vineri 

din lună a numărului de absenţe 

Diriginţi 

Director adj. 
Lunar  Liste absenţe pe clase 

Realizarea săptămânală a Diriginţi Săptămânal  Cataloage 
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evidenţei absenţelor (încercuire) Consilier 

educativ 

Respectarea întocmai a 

prevederilor privind absenţele 

nemotivate 

Diriginţi 

Director adj. 
Permanent 

 După caz, medii la purtare, 

decizii de sancţionare etc. 

Întâlniri individuale cu elevii-

problemă şi părinţii lor 

Diriginţi 

Consilier 

educativ 

Permanent 
 Convocări scrise 

 Rapoarte de discuţie (după caz) 

Monitorizare Director Permanent  Note de serviciu 

Evaluare 

Director 

Şefi catedre 

CA 

CP 

Semestrial  Rapoarte de activitate 

Resurse necesare (estimare) 

Resurse umane Resurse materiale Resurse financiare 

 directori 

 consilier educativ 

 şefi catedre 

 diriginţi 

 tehnică de calcul şi 

multiplicare 

 servicii comunicare 

 consumabile 

 300 servicii comunicare 

 500 consumabile 
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3.3 Anul şcolar 2014/2015 

1. Formarea continuă a personalului didactic 

Obiective specifice 

1) Autoevaluare privind nevoia de formare continuă şi participarea la programele oferite de 

instituţiile abilitate, în limita intereselor instituţionale şi personale, cu finanţarea asigurată la 

nivelul programelor şi/sau din veniturile personale. 

2) Identificarea în colaborare cu CCD şi ISJ a programelor şi activităţilor de formare care răspund 

nevoilor identificate. 

3) Participarea a cel puţin 1/3 din personalul didactic la programele şi activităţile de formare 

identificate.  

4) Realizarea la nivelul fiecărei catedre a cel puţin o activitate metodică şi cel puţin 1 lecţie 

deschisă pe semestru vizând utilizarea la clasă a metodelor interactive, centrate pe elev. 

5) Asistarea la cel puţin 2 ore pe semestru a personalului didactic care a participat la programe şi 

activităţi de formare continuă 

Activităţi şi indicatori de realizare 

Descrierea activităţii Responsabili Termen Indicatori 

Informarea şefilor de catedre şi 

personalului administrativ privind 

situaţia programului de formare 

continuă 

Director S2/S5 

 Revizuire/actualizare modele 

rapoarte şi planuri de activitate 

catedre 

 Proces verbal CP 

Autoevaluarea nevoilor de formare 

continuă – pe baza activităţii la clasă, 

în şedinţe de catedră şi alte activităţi 

metodice 

Şefi catedre Permanent 

 Solicitări de participare la formare 

continuă 

 Procese verbale şedinţe de catedră 

Obţinerea şi diseminarea 

informaţiilor privind programele de 

formare continuă oferite de CCD 

Director 

Director 

adjunct 

S4/S5 
 Program de formare afişat 

 Proces verbal CP 

Facilitarea participării şi participarea 

efectivă a personalului la activităţile 

de formare 

Director 

Şefi catedre 

(colaborare cu 

furnizorii) 

Cf. ofertei 

 Modificare orar (daca este nevoie) 

 Certificate/adeverinţe participare 

 Procese verbale activităţi metodice 

catedre (minim 1 pe semestru) 

Monitorizare 

Director 

CDP 

Şefi catedre 

Planificare 

la nivel de 

catedre 

 Fişe de asistenţă la ore (minim 2 pe 

semestru) 

 Procese verbale lecţii deschise 

(minim 1 pe semestru) 

Evaluare (anuală) 

Director 

CP/CA 

CEAC 

S18/S30 

 Raport activitate CDP 

 Extras raport CEAC 

 Raport activitate anual 

 Proces verbal CP/CA 

Resurse necesare (estimare) 

Resurse umane Resurse materiale Resurse financiare 

 Directori, şefi de catedre 

 comisia formare continuă 

 comisia calitate 

 tehnică de calcul şi 

multiplicare 

 cărţi şi publicaţii 

 servicii comunicare 

 consumabile 

 servicii comunicare 

 consumabile 
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2 Ofertă educaţională dinamică şi coerentă 

Obiective specifice 

1) Aplicarea corectă şi transparentă a procedurii de elaborare a ofertei educaţionale  

2) Proiectarea integrată în oferta educaţională şi realizarea următoarelor categorii de activităţi 

extracurriculare în regim voluntar, în funcţie de opţiunile cadrelor didactice: 

a. Activităţi de pregătire pentru concursuri, olimpiade şi competiţii sportive 

b. Activităţi redacţionale (revista „Zoom” şi Anuarul SSM) 

3) Proiectarea integrată în oferta educaţională şi realizarea următoarelor categorii de activităţi 

extraşcolare: 

a. Concursuri școlare  (matematică, lb. română, lb. moderne, științe) 

b. Acţiunea „Laboratorul Verde al Reciclării”  

c. Activităţi educative 

4) Realizarea unei analize de nevoi pentru identificarea categoriilor de activităţi extracurriculare şi 

extraşcolare care să răspundă în continuare solicitărilor beneficiarilor. 

Activităţi şi indicatori de realizare 

Descrierea activităţii 
Responsab

ili 
Termen Indicatori 

Aplicarea procedurii de stabilire a 

ofertei educaţionale 

CC 

Şefi catedre 

Diriginţi 

S12 

 Procese verbale consultări elevi şi părinţi 

 Tabele cu opţiunile elevilor 

 Ofertă educaţională avizată de CP şi 

aprobată de CA 

Stabilirea formaţiunilor de studiu 

pentru activităţile extracurriculare 
Şefi catedre S14  Tabele nominale 

Proiectarea şi realizarea 

activităţilor extracurriculare şi 

extraşcolare 

Cadre 

didactice 

Diriginţi 

S20/ Cf. 

planificări 

 Program şi suport de curs pentru fiecare 

activitate extracurriculară 

 Program de activitate pentru fiecare 

activitate extraşcolară 

 Liste de prezenţă 

 Rezultatele elevilor la concursuri 

Publicaţii – revista Zoom  şi Anuar 

Monitorizare 
Director 

Şefi catedre 

Planificare 

ulterioară 
 Fişe de asistenţe la activităţile 

extracurriculare 

Evaluare 

Director 

CP/CA 

CEAC 

S16/S30 

 Raport activitate CC 

 Extras raport CEAC 

 Raport activitate director 

 Proces verbal CP/CA 

Resurse necesare (estimare) 

Resurse umane Resurse materiale Resurse financiare 

directori 

comisia pentru curriculum 

şefi de catedre 

diriginţi 

comisie calitate 

tehnică de calcul şi multiplicare 

cărţi şi publicaţii 

laboratoare şi cabinete funcţionale 

mijloace şi materiale didactice 

servicii comunicare 

consumabile 

1000 cărţi şi publicaţii 

50000 reamenajări laboratoare şi 

cabinete 

15000 mijloace multimedia 

 mijloace şi materiale didactice 

servicii de comunicare 

3000 consumabile 
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3. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea calităţii spaţiilor de şcolarizare 

Obiective specifice 

1) Amenajare a sălilor de clasă din cele două localuri 

2) Amenajarea Cancelariilor din cele două localuri, cabinetului medical (parteneriat) și a sălilor de 

clasă 

3) Continuarea dotării laboratoarelor cu tehnică de calcul şi materiale didactice – achiziție PC, 

licenţe WIN 7, Office 2007 (sau 2010), echipamente de reţea, truse laborator şi alte 

echipamente 

4) Continuarea proiectului Şcoala după şcoală, cu sprijinul APSM 

5) Continuarea programului „Clasa mea” vizând repararea, igienizarea şi conservarea tuturor 

sălilor de clasă prin eforturile părinţilor şi în colaborare cu parteneri din comunitate (absolvenţi, 

alte persoane interesate). 

Activităţi şi indicatori de realizare 

Descrierea activităţii Responsabili Termen Indicatori 

Planificarea spaţiilor 

disponibile pentru categoriile 

de activităţi solicitate  

Director 

Şefi catedre 
S3-4  Planificări activităţi (nivel catedre) 

Continuarea amenajării sălilor 

de clasă  

Directori 

Contabil 

Cf. 

termen 

contract 

 Documentare achiziţii (după caz) 

 Situaţia în teren 

Analiza resurselor existente şi a 

posibilităţilor de achiziţii de 

materiale didactice pentru 

laboratoare 

Directori 

Contabil 

Prof. 

informatică 

S4-5 
 Documente financiar contabile 

 Planuri manageriale ştiinţe  

Motivarea părinţilor şi elevilor 

pentru susţinerea proiectului 

„Şcoala după şcoala” şi 

programului „Clasa mea” 

Directori 

Diriginţi 

CRP 

S6-16  Proces verbal diriginți 

Continuarea proiectului „Şcoala 

după şcoala” şi programului 

„Clasa mea” 

CRP 

CCE 

APSM 

S16-20 
 Program vizând reparaţii, 

igienizări şi activităţi de 

conservare săli clase 

Derularea activităţilor din 

cadrul programului „Clasa 

mea” 

CRP 

CCE 

APSM 

Pe 

parcursul 

întregului 

an şcolar 

 Situaţia în teren 

 Documente comitete de părinţi pe 

clase, diriginţi 

Evaluare 

Director 

CP/CA 

CEAC 

S18/S30 

 Extras raport CEAC 

 Raport activitate director 

 Proces verbal CP/CA 

 

Resurse necesare (estimare) 

Resurse umane Resurse materiale Resurse financiare 

 directori 

 şefi de catedre şi 

compartimente 

 diriginţi 

 părinţi 

 personal administrativ 

 tehnică de calcul şi 

multiplicare 

 abonament legislaţie și 

pag WEB  

 servicii comunicare 

 consumabile 

 4.500 calculatoare 

(administraţie) 

 400 abonament legislaţie şi 

pag WEB 

 2.500 servicii comunicare 

 1.000 consumabile 
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 materiale reparaţii  12.000 materiale reparaţii 

 20000 lucrări de amenajare  

 70.000 amenajare spaţii local 

2 

 50.000 reamenajare laborator 

informatică 

 

4. Finanţare şi achiziţii 

Obiective specifice 

1) Identificarea şi asigurarea unor surse complementare de finanţare pentru realizarea obiectivelor 

de achiziţii propuse 

2) Achiziţia a 3 calculatoare, 25 mese, 25 licenţe Windows 7 şi Office 2007 şi a echipamentelor 

de reţea pentru laboratorul de informatică  

3) Achiziţia de mijloace didactice şi material didactic pentru laboratoare şi cabinete (în funcţie de 

solicitări şi resurse) 

4) Achiziția a 12 PC pentru 4 săli de clasă și bibliotecă şi modernizarea tehnicii de calcul din 

reţeaua administrativă 

5) Achiziţia a 4 videoproiectoare şi 4 table metalice, pentru 4 săli de clasă 

Activităţi şi indicatori de realizare 

Descrierea activităţii Responsabili Termen Indicatori 

Elaborarea planului anual de 

achiziţii având în vedere 

obiectivele stabilite 

Director 

Şefi catedre 

Contabil şef 

S10 

 Propuneri catedre (cuprinse în 

planurile manageriale) 

 Plan de achiziţii 2012 

Elaborarea proiectului pentru 

achiziţia calculatoarelor 

Directori 

Şef de catedră 
S4-5 

 Plan managerial catedra 

informatică 

Identificarea surselor 

complementare şi contractarea 

finanţării (după caz) 

Director 

Echipe 

proiect 

După caz 
 Contracte de finanţare (proiect 

naţional, APSM, altele) 

Achiziţia calculatoarelor sălile 

de clasă 

Director 

Contabil 
S10-11 

 Documentaţia achiziţiei publice 

 Situaţia în teren 

Achiziţia de mijloace şi 

material didactic pentru 

laboratoare şi cabinete (în 

funcţie de solicitări şi resurse) 

Director 

Contabil 

Cf. plan 

de 

achiziţii 

 Documentaţia achiziţiei publice 

 Situaţia în teren 

Monitorizare (plan de achiziţii, 

contracte de finanţare) 

Director 

Contabil 

Cf. 

termene 
 Documente financiar contabile 

Evaluare 

Director 

CP/CA 

CEAC 

S18/S30 

 Extras raport CEAC 

 Raport activitate director 

 Proces verbal CP/CA 

Resurse necesare (estimare) 

Resurse umane Resurse materiale Resurse financiare 

 directori 

 şefi de catedre şi 

compartimente 

 diriginţi 

 părinţi 

 tehnică de calcul, material 

didactic şi multiplicare 

 programe legislaţie şi 

contabilitate 

 servicii comunicare 

 30000 materiale didactice 

 

 400 programe legislaţie şi 

contabilitate 

 2.500 servicii comunicare 
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 contabil  consumabile  1.000 consumabile 

 

5. Dezvoltarea relaţiilor comunitare 

Obiective specifice 

1) Participarea cu rezultate bune a cel puţin 200 de elevi şi a cadrelor didactice din catedrele 

respective la concursurile pe discipline şi competiţii sportive organizate în colaborare cu ISJ, 

biblioteca judeţeană "Marin Preda" şi alţi parteneri 

2) Participarea a 100 de elevi, cadre didactice, în cadrul proiectului „Laboratorul verde al 

Reciclării” şi alte activităţi ECO 

3) Participarea a cel puţin 30% dintre elevi în timpul lor liber la spectacole, expoziţii şi alte 

manifestări susţinute de instituţii de cultură şi artă din Alexandria sau care vin cu spectacole în 

oraşul nostru 

4) Organizarea şi desfăşurarea activităţilor din cadrul proiectelor educaţionale pe care şcoala le 

are cu diverse instituţii şi organizaţii  

5) Stabilirea obiectivelor de interes, conform ţintei strategice 4, identificarea partenerului şi 

elaborarea aplicaţiei pentru un proiect european  

Activităţi şi indicatori de realizare 

Descrierea activităţii 
Responsabil

i 
Termen Indicatori 

Organizarea 

concursurilor/olimpiadelor pe 

discipline şi a competiţiilor 

sportive 

Directori 

Şefi catedre 

CCE/CRP 

S24/S30 

 Programe activităţi 

 Liste de participare elevi 

 Adeverinţe de participare 

Organizarea în colaborare cu 

biblioteca judeţeană, muzeul 

judeţean a cel puţin unei 

manifestări culturale sau 

ştiinţifice 

Directori 

Şefi de 

catedre 

CCE 

CRP 

S30/S12 

 Programe de activitate 

 Produse specifice (prezentări, 

referate, afişe) 

Organizarea în colaborare cu 

partenerii externi a activităţilor 

în cadrul proiectelor 

educaţionale  

Director 

Învăţători 
S17/S30 

 Programe de activitate 

 Adeverinţe, diplome etc. 

Informarea elevilor şi 

sprijinirea acestora pentru a 

participa la activităţile 

organizate de instituţiile de 

cultură şi artă partenere 

Diriginţi 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

 Afişe, pliante, note de informare 

 Evidenţa participării elevilor 

Realizarea activităţilor 

planificate în cadrul proiectelor 

educaţionale 

Coordonator

i 

Cf. 

termene 

 Produse specifice 

 Documente vizite (după caz) 

 Documente financiar contabile 

Realizarea activităţilor 

planificate (în unitate şi vizite 

de proiect) în cadrul proiectelor  

Echipă 

proiect 

Cf. 

termene 

 Rapoarte proiect 

 Documente financiar contabile 

Stabilirea obiectivelor, 

identificarea partenerului şi 

elaborarea aplicaţiei pentru un 

proiect european (Comenius 

etc) (inclusiv vizită 

Directori 

Echipă 

proiect 

S4-6 

S14-15 

 Aplicaţie elaborată şi depusă 

 Documente vizită pregătitoare 

(după caz) 



Pagină 58 din 66 

 

pregătitoare) 

Monitorizare 
Consilier 

educativ 
Semestrial 

 Fişe de monitorizare pentru fiecare 

activitate 

Evaluare 
Director 

CP/CA 
S18/S30 

 Raport activitate director 

 Proces verbal CP/CA 

Resurse necesare (estimare) 

Resurse umane Resurse materiale Resurse financiare 

 directori 

 coordonatori proiecte 

 consilier educativ 

 şefi catedre 

 diriginţi 

 comisie calitate 

 elevi 

 părinţi 

 tehnică de calcul şi 

multiplicare 

 cărţi şi publicaţii 

 servicii comunicare 

 consumabile 

 500 cărţi şi publicaţii 

 1.750 servicii comunicare 

 1.250 consumabile 

 1.000 concursuri, competiţii, 

alte manifestări 

 12.500 publicaţii proprii 

 xx deplasări şi produse 

proiecte europene 

 

6. Program de măsuri speciale 

Obiective specifice 

1) Îmbunătăţirea rezultatelor la examenul de Evaluare Naţională, prin creşterea cu minim 10% a 

procentului de absolvenţi cu medii cuprinse în tranşa 9-10  

2) Accentuarea măsurilor de tip administrativ-disciplinar pentru descurajarea, combaterea şi 

reducerea cu cel puţin 10% a absenţelor elevilor 

Activităţi şi indicatori de realizare 

Descrierea activităţii Responsabili Termen Indicatori 

Planificarea şi realizarea 

recapitulărilor pentru Evaluarea 

Naţională 

Cadre 

didactice 

Şefi catedre 

S8 
 Planificări calendaristice 

 Condica de prezenţă 

Organizarea de consultaţii cu 

elevii cu risc ridicat 

Cadre 

didactice 

Diriginţi 

Şefi catedre 

Permanent  Evidenţe catedre 

Informarea părinţilor privind 

situaţia elevilor cu risc ridicat 

Diriginţi 

Consilier 

educativ 

Lunar  Raport consilier educativ 

Organizarea de simulări 

Cadre 

didactice 

Şefi catedre 

Sem. II 
 Subiecte 

 Lucrări 

Actualizare bază de date 

subiecte pentru Evaluare 

Naţională 

Cadre 

didactice 

Prof. doc. 

Şefi catedre 

S10 
 Modele de subiecte 

 Bază de date electronică 

Actualizare liste medici de 

familie (să existe în catalog) 

Diriginţi 

Consilier 

educativ 

S8 
 Liste medici de familie 

 Informare scrisă părinţi 

Raportare în ultima zi de vineri 

din lună a numărului de absenţe 

Diriginţi 

Director adj. 
Lunar  Liste absenţe pe clase 
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Realizarea săptămânală a 

evidenţei absenţelor (încercuire) 

Diriginţi 

Consilier 

educativ 

Săptămânal  Cataloage 

Respectarea întocmai a 

prevederilor privind absenţele 

nemotivate 

Diriginţi 

Director adj. 
Permanent 

 După caz, medii la purtare, 

decizii de sancţionare etc. 

Întâlniri individuale cu elevii-

problemă şi părinţii lor 

Diriginţi 

Consilier 

educativ 

Permanent 
 Convocări scrise 

 Rapoarte de discuţie (după caz) 

Monitorizare Director Permanent  Note de serviciu 

Evaluare 

Director 

Şefi catedre 

CA 

CP 

Semestrial  Rapoarte de activitate 

Resurse necesare (estimare) 

Resurse umane Resurse materiale Resurse financiare 

 directori 

 consilier educativ 

 şefi catedre 

 diriginţi 

 tehnică de calcul şi 

multiplicare 

 servicii comunicare 

 consumabile 

 300 servicii comunicare 

 500 consumabile 
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3.4 Anul şcolar 2015/2016 

1. Formarea continuă a personalului didactic 

Obiective specifice 

1) Autoevaluare privind nevoia de formare continuă şi participarea la programele oferite de 

instituţiile abilitate, în limita intereselor instituţionale şi personale, cu finanţarea asigurată la 

nivelul programelor şi/sau din veniturile personale. 

2) Identificarea în colaborare cu CCD şi ISJ a programelor şi activităţilor de formare care răspund 

nevoilor identificate. 

3) Participarea a cel puţin 1/3 din personalul didactic la programele şi activităţile de formare 

identificate.  

4) Realizarea la nivelul fiecărei catedre a cel puţin o activitate metodică şi cel puţin 1 lecţie 

deschisă pe semestru vizând utilizarea la clasă a metodelor interactive, centrate pe elev. 

5) Asistarea la cel puţin 2 ore pe semestru a personalului didactic care a participat la programe şi 

activităţi de formare continuă 

Activităţi şi indicatori de realizare 

Descrierea activităţii Responsabili Termen Indicatori 

Informarea şefilor de catedre şi 

personalului administrativ privind 

situaţia programului de formare 

continuă 

Director S2/S5 

 Revizuire/actualizare modele 

rapoarte şi planuri de activitate 

catedre 

 Proces verbal CP 

Autoevaluarea nevoilor de formare 

continuă – pe baza activităţii la clasă, 

în şedinţe de catedră şi alte activităţi 

metodice 

Şefi catedre Permanent 

 Solicitări de participare la formare 

continuă 

 Procese verbale şedinţe de catedră 

Obţinerea şi diseminarea 

informaţiilor privind programele de 

formare continuă oferite de CCD 

Director 

Director 

adjunct 

S4/S5 
 Program de formare afişat 

 Proces verbal CP 

Facilitarea participării şi participarea 

efectivă a personalului la activităţile 

de formare 

Director 

Şefi catedre 

(colaborare cu 

furnizorii) 

Cf. ofertei 

 Modificare orar (daca este nevoie) 

 Certificate/adeverinţe participare 

 Procese verbale activităţi metodice 

catedre (minim 1 pe semestru) 

Monitorizare 

Director 

CDP 

Şefi catedre 

Planificare 

la nivel de 

catedre 

 Fişe de asistenţă la ore (minim 2 pe 

semestru) 

 Procese verbale lecţii deschise 

(minim 1 pe semestru) 

Evaluare (anuală) 

Director 

CP/CA 

CEAC 

S18/S30 

 Raport activitate CDP 

 Extras raport CEAC 

 Raport activitate anual 

 Proces verbal CP/CA 

Resurse necesare (estimare) 

Resurse umane Resurse materiale Resurse financiare 

 Directori, şefi de catedre 

 comisia formare continuă 

 comisia calitate 

 tehnică de calcul şi 

multiplicare 

 cărţi şi publicaţii 

 servicii comunicare 

 consumabile 

 servicii comunicare 

 consumabile 
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2 Ofertă educaţională dinamică şi coerentă 

Obiective specifice 

1) Aplicarea corectă şi transparentă a procedurii de elaborare a ofertei educaţionale  

2) Proiectarea integrată în oferta educaţională şi realizarea următoarelor categorii de activităţi 

extracurriculare în regim voluntar, în funcţie de opţiunile cadrelor didactice: 

a. Activităţi de pregătire pentru concursuri, olimpiade şi competiţii sportive 

b. Activităţi redacţionale (revista „Zoom” şi Anuarul SSM) 

3) Proiectarea integrată în oferta educaţională şi realizarea următoarelor categorii de activităţi 

extraşcolare: 

a. Concursuri școlare  (matematică, lb. română, lb. moderne, științe) 

b. Acţiunea „Laboratorul Verde al Reciclării”  

c. Activităţi educative 

4) Realizarea unei analize de nevoi pentru identificarea categoriilor de activităţi extracurriculare şi 

extraşcolare care să răspundă în continuare solicitărilor beneficiarilor. 

Activităţi şi indicatori de realizare 

Descrierea activităţii 
Responsab

ili 
Termen Indicatori 

Aplicarea procedurii de stabilire a 

ofertei educaţionale 

CC 

Şefi catedre 

Diriginţi 

S12 

 Procese verbale consultări elevi şi părinţi 

 Tabele cu opţiunile elevilor 

 Ofertă educaţională avizată de CP şi 

aprobată de CA 

Stabilirea formaţiunilor de studiu 

pentru activităţile extracurriculare 
Şefi catedre S14  Tabele nominale 

Proiectarea şi realizarea 

activităţilor extracurriculare şi 

extraşcolare 

Cadre 

didactice 

Diriginţi 

S20/ Cf. 

planificări 

 Program şi suport de curs pentru fiecare 

activitate extracurriculară 

 Program de activitate pentru fiecare 

activitate extraşcolară 

 Liste de prezenţă 

 Rezultatele elevilor la concursuri 

Publicaţii – revista Zoom  şi Anuar 

Monitorizare 
Director 

Şefi catedre 

Planificare 

ulterioară 
 Fişe de asistenţe la activităţile 

extracurriculare 

Evaluare 

Director 

CP/CA 

CEAC 

S16/S30 

 Raport activitate CC 

 Extras raport CEAC 

 Raport activitate director 

 Proces verbal CP/CA 

Resurse necesare (estimare) 

Resurse umane Resurse materiale Resurse financiare 

directori 

comisia pentru curriculum 

şefi de catedre 

diriginţi 

comisie calitate 

tehnică de calcul şi multiplicare 

cărţi şi publicaţii 

laboratoare şi cabinete funcţionale 

mijloace şi materiale didactice 

servicii comunicare 

consumabile 

1000 cărţi şi publicaţii 

50000 reamenajări laboratoare şi 

cabinete 

15000 mijloace multimedia 

 mijloace şi materiale didactice 

servicii de comunicare 

3000 consumabile 
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3. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea calităţii spaţiilor de şcolarizare 

Obiective specifice 

1) Amenajare a sălilor de clasă din cele două localuri 

2) Amenajarea Cancelariilor din cele două localuri, cabinetului medical (parteneriat), și a sălii 

pentru APSM 

3) Continuarea dotării laboratoarelor cu tehnică de calcul şi materiale didactice – achiziție PC, 

licenţe WIN 7, Office 2007 (sau 2010), echipamente de reţea, truse laborator şi alte 

echipamente 

4) Continuarea proiectului Şcoala după şcoală, cu sprijinul APSM 

5) Continuarea programului „Clasa mea” vizând repararea, igienizarea şi conservarea tuturor 

sălilor de clasă prin eforturile părinţilor şi în colaborare cu parteneri din comunitate (absolvenţi, 

alte persoane interesate). 

Activităţi şi indicatori de realizare 

Descrierea activităţii Responsabili Termen Indicatori 

Planificarea spaţiilor 

disponibile pentru categoriile 

de activităţi solicitate  

Director 

Şefi catedre 
S3-4  Planificări activităţi (nivel catedre) 

Continuarea amenajării sălilor 

de clasă  

Directori 

Contabil 

Cf. 

termen 

contract 

 Documentare achiziţii (după caz) 

 Situaţia în teren 

Analiza resurselor existente şi a 

posibilităţilor de achiziţii de 

materiale didactice pentru 

laboratoare 

Directori 

Contabil 

Prof. 

informatică 

S4-5 
 Documente financiar contabile 

 Planuri manageriale ştiinţe  

Motivarea părinţilor şi elevilor 

pentru susţinerea proiectului 

„Şcoala după şcoala” şi 

programului „Clasa mea” 

Directori 

Diriginţi 

CRP 

S6-16  Proces verbal diriginți 

Continuarea proiectului „Şcoala 

după şcoala” şi programului 

„Clasa mea” 

CRP 

CCE 

APSM 

S16-20 
 Program vizând reparaţii, 

igienizări şi activităţi de 

conservare săli clase 

Derularea activităţilor din 

cadrul programului „Clasa 

mea” 

CRP 

CCE 

APSM 

Pe 

parcursul 

întregului 

an şcolar 

 Situaţia în teren 

 Documente comitete de părinţi pe 

clase, diriginţi 

Evaluare 

Director 

CP/CA 

CEAC 

S18/S30 

 Extras raport CEAC 

 Raport activitate director 

 Proces verbal CP/CA 

 

Resurse necesare (estimare) 

Resurse umane Resurse materiale Resurse financiare 

 directori 

 şefi de catedre şi 

compartimente 

 diriginţi 

 părinţi 

 personal administrativ 

 tehnică de calcul şi 

multiplicare 

 abonament legislaţie și 

pag WEB  

 servicii comunicare 

 consumabile 

 4.500 calculatoare 

(administraţie) 

 400 abonament legislaţie şi 

pag WEB 

 2.500 servicii comunicare 

 1.000 consumabile 
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 materiale reparaţii  12.000 materiale reparaţii 

 20000 lucrări de amenajare  

 70.000 amenajare spaţii local 

2 

 50.000 reamenajare laborator 

informatică 

 

4. Finanţare şi achiziţii 

Obiective specifice 

1) Identificarea şi asigurarea unor surse complementare de finanţare pentru realizarea obiectivelor 

de achiziţii propuse 

2) Achiziţia a 3 calculatoare, 25 mese, 25 licenţe Windows 7 şi Office 2007 şi a echipamentelor 

de reţea pentru laboratorul de informatică  

3) Achiziţia de mijloace didactice şi material didactic pentru laboratoare şi cabinete (în funcţie de 

solicitări şi resurse) 

4) Achiziția a 12 PC pentru 4 săli de clasă și bibliotecă şi modernizarea tehnicii de calcul din 

reţeaua administrativă 

5) Achiziţia a 4 videoproiectoare şi 4 table metalice, pentru 4 săli de clasă 

Activităţi şi indicatori de realizare 

Descrierea activităţii Responsabili Termen Indicatori 

Elaborarea planului anual de 

achiziţii având în vedere 

obiectivele stabilite 

Director 

Şefi catedre 

Contabil şef 

S10 

 Propuneri catedre (cuprinse în 

planurile manageriale) 

 Plan de achiziţii 2012 

Elaborarea proiectului pentru 

achiziţia calculatoarelor 

Directori 

Şef de catedră 
S4-5 

 Plan managerial catedra 

informatică 

Identificarea surselor 

complementare şi contractarea 

finanţării (după caz) 

Director 

Echipe 

proiect 

După caz 
 Contracte de finanţare (proiect 

naţional, APSM, altele) 

Achiziţia calculatoarelor sălile 

de clasă 

Director 

Contabil 
S10-11 

 Documentaţia achiziţiei publice 

 Situaţia în teren 

Achiziţia de mijloace şi 

material didactic pentru 

laboratoare şi cabinete (în 

funcţie de solicitări şi resurse) 

Director 

Contabil 

Cf. plan 

de 

achiziţii 

 Documentaţia achiziţiei publice 

 Situaţia în teren 

Monitorizare (plan de achiziţii, 

contracte de finanţare) 

Director 

Contabil 

Cf. 

termene 
 Documente financiar contabile 

Evaluare 

Director 

CP/CA 

CEAC 

S18/S30 

 Extras raport CEAC 

 Raport activitate director 

 Proces verbal CP/CA 

Resurse necesare (estimare) 

Resurse umane Resurse materiale Resurse financiare 

 directori 

 şefi de catedre şi 

compartimente 

 diriginţi 

 părinţi 

 tehnică de calcul, material 

didactic şi multiplicare 

 programe legislaţie şi 

contabilitate 

 servicii comunicare 

 30000 materiale didactice 

 

 400 programe legislaţie şi 

contabilitate 

 2.500 servicii comunicare 
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 contabil  consumabile  1.000 consumabile 

 

5. Dezvoltarea relaţiilor comunitare 

Obiective specifice 

1) Participarea cu rezultate bune a cel puţin 200 de elevi şi a cadrelor didactice din catedrele 

respective la concursurile pe discipline şi competiţii sportive organizate în colaborare cu ISJ, 

biblioteca judeţeană "Marin Preda" şi alţi parteneri 

2) Participarea a 100 de elevi, cadre didactice, în cadrul proiectului „Laboratorul verde al 

Reciclării” şi alte activităţi ECO 

3) Participarea a cel puţin 30% dintre elevi în timpul lor liber la spectacole, expoziţii şi alte 

manifestări susţinute de instituţii de cultură şi artă din Alexandria sau care vin cu spectacole în 

oraşul nostru 

4) Organizarea şi desfăşurarea activităţilor din cadrul proiectelor educaţionale pe care şcoala le 

are cu diverse instituţii şi organizaţii  

5) Stabilirea obiectivelor de interes, conform ţintei strategice 4, identificarea partenerului şi 

elaborarea aplicaţiei pentru un proiect european  

Activităţi şi indicatori de realizare 

Descrierea activităţii 
Responsabil

i 
Termen Indicatori 

Organizarea 

concursurilor/olimpiadelor pe 

discipline şi a competiţiilor 

sportive 

Directori 

Şefi catedre 

CCE/CRP 

S24/S30 

 Programe activităţi 

 Liste de participare elevi 

 Adeverinţe de participare 

Organizarea în colaborare cu 

biblioteca judeţeană, muzeul 

judeţean a cel puţin unei 

manifestări culturale sau 

ştiinţifice 

Directori 

Şefi de 

catedre 

CCE 

CRP 

S30/S12 

 Programe de activitate 

 Produse specifice (prezentări, 

referate, afişe) 

Organizarea în colaborare cu 

partenerii externi a activităţilor 

în cadrul proiectelor 

educaţionale  

Director 

Învăţători 
S17/S30 

 Programe de activitate 

 Adeverinţe, diplome etc. 

Informarea elevilor şi 

sprijinirea acestora pentru a 

participa la activităţile 

organizate de instituţiile de 

cultură şi artă partenere 

Diriginţi 

Pe tot 

parcursul 

anului 

şcolar 

 Afişe, pliante, note de informare 

 Evidenţa participării elevilor 

Realizarea activităţilor 

planificate în cadrul proiectelor 

educaţionale 

Coordonator

i 

Cf. 

termene 

 Produse specifice 

 Documente vizite (după caz) 

 Documente financiar contabile 

Realizarea activităţilor 

planificate (în unitate şi vizite 

de proiect) în cadrul proiectelor  

Echipă 

proiect 

Cf. 

termene 

 Rapoarte proiect 

 Documente financiar contabile 

Stabilirea obiectivelor, 

identificarea partenerului şi 

elaborarea aplicaţiei pentru un 

proiect european (Comenius 

etc) (inclusiv vizită 

Directori 

Echipă 

proiect 

S4-6 

S14-15 

 Aplicaţie elaborată şi depusă 

 Documente vizită pregătitoare 

(după caz) 
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pregătitoare) 

Monitorizare 
Consilier 

educativ 
Semestrial 

 Fişe de monitorizare pentru fiecare 

activitate 

Evaluare 
Director 

CP/CA 
S18/S30 

 Raport activitate director 

 Proces verbal CP/CA 

Resurse necesare (estimare) 

Resurse umane Resurse materiale Resurse financiare 

 directori 

 coordonatori proiecte 

 consilier educativ 

 şefi catedre 

 diriginţi 

 comisie calitate 

 elevi 

 părinţi 

 tehnică de calcul şi 

multiplicare 

 cărţi şi publicaţii 

 servicii comunicare 

 consumabile 

 500 cărţi şi publicaţii 

 1.750 servicii comunicare 

 1.250 consumabile 

 1.000 concursuri, competiţii, 

alte manifestări 

 12.500 publicaţii proprii 

 xx deplasări şi produse 

proiecte europene 

 

6. Program de măsuri speciale 

Obiective specifice 

1) Îmbunătăţirea rezultatelor la examenul de Evaluare Naţională, prin creşterea cu minim 10% a 

procentului de absolvenţi cu medii cuprinse în tranşa 9-10  

2) Accentuarea măsurilor de tip administrativ-disciplinar pentru descurajarea, combaterea şi 

reducerea cu cel puţin 10% a absenţelor elevilor 

Activităţi şi indicatori de realizare 

Descrierea activităţii Responsabili Termen Indicatori 

Planificarea şi realizarea 

recapitulărilor pentru Evaluarea 

Naţională 

Cadre 

didactice 

Şefi catedre 

S8 
 Planificări calendaristice 

 Condica de prezenţă 

Organizarea de consultaţii cu 

elevii cu risc ridicat 

Cadre 

didactice 

Diriginţi 

Şefi catedre 

Permanent  Evidenţe catedre 

Informarea părinţilor privind 

situaţia elevilor cu risc ridicat 

Diriginţi 

Consilier 

educativ 

Lunar  Raport consilier educativ 

Organizarea de simulări 

Cadre 

didactice 

Şefi catedre 

Sem. II 
 Subiecte 

 Lucrări 

Actualizare bază de date 

subiecte pentru Evaluare 

Naţională 

Cadre 

didactice 

Prof. doc. 

Şefi catedre 

S10 
 Modele de subiecte 

 Bază de date electronică 

Actualizare liste medici de 

familie (să existe în catalog) 

Diriginţi 

Consilier 

educativ 

S8 
 Liste medici de familie 

 Informare scrisă părinţi 

Raportare în ultima zi de vineri 

din lună a numărului de absenţe 

Diriginţi 

Director adj. 
Lunar  Liste absenţe pe clase 
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Realizarea săptămânală a 

evidenţei absenţelor (încercuire) 

Diriginţi 

Consilier 

educativ 

Săptămânal  Cataloage 

Respectarea întocmai a 

prevederilor privind absenţele 

nemotivate 

Diriginţi 

Director adj. 
Permanent 

 După caz, medii la purtare, 

decizii de sancţionare etc. 

Întâlniri individuale cu elevii-

problemă şi părinţii lor 

Diriginţi 

Consilier 

educativ 

Permanent 
 Convocări scrise 

 Rapoarte de discuţie (după caz) 

Monitorizare Director Permanent  Note de serviciu 

Evaluare 

Director 

Şefi catedre 

CA 

CP 

Semestrial  Rapoarte de activitate 

Resurse necesare (estimare) 

Resurse umane Resurse materiale Resurse financiare 

 directori 

 consilier educativ 

 şefi catedre 

 diriginţi 

 tehnică de calcul şi 

multiplicare 

 servicii comunicare 

 consumabile 

 300 servicii comunicare 

 500 consumabile 

 

 

Avizat în Consiliul Profesoral din data de 17.10.2012 şi aprobat în Consiliul de Administraţie din 

data de 18.10.2012 

 

4. Actualizări 


