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     O şcoală situată în mediul rural trebuie să reprezinte un centru cultural  al comunităţii, de valorificare  a tradiţiilor locale, de 

promovare a educaţiei estetice, artistice şi morale,  nu doar în rândul elevilor, ci şi în rândul membrilor comunităţii. 

În acest context, ne punem problema unui învăţământ: 

 bine susţinut de societate şi pentru comunitate (alocări bugetare pe măsură, sprijin acordat de autorităţile locale, de 

comunitate, de agenţii economici, profesori formaţi ce răspund nevoilor comunitare); 

 retehnologizat (laboratoare dotate corespunzător, accesul la comunicaţii electronice, funcţionarea reţelei informaţionale, 

tehnologii didactice audiovizuale modernizate); 

 deschis, promovând egalitatea şanselor în toate sectoarele, care să dezvolte dimensiunea europeană în educaţie la toate 

nivelurile; 

 cu standarde ridicate, orientată spre cercetarea ştiinţifică şi inovarea în practică pedagogică şi în elaborarea de programe 

educaţionale prin utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicare; 

 care să promoveze şi să păstreze tradiţiile locale, dezvoltând sentimentul apartenenţei la comunitate; 

 bazat pe un management profesional în toate domeniile funcţionale esenţiale şi prin toate funcţiile manageriale 

recunoscute. 

Acest P.D.I. este conceput pentru creşterea calităţii procesului instructiv–educativ, în concordanţă cu formarea competenţelor cheie 

la elevi, dar şi privind păstrarea identităţii naţionale în contextul globalizării unei societăţi a învăţării pe tot parcursul vieţii (lifelong 

learning ).  

Se vorbeşte din ce în ce mai mult despre dezvoltarea durabilă, dar aceasta nu poate fi susţinută decât de un sistem de educaţie 

performant şi flexibil, bazat pe inovaţie, disponibilitate şi cooperare, ca premisă a incluziunii sociale. În acest context, şcoala noastră 

urmăreşte să educe elevul, nu numai pentru a şti, ci mai ales pentru a şti să facă, a şti să fie, a şti să devină, practicând un învăţământ cu 

un standard înalt de calitate.  

             Potrivit prevederilor din Legea Educaţiei Naţionale, şcoala poate să-şi conceapă politici proprii în toate domeniile ce vizează 

educaţia şi instrucţia elevilor. În acest fel, se conferă acesteia rolul de principal factor de decizie, asigurând participarea şi consultarea 

tuturor factorilor sociali interesaţi. 

Se estimează anumite schimbări în urma acestui proces:  la nivelul şcolii  (democratizarea vieţii şcolii; inovaţie şi diversificare a 

ofertei şcolare; asumarea responsabilă a deciziilor privind calitatea procesului instructiv-educativ si a condiţiilor de realizare a acestuia), 

la nivelul consiliului local (implicarea reală şi efectivă în funcţionarea şi dezvoltarea serviciului educaţional; asumarea de către 

autorităţile locale a responsabilităţii privind furnizarea de servicii educaţionale; dezvoltarea comunităţii prin transformarea şcolii în 

centru de informare şi dezvoltare pentru comunitate), la nivelul societăţii (corelarea mai bună dintre oferta şi cererea pe piaţa muncii; 
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integrarea socială prin diferenţiere a absolvenţilor, în funcţie de competenţe şi opţiuni; promovarea valorilor autentice şi a tradiţiilor 

specifice). 

Realizând proiectul de dezvoltare instituţională, şcoala îşi defineşte propria personalitate, îşi construieşte identitatea, însă aceasta 

nu se poate face fără a ţine cont de factorii definitorii care conduc la reuşita unui învăţământ de calitate: baza materială a şcolii; calitatea 

profesională şi morală a celor care educă; structura genetică a elevilor; mediul familial şi social; o direcţionare şi structurare permanentă 

a învăţământului printr-o legislaţie bine racordată la realităţile şi tradiţia învăţământului românesc şi în concordanţă cu evoluţia societăţii 

pe plan naţional şi realizările învăţământului pe plan internaţional.  

Şcoala Gimnazială “Iuliu Maniu” Vinţu de Jos funcţionează ca un tot unitar, creat din efortul structurii manageriale, al 

personalului școlii, al beneficiarilor direcți, al comunității locale, al Inspectoratului Şcolar Judeţean  Alba și al altor parteneri implicați.  

Proiectul de dezvoltare oferă o perspectivă reală asupra şcolii din punctul de vedere al imaginii acesteia, dar şi a activităţilor, şi 

stabilește direcțiile majore de progres, modalitatea de elaborare a acestuia permițând consultarea tuturor părților, implicarea în asumarea 

scopurilor, obiectivelor și acțiunilor propuse. El reflectă politica educațională pe termen mediu (4 ani), ținând cont de strategia 

educațională la nivel național, de contextul socio-economic actual și de apartenența europeană. Atenția este concentrată asupra finalității 

principale a educației, formulate în Legea Educaţiei Naţionale: formarea competențelor, înțelese ca ansamblu multifuncțional și 

transferabil de cunoștințe, deprinderi/abilități și aptitudini, necesare pentru:  

a) împlinirea și dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viață, conform intereselor și aspirațiilor 

fiecăruia și dorinței de a învăța pe tot parcursul vieții;  

b) integrarea socială și participarea cetățenească activă în societate;  

c) ocuparea unui loc de muncă și participarea la funcționarea și dezvoltarea unei economii durabile;  

d) formarea unei concepții de viață bazate pe valorile umaniste și științifice, pe cultura națională și universală și pe 

stimularea dialogului intercultural;  

e) educarea în spiritul demnității, toleranței și respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;  

f) cultivarea sensibilității față de problematica umană, față de valorile moral-civice și a respectului pentru natură și mediul 

înconjurător natural, social și cultural, asigurând concentrarea tuturor domeniilor funcționale ale managementului (curriculum, resurse 

umane, material-financiare, relații sistemice și comunitare) și asigurând coerența strategiei pe termen lung a școlii. 

Pentru a asigura continuitatea dezvoltării unităţii şcolare şi adecvarea direcţiilor strategice la situaţia reală, s-au avut în 

vedere rapoartele privind starea şi calitatea educaţiei din unitatea de învăţământ din ultimii 4 ani, PDI precedent,  rapoartele de 

autoevaluare internă, informaţii din baza de date a şcolii, opinii ale beneficiarilor direcţi, etc.  
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Prezentul proiect de dezvoltare instituţională a fost conceput în conformitate cu:  

 Constituţia României  

  Legea Învăţământului nr. 1/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare 

 Programul de guvernare 2013-2016  

  Proiectul planului managerial al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Alba  pentru anul școlar 2014-2015  

  Legea nr. 128/ 1997 privind Statutul Personalului Didactic 

  Legea privind asigurarea calității în educaţie – O.U.G. nr. 75/2005 cu modificările şi completările ulterioare  

  Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin OM 4925 din 08.09.2005  

  O.M.E.C.T.S. nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ  

  Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educaţie  

  Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar 

  Raport asupra Stării sistemului naţional de învăţământ, 2013  

  Raportul şcolii pe anul şcolar 2013-2014 

  Ordinul MECI nr. 5132 / 2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte 

  Regulamentul intern  

  Alte ordine, note, notificări şi precizări M.E.N. 
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I.DIAGNOZA MEDIULUI EXTERN ŞI INTERN 

 

1.1 ANALIZA COMPLEXĂ A COMUNITĂŢII  

 REPERE ISTORICE  

        Comuna Vinţu de Jos, cunoscută  şi sub numele de Vinţ (în dialectul săsesc Wints, Wänts, în germanăUnter-Wintz, Winzendorf, 

Weinsdorf, în maghiară Alvinc, în latină Binstum), beneficiind de o poziţie fizico-geografică  favorabilă,  a reprezentat din cele mai 

vechi timpuri un areal intens populat, în care sunt atestate toate civilizaţiile perioadei preistorice, antice şi medievale cunoscute în 

spaţiul transilvănean. Vestigiile arheologice descoperite pe teritoriul comunei Vinţu de Jos, judeţul Alba atestă existenţa unor comunităţi 

umane încă din Epoca Neolitică, adică de acum circa 7.000 de ani.  

Prima atestare documentară a localităţii este anul 1248. În anul 1395, Vinţu de Jos era târg, în 1435 avea titlul de oraş, iar în 

sec.al XV-lea a fost un important port de sare. 

Localitatea a suferit din cauza năvălirilor turceşti în 1442 şi mai ales în 1659 si 1661. În 1526, regele Ungariei donează domeniul 

Vinţului voievodului Ţării Româneşti, Radu de la Afumaţi. Tot aici, în închisoarea de la castel, moare domnul Moldovei, Aron Vodă. 

Locuitorii comunei au mai participat la răscoala condusă de Horea, la revoluţia din 1848 

şi la evenimentul din 1918. 

COMUNA VINŢU DE JOS – INFORMAŢII GENERALE 

AŞEZARE GEOGRAFICĂ 

Comuna Vinţu de Jos este situată în partea central sudică a judeţului Alba, pe 

cursul mijlociu al Râului Mureș, la 45° 59′ 20″ latitudine nordică  şi  

23° 30′ 9″ longitudine estică. Localitatea Vinţu de Jos  se află la aproximativ 10 km de 

Sebeş pe Drumul Naţional DN7 şi 15 km de Alba Iulia pe Drumul Judeţean 107C şi 

Drumul Naţional DN1. Oraşele importante aflate în apropierea comunei sunt: Sibiu - 58 

km; Teiuș – 30 km; Cluj – 109 km; Târgu Mureș – 158 km; Deva – 65 km; Râmnicu 

Vâlcea – 256 km şi Braşov – 200 km. Vecinătăţile teritoriului comunei Vinţu de Jos sunt: 

comuna Meteş  la nord, municipiul Alba Iulia la nord-est, municipiul Sebeş  la est şi 

comuna Blandiana la vest. 

Poziţia comunei Vinţu de Jos în jud. Alba 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_german%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_maghiar%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_latin%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sebe%C5%9F
http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=DN7&action=edit
http://ro.wikipedia.org/wiki/Alba_Iulia
http://ro.wikipedia.org/wiki/DN1
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STRUCTURA TERITORIULUI 

Comuna Vinţu de Jos este o unitate administrativ teritorială, cu o suprafaţă de  85.27 kmp, având în componenţă sa următoarele 

sate: Câmpu Goblii, Ciocaşu, Crişeni, Dealu Ferului, Gura Cuţului, Haţegana, Inuri, Laz, Mătăcina, Mereteu, Pârâu lui Mihai, 

Poieniţa, Stăuini, Valea Goblii, Valea lui Mihai, Valea Vinţului, Vinţu de Jos, Vurpăr. 

 

 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpu_Goblii%2C_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cioca%C5%9Fu%2C_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cri%C5%9Feni%2C_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dealu_Ferului%2C_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Gura_Cu%C5%A3ului%2C_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ha%C5%A3egana%2C_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Inuri%2C_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Laz_%28Vin%C5%A3u_de_Jos%29%2C_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83t%C4%83cina%2C_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mereteu%2C_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2r%C4%83u_lui_Mihai%2C_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Poieni%C5%A3a_%28Vin%C5%A3u_de_Jos%29%2C_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/St%C4%83uini%2C_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Valea_Goblii%2C_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Valea_lui_Mihai%2C_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Valea_Vin%C5%A3ului%2C_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vurp%C4%83r%2C_Alba
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RELIEF 

Aşezată  în aval de confluenţa a două văi importante, Sebeşul şi Mureşul, comuna Vinţu de Jos are un relief specific de munte în 

partea nordică (Munceii Vinţului reprezintă extremitatea sud-estică a munţilor Metaliferi), de luncă  şi   terase în partea sudică (a 

Mureşului), cu altitudini cuprinse între 200 şi 1000 m.  

CLIMA 

Comuna Vinţu de Jos are un climat temperat-continental, având propriile particularităţi 

generate de circulaţia generală a atmosferei şi de structura suprafeţei active. 

REŢEAUA HIDROGRAFICĂ 

Principala apă curgătoare care traversează teritoriul comunei Vinţu de Jos este râul Mureş, 

care primeşte pe teritoriul comunei următorii afluenţi: Stăuini, Valea Vinţului, Valea Goblii şi 

Pârâul Bisericii – pe partea dreapta – şi Sebeşul, respectiv Vinţu de Jos – pe partea stânga.   

SPECIFICUL OCUPAŢIILOR POPULAŢIEI 

 Agricultura, legumicultura, zootehnia, industria (prefabricate din beton, industria lemnului, industria ușoară și alimentară), 

comerţul. 

STRUCTURA OCUPAŢIONALĂ A PĂRINŢILOR   

 50% agricultura, legumicultura şi zootehnia; 

 9 % beneficiari ai ajutorului social; 

 30% salariaţi; 

 11% venituri ocazionale. 

STRUCTURA PE NAŢIONALITĂŢI   

 Populaţia totală este de  5295 locuitori; 

 96,5 % populaţie de naționalitate română; 

 1,7% populaţie de etnie rromă; 

 1,4% populaţie maghiară 

 0,2% populaţie germană 
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1.2 ELEMENTE DE INDENTIFICARE A ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE 
 

 Unitatea şcolară: ŞCOALA  GIMNAZIALĂ „IULIU MANIU” VINŢU DE JOS 

 Adresa unităţii: STRADA: MIHAI EMINESCU, NR. 12  

 Localizarea geografică a şcolii cu personalitate juridică : Şcoala Gimnazială „Iuliu Maniu” Vinţu de Jos se află situată în 

centrul comunei Vinţu de Jos , în apropierea parcului comunei. 

 Structuri: Şcoala cu clasele I-IV Vurpăr, Şcoala cu clasele I- IV Valea Vinţului, GNP Vurpăr, GNP Valea Vinţului, GNP 

Vinţu de Jos, GNP Sibişeni. 

  1.3 SCURTĂ ISTORIE A ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE 

Şcoala noastră este situată în comuna Vinţu de Jos, comună aşezată în sudul judeţului Alba, la 15 kilometri de municipiul 

reşedinţă de judeţ Alba-Iulia, între localităţile Pianu, Săliştea, Meteş şi Alba-Iulia, fiind străbătută de râul Mureş cu 5 afluenţi de pe 

dreapta: Valea Stăuinilor, Valea lui Mihai, Valea Vinţului, Valea Goblii, Valea Sârbului. Este compusă din 17 sate aflate la distanţe 

cuprinse între  2 şi 15 kilometri faţă de satul reşedinţă, Vinţu de Jos. Cu o suprafaţă de 85 kilometri pătraţi, localitatea este un important 

nod de cale ferată şi are acces la drumul european E81 prin drumurile naţionale DN1 şi DN7. 

          În anul 1785, în Vinţu de Jos funcţiona o şcoală românească, primele şcoli menţionate în documente fiind cele din Vinţu de Jos şi 

Sibişeni. Cele mai vechi documente existente în arhiva şcolii generale din localitatea centru sunt un registru de înscriere din anul 1887, 

un registru de intrări-ieşiri din anul 1890 şi un catalog din anul 1898. După 1 decembrie 1918, cel mai vechi document şcolar este un 

registru de prezenţă din anul 1926.   

Şcoala de 7 ani (gimnaziul) cu predarea în specialităţi din clasa a V-a s-a înfiinţat în comuna Vinţu de Jos în anul 1946, din 

iniţiativa învăţătorului Simion Dragosin, subinspector în plasa Vinţu de Jos, a preotului Alexandru Iacobescu de la parohia ortodoxă din 

localitate şi a învăţătorului  Miron Muntean, de la Şcoala primară din Vinţu de Jos. 

 În prezent, şcoala poartă numele omului de stat Iuliu Maniu, procesul educaţional desfăşurându-se în 3 corpuri de clădire, ultimul 

fiind inaugurat în ianuarie  2007, precum şi la şcolile structuri: Şcoala cu clasele I-IV Vurpăr, Şcoala cu clasele I- IV Valea Vinţului, 

GNP Vurpăr, GNP Valea Vinţului, GNP Vinţu de Jos, GNP Sibişeni. Există  6 clase de preşcolari, 12 clase de învăţământ primar şi 8 de 

gimnaziu. Întreg corpul profesoral este alcătuit din cadre calificate coordonate de către directorul profesor, Lucia Herman și directorul 

adjunct, profesor Alina Ioana Crișan. 
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1.4 ANALIZA INFORMAŢIILOR 
 

1.4.1 ANALIZA INFORMAŢIILOR DE TIP CANTITATIV ŞI CALITATIV  

Populaţia şcolară 2014-2015: 

Nivel de învățământ Total din care 

Preşcolar 

GNP Vinţu de Jos 

3 grupe/79 preşcolari gr. mică: 1 gr. cu 34 copii 

gr. mijlocie: 1 gr. cu 21 copii 

gr. mare: 1 gr. cu 24 copii 

Preşcolar 

GNP Vurpăr 

1 grupă/14 preşcolari 1 gr. combinată cu 14 copii 

Preşcolar 

GNP Valea Vinţului 

1 grupă/11 preșcolari 1 gr. combinată cu 11 copii 

Preşcolar 

GNP Sibişeni 

1 grupă/5 preşcolari 1 gr. combinată cu 5 copii 

 

Primar 

Vinţu de Jos 

 

12 clase / 178 elevi 

Clasa pregătitoare: 2 cls. cu 33 elevi 

cls. I:   2 cls.cu 37 elevi 

cls. a II-a: 2 cls. cu 37 elevi 

cls. a III-a: 1 cls. cu 38 elevi 

cls. a IV-a: 2 cls. cu 33 elevi 

Primar 

Structura Vurpăr 

2 clase/34 elevi Clasa pregătitoare: 1 elev 

cls. II, IV: 1 cls.cu 13 elevi 

cls. I, III: 1 cls.cu 20  elevi 

Primar 

Structura Valea Vinţului 

1 clasă/11 elevi cls. preg, I, II, III: 1 cls. cu 11 elevi 

 

 

Gimnazial 

Vinţu de Jos 

 

8 clase/ 174 elevi 

cls. a V-a 2 cls.cu 48 elevi 

cls. a VI-a 2 cls. cu 38 elevi 

cls. a VII-a 2 cls.cu 48 elevi 

cls. a VIII-a 2 cls. cu 40 elevi 

Total  pe cicluri 

de învățământ 

12 clase- I-IV-223elevi 

8  clase- V-VIII-174elevi 

6  grupe+ 109 preşcolari 

 

Total / Şc. Gimn. “Iuliu Maniu” 

Vinţu de Jos 

 

26 clase – 506  elevi 
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                                                                        PERSONALUL  ŞCOLII 

 

Număr de cadre didactice : 36       

Educatoare: 6 (3 grad I , 1 grad II, 2 def)  

Învățători: 12 (8 grad I, 1 grad II, 2 def, 1 deb)  

Profesori:18 (11 grad I, 2 grad II,  4 def., 1 deb)  

Personal didactic auxiliar:     3 

Secretar:1  

Analist programator: 1   

Contabil: 1 

Personal nedidactic : 5 

Şofer:1  

Îngrijitori: 4 (2 norme 1/1, 1normă ½, 2 norme ¼)  

 

 

 

Categoria 

 

din care : 
 

Nr. 

persoane 

 

Titulare 

din care: 

Suplinitori 

calificați 

Pensionari Detașați 
 

 

Didactic 

Educatoare  4 2 - 2 - 

Profesori pentru învăţământul 

preșcolar 

2 2  - - 

Învățători  4  4 - - - 

Profesori pentru învăţământul primar 8 7 1 - - 

Profesori 18 14 1 1 2 

 

Didactic 

auxiliar 

Secretar  1 1 - - - 

Adm. financiar 1 1 - - - 

 

Nedidactic 

Îngrijitori 4 4 - - - 

Şofer 1  1 - - - 
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●  Posturi ocupate  

Dintr-un total de 36 cadre didactice care  funcţionează în şcoala noastră, 31 sunt titulare, 2 sunt detașate, 1 e suplinitor, 2 

pensionari. Cadre didactice cu gradul I - peste 50 % . 

 

♦   Calitatea personalului didactic: 

 calificat - 100 % 

 cu performanţe în activitatea didactică : 85 % 

 absolvenţi de cursuri de formare /perfecţionare: 98%  

     Se remarcă preocuparea tuturor cadrelor didactice pentru a-şi îmbunătăţi metodologia didactică prin participarea la activităţi şi 

cursuri de formare şi perfecţionare  continuă organizate de C.C.D. Alba, Universitatea din Alba Iulia sau alte instituții de învăţământ 

superior din Alba Iulia şi din ţară.  

Astfel, în școală îşi desfășoară activitatea :  

 formatori naţionali -1 

 metodişti - 4  

6% 

22% 

11% 61% 

CADRE DIDACTICE 

DEBUTANT DEFINITIV GRAD II GRAD I

81% 

5% 
6% 

8% 

CADRE DIDACTICE 

TITULARI DETASATI SUPLINITORI CALIFICATI PENSIONARI
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       Majoritatea cadrelor didactice şi-au continuat studiile  prin programe și module postuniversitare organizate de universităţile din ţară: 

6 absolvenţi ai cursurilor de masterat.  

●  Rata mişcării personalului didactic  

Majoritatea cadrelor didactice fiind titulare, nu se înregistrează o mişcare a personalului didactic decât în ceea ce priveşte 

catedrele rezervate . 

 

♦  Indicatori de evaluare a performanţelor şcolare –cantitativ şi calitativ, 2011-2014 

 

PROMOVABILITATE (perioada 2011-2014) 

PRIMAR 

Anul 

școlar 

Număr 

elevi 

înscriși la 

începutul 

anului 

școlar 

 

Veniți 

în 

timpul 

anului 

școlar 

 

Plecați la 

altă 

școală în 

timpul 

anului 

școlar 

Număr 

elevi care 

au 

abandonat 

școala 

 

Număr 

elevi 

existenți 

la 

sfârșitul 

anului 

Promovați 

 

 

 

 

Repetenți 

 

 

 

 

 (a) (b) (c) (d) (e=a+b-

c-d) 

(f) (g) 

    Nr. %   

(d/a) 

 Nr. % 

(f/e) 

Nr. % 

(g/e) 

2011 – 

2012  

114 8 0 0 0 122 120 98 2 2 

2012 – 

2013  

160 1 2 0 0 159 158 99 1 1 

2013 – 

2014  

174 2 2 0 0 174 174 100 0 0 
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Gimnazial 

Anul școlar Număr 

elevi 

înscriși la 

începutul 

anului 

școlar 

 

Veniți 

în 

timpul 

anului 

școlar 

 

Plecați la 

altă 

școală în 

timpul 

anului 

școlar 

Număr 

elevi care 

au 

abandonat 

școala 

 

Număr 

elevi 

existenți 

la 

sfârșitul 

anului 

Promovați 

 

 

 

 

Repetenți 

 

 

 

 

 (a) (b) (c) (d) (e=a+b-

c-d) 

(f) (g) 

    Nr. %   

(d/a) 

 Nr. % 

(f/e) 

Nr. % 

(g/e) 

2011 – 2012  137 2 2 0 0 137 131 96 6 4 

2012 – 2013  161 1 6 0 0 156 152 97 4 3 

2013 – 2014  168 3 6 1 1 164 158 96 6 4 

 

Școala Primară Valea Vințului 

Anul școlar Număr 

elevi 

înscriși la 

începutul 

anului 

școlar 

 

Veniți 

în 

timpul 

anului 

școlar 

 

Plecați la 

altă 

școală în 

timpul 

anului 

școlar 

Număr 

elevi care 

au 

abandonat 

școala 

 

Număr 

elevi 

existenți 

la 

sfârșitul 

anului 

Promovați 

 

 

 

 

Repetenți 

 

 

 

 

 (a) (b) (c) (d) (e=a+b-

c-d) 

(f) (g) 

    Nr. %   

(d/a) 

 Nr. % 

(f/e) 

Nr. % 

(g/e) 

2011 – 2012  23 0 5 0 0 17 17 100 0 0 

2012 – 2013  13 0 1 0 0 12 12 100 0 0 

2013 – 2014  14 0 0 0 0 14 14 100 0 0 
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Școala Primară Vurpăr 

Anul școlar Număr 

elevi 

înscriși la 

începutul 

anului 

școlar 

 

Veniți 

în 

timpul 

anului 

școlar 

 

Plecați la 

altă 

școală în 

timpul 

anului 

școlar 

Număr 

elevi care 

au 

abandonat 

școala 

 

Număr 

elevi 

existenți 

la 

sfârșitul 

anului 

Promovați 

 

 

 

 

Repetenți 

 

 

 

 

 (a) (b) (c) (d) (e=a+b-

c-d) 

(f) (g) 

    Nr. %   

(d/a) 

 Nr. % 

(f/e) 

Nr. % 

(g/e) 

2011 – 2012  32 1 1 0 0 32 32 100 0 0 

2012 – 2013  44 3 0 0 0 41 41 100 0 0 

2013 – 2014  44 2 2 0 0 44 44 100 0 0 

 

Date statistice privind absolvenții de clasa a VIII-a 

Anul școlar Numărul de elevi din 

clase terminale 

existenți la sfârșitul 

anului școlar 

Numărul de elevi 

promovați 

 

Rata de absolvire 

 

 

 a b a/b 

2011 – 2012  31 31 100 

2012 – 2013  26 26 100 

2013 – 2014  37 37 100 
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Anul școlar Număr 

absolvenți 

Medii de absolvire 

5-

5,99 

6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

2011 – 2012  31  12 4 8 7  

2012 – 2013  26   15 5 6  

2013 – 2014  37  1 9 20 7  

Anul școlar Număr 

absolvenți 

a VIII-a 

Număr elevi care continuă studiile Număr elevi 

care au 

abandonat 

studiile sau au 

plecat din țară 

Nu există date 

Școală profesională Liceu 

2011 – 2012  31 - 31   

2012 – 2013  26 - 26   

2013 – 2014  37 11 23 3  

 

Anul școlar Număr elevi 

înscriși în clasa 

a VIII-a 

Număr elevi care 

au susținut probele 

de evaluare 

Număr 

absolvenți 

Număr de absolvenți care 

au susținut probele de 

evaluare 

2011 – 2012  31 19 31 19 

2012 – 2013  26 26 26 26 

2013 – 2014  37 27 37 27 

 

Anul școlar Număr 

elevi 

clasa a 

VIII-a 

Medii la examenul de evaluare națională 

5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

2011 – 2012  31 2 8 1 3 1  

2012 – 2013  26 2 7 6 3 3  

2013 – 2014  37 6 3 6 2   
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ABSENȚE pe perioada 2011-2014 

Școala Gimnazială “IuliuManiu” Vințu de Jos 

Primar 

Anul școlar Total absențe Absențe motivate Absențe nemotivate 

2011 – 2012  582 526 56 

2012 – 2013  2845 2014 831 

2013 – 2014  1074 650 424 

Gimnazial 

Anul școlar Total absențe Absențe motivate Absențe nemotivate 

2011 – 2012  3904 2356 1548 

2012 – 2013  5615 4035 1580 

2013 – 2014  5015 3263 1752 

 

Școala Primară Valea  Vințului 

Anul școlar Total absențe Absențe motivate Absențe nemotivate 

2011 – 2012  216 192 24 

2012 – 2013  33 33 0 

2013 – 2014  17 17 0 

 

Școala Primară Vurpăr 

Anul școlar Total absențe Absențe motivate Absențe nemotivate 

2011 – 2012  260 243 17 

2012 – 2013  177 169 8 

2013 – 2014  116 87 29 

TOTAL 

AN CICLUL 
ABSENȚE 

TOTAL MOTIVATE ABSENȚE/ELEV 

2012-2013 

P-IV Vințu de Jos 2845 2014 17,78 

V-VIII Vințu de Jos 5615 4035 34,88 

Valea Vințului 33 33 2,54 

Vurpăr 177 169 4,02 

Total  8670 6251 22,93 

2013-2014 

P-IV Vințu de Jos 1074 650 6,17 

V-VIII Vințu de Jos 5015 3263 29,85 

Valea Vințului 17 17 1,21 

Vurpăr 116 87 2,63 

Total 6222 4017 15,56 
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♦  Indicatori de evaluare a performanţelor şcolare –cantitativ şi calitativ, an şcolar 2013-2014 

 

1. SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ 

PROMOVABILITATE 

 TOTAL PROMOVAȚI REPETENȚI CU SITUAȚIA  

NEÎNCHEIATĂ 

P-IV 174 174 0 0 

V-VIII 164 158 6 0 

VURPĂR 44 44 0 0 

VALEA VINȚULUI 14 14 0 0 
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ABSENŢE 

AN ȘCOLAR 

2013-2014 

TOTAL MOTIVATE NEMOTIVATE 

P-IV 1074 650 424 

V-VIII 5015 3263 1752 

VURPĂR 116 87 29 

VALEA VINȚULUI 17 17 0 
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3. STAREA DISCIPLINARĂ 

 

Disciplina elevilor poate fi analizată atât prin notele la purtare, cât şi prin situaţiile discutate în cadrul Consiliului de 

administraţie. 

 

În ceea ce priveşte notele la purtare, situaţia se prezintă în modul următor : 

AN ȘCOLAR 

2013-2014 

NR. ELEVI NOTE SCĂZUTE LA 

PURTARE 

P-IV 174 7 

V-VIII 164 29 

VURPĂR 14 0 

VALEA VINȚULUI 44 0 
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4. EVALUAREA NAŢIONALĂ – IUNIE 2014 

 

La Evaluarea Naţională sesiunea Iunie 2014, la Şcoala Gimnazială ,,Iuliu Maniu” Vinţu de Jos : 

 au participat un număr de 27 elevi, prezenţă 100% ; 

 evaluarea s-a desfăşurat conform regulamentului, nu au fost incidente ; 

 după corectarea lucrărilor  au fost  3 contestaţii. 

SITUAŢIE STATISTICĂ PRIVIND REZULTATELE OBŢINUTE LA EXAMENUL DE 

EVALUARE NAŢIONALĂ 2013-2014 

Nr. 

crt. 
Materia  

1,00-

1,99 

2,00-

2,99 

3,00-

3,99 

4,00-

4,99 

5,00-

5,99 

6,00-

6,99 

7,00-

7,99 

8,00-

8,99 

9,00-

9,99 
10 

Nr. 

total 

elevi 

Promovare 

 (%) 

1 

Limba și 

literatura 

română 1 3 3 1 7 7 2 3 0 0 27 71% 

2 Matematică 2 2 3 2 5 4 5 4 0 0 27 67% 

Media evaluării 

naționale  
2 1 4 2 6 4 6 2 0 0 27 67% 

 

 

0
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2014 
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ADMITERE 

TOTAL LICEU PROFESIONALĂ PLECAŢI ÎN 

STRĂINĂTATE 

37 23 11 3 

 

Total elevi 37: 23 colegii; 11 școli profesionale; 3 plecaţi în străinătate 

 
 

●  Procentul elevilor care  au trecut la învăţământul liceal  

În anul şcolar 2013-2014, sesiunea  iunie, 85 % dintre absolvenţii clasei a VIII-a (8% au plecat în străinătate: Germania- 2 

elevi, Spania- 1 elev)   au fost cuprinşi într-o formă superioară de învăţământ astfel :  63%  sunt elevi la colegiile naţionale, iar 29%  la 

şcolile profesionale. 

●   Comportament social ●   Disciplină ●  Absenteism 

În şcoală există un cod de conduită pentru profesori şi elevi care îi determină să se respecte reciproc. Absenteismul este la 

limita  minimă. 

●  Ponderea  elevilor cu rezultate la concursuri şi olimpiade şcolare  în anul şcolar 2013-2014: 

 la concursuri şcolare : 80% 

 la olimpiade şcolare : 35%  
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REZULTATE CONCURSURI ŞI OLIMPIADE ŞCOLARE 

 
DISTINCȚII LA CONCURSURI ȘI OLIMPIADE ȘCOLARE PE ȘCOALĂ /TOTAL 

 

 

 REZULTATE  LA  CONCURSURI 

(nr. elevi care au obținut premii și mențiuni) 

REZULTATE  LA  OLIMPIADE  ȘCOLARE 

(nr. elevi care au obținut premii și mențiuni) 

Nivel local Nivel județean Nivel național Nivel 

internațional 

Nivel local Nivel județean Nivel național Nivel 

internațional 

An școlar  

2011-2012 

        

Premiul  I  7 6 18 10 2    

Premiul  II 9 6 18 7 3    

Premiul  III 5 4 9  7 2   

Mențiune 8 4 19  5 3   

Total/ an 29 20 64 17 17 5   

An școlar  

2012-2013 

        

Premiul  I  5 20 22 1 1    

Premiul  II  6 9 2 3    

Premiul  III 1 15 10 2 1    

Mențiune  3 8 2 5 4   

Total/an 6 44 49 7 10 4   

An școlar  

2013-2014 

        

Premiul  I   17 17 4 3 3 1  

Premiul  II  11 11 4 3 2 2  

Premiul  III  15 10 4 3 3   

Mențiune  8 12 8 13 8 1  

Total/an  51 50 20 22 16 4  
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REZULTATE CONCURSURI ŞI OLIMPIADE ŞCOLARE 2013-2014 

Rezultate concursuri fizică şi chimie: 

 Concursul de chimie  Raluca Ripan, etapa judeţeană: 

Bîrluţiu  Claudiu Andrei, clasa a VII-a B, premiul al III-

lea 

 Concursul de chimie Raluca Ripan, etapa naţională: 

Bîrluţiu Claudiu Andrei, clasa a VII-a B, diplomă de 

participare 

 Concursul de chimie-fizică Impuls Perpetuum,  etapa 

judeţeană: Cioran Paula, clasa a VI-a A, premiul I 

 Concursul de chimie-fizică  Impuls Perpetuum, etapa 

judeţeană: Bîrluţiu Claudiu Andrei, clasa a VII-a B, 

premiul I 

 Concursul de chimie-fizică  Impuls Perpetuum, etapa 

naţională: Cioran Paula, clasa a VI-a A, diploma de 

participare 

 Concursul de chimie-fizică Impuls Perpetuum, etapa 

naţională: Bîrlutiu Claudiu Andrei, clasa a VII-a B, 

premiul I 

Rezultate concursuri religie 
ETAPA ZONALĂ 

 Premiul I: Bîrluţiu Claudiu Andrei, cls.a VII-a 

 Premiul III: Pâclişan Samuel, cls. a V-a                                                                           

 Premiul III: Bărbuşiu Ioana Andreea, cls.a VI-a  

 Premiul III: Pâclişan Iulia Diana, cls. a VIII-a  

 Menţiune: Boroghină Ioan-Octavian, cls.a VII-a                                                             

 Menţiune: Bogăţan Georgiana Mihaela, cls. a V-a                                                   

 Menţiune: Mărghitan Alexandru Răzvan, cls. a VIII-a  

ETAPA JUDEŢEANĂ  

 Premiul I: Bîrluţiu Claudiu Andrei, cls.a VII-a 

 Premiul III: Pâclişan Samuel, cls. a V-a,                                                                            

 Premiul III: Bogăţan Georgiana Mihaela, cls. a V-a    

ETAPA NAŢIONALĂ 

 Olimpiada de religie: Premiul Special,  Bîrluțiu Claudiu 

Andrei, cls.a VII-a 

 Concursul interjudețean ,,Monumente istorice- mărturii ale 

trecutului localităţii mele’’: 

o Premiul I:  Negrea Casiana, cls. a IV-a 

o Premiul III: Bîrluţiu Claudiu Andrei, cls.a VII-a  

Concursul Naţional de creaţie  plastica și abilităţi practico-

aplicative ,,Naşterea Domnului – Renaşterea bucuriei”, Ediţia a 

III-a, Iaşi 

 Menţiune: Negrea Casiana, cls. a IV-a 

 Menţiune: Bîrluţiu Claudiu Andrei, cls.a VII-a 

Concursul județean ,,Magia  sărbătorilor de iarnă” 

 Premiul I:  Ispas Andreea, cls.a VII-a 

 Premiul II: Butyka Elisabeta,   cls.a VI-a 

 Premiul III: Bărbuşiu Ioana Andreea,   cls.a VI-a 

Concursul Naţional ,,Biserica, locaş de închinare” în calendarul 

M.E.N. 

 Premiul I:  Negrea Casiana, cls. a IV-a 

 Menţiune:  Butyka Elisabeta,   cls.a VI-a 

Concursuri de geografie 

     Concursul Naţional Terra, etapa zonală    

 Premiul I: Cioran Paula Maria, clasa a VI-a  

 Mențiune: Popa Roberto, clasa a VI-a    

 Premiul II: Bîrluţiu Claudiu Andrei, clasa a VII-a  

La faza judeţeană Concursul Terra  

 Premiul I: Cioran Paula Maria, clasa a VI-a 

 Premiul II: Bîrluţiu Claudiu Andrei, clasa a VII-a   
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Etapa naţională Concursul Terra   (Sebeş, jud. Alba) 

 Premiul II: Cioran Paula Maria, clasa a VI-a 

 Premiul II:     Bîrluţiu Claudiu Andrei, clasa a VII-a   

Concursuri şi olimpiade matematică  

Olimpiadă de matematică, faza zonală:  

o Premiul III: Bîrluțiu Claudiu 

Olimpiada de matematică, faza județeană: 

o Mențiune: Bîrluțiu Claudiu 

Concursul Interjudețean “Viitorii matematicieni”: 

o Premiul III: Bîrluțiu Claudiu 

Concursul Interjudețean “Pitagora”: 

o Menţiune: Bîrluțiu Claudiu 

Concursuri şi olimpiade şcolare limba şi literatura română 

ETAPA JUDEȚEANǍ:  

Cioran Paula  

CONCURSUL NAȚIONAL “ UNIVERSUL 

CUNOAŞTERII PRIN LECTURǍ” 

FAZA  JUDEȚEANǍ : 

LOC.1:   Manoilă Andreea  

LOC.2:   Cioran Paula 

LOC 3: Opriş Oana 

FAZA NAȚIONALǍ: 

       Manoilă Andreea- premiu special 

Concursuri şi olimpiade şcolare cls. a IV-a A 

Concursul  Lumina   Math-faza pe școală –Menţiune –Ispas Daniela 

Olimpiada de Limba şi Literatura Romana  

a) faza pe  zona 

Locul III-Negrea Casiana 

Mențiuni-Ispas Daniela ; Filimon Elena 

b)faza pe  județ 

Mențiuni-Negrea Casiana; Ispas Daniela 

Olimpiada de Matematică 

Faza pe zonă 

Menţiuni-Negrea Casiana; Ispas Daniela 

Concursuri şi olimpiade şcolare cls. a IV-a B 

Lumina Math, 16.11. 2013- Concurs Național 

 Premiul II - Doncea Ciprian 

 Mențiune –Butyka Anamaria 

 Mențiune – Negrea Ioana 

,,Viitorii Matematicieni’’, ianuarie 2014–Concurs Interjudețean 

 Premiul I-Doncea Ciprian 

 ,,Pitagora’’2014 -Concurs Interjudețean 

 Premiul III –Doncea Ciprian 

Concursul Județean de Jocuri Logice-Mediaș 2014 

 Premiul I - Butyka Anamaria, Negrea Ioana 

 Premiul III –Doncea Ciprian 

Olimpiada clasa a IV-a 

 Limba Româna 

Premiul –I-Negrea Ioana 

 Faza Zonală   

 Menţiuni—Butyka Anamaria, Doncea Ciprian 

 Faza Județeană  

Menţiuni - Negrea Ioana, Butyka Anamaria, Doncea Ciprian 

 Matematica 

Menţiune –Doncea Ciprian 

-Faza Zonală                 

Menţiune – Butyka Anamaria    

-Faza Județeană           

Menţiuni –Doncea Ciprian, Butyka Anamaria 
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Concursuri şcolare, clasa I 

Concurs Naţional Eurojunior- Asociaţia Olimp 

Menţiuni: Pîclişan Ioana, Moga David, Dreghiciu Andrada 

1. Satul Copilăriei Mele- Consiliul Județean Alba 

Premiul III: Stanuș Paula, Neff Camelia 

2. Bucuriile Iernii- Proiect Magia Sărbătorilor de Iarnă 

Premiul I: Buda Casian 

Premiul II: Albu Lucian 

Premiul III: Albu Ioana 

 

 

Premiul I: Albu Alexandra, Măturar Florin 

Premiul II: Androne Horațiu, Berdie Eusebiu, Pleșa Gabriel 

Premiul III: Groza Cosmina, Sântoma Leea 

Mențiune: Lăncrăjan Nicoleta 

b) Concursul „Poveștile cangurului”: 8 elevi au obținut 

calificativul „Excelent” 

c) Proiectul „Satul copilăriei mele”: 

Premiul I (poezie)- Măturar Adrian 

Premiul III (compunere) – Albu Alexandra 

 

 

 

●  Rata abandonului şcolar : 0,19 % 

●  Probleme comportamentale ; Încălcări ale legii 

 Nu ne confruntăm cu probleme comportamentale şi nici cu încălcări ale legii în  unitatea noastră şcolară. 

●Activităţi sociale şi culturale 

Coordonatorul de programe şi proiecte educative şcolare şi extraşcolare a condus, îndrumat şi evaluat activităţile educative din 

şcoală : orele de dirigenţie, consiliere şi orientare, activitățile extracurriculare.  

Se editează în fiecare an o revista a şcolii, numită  ,,Orizonturi deschise spre Europa”.   

Câteva activități extracurriculare/extrașcolare: 

 Proiectul judeţean ,,Şcoală de nota 10”: Locul I   

 Concurs judeţean  ,,Satul copilăriei mele” (premii și mențiuni) 

 Concurs judeţean  ,,Pro Natura”:  Locul I 

  Festivalul Naţional al Şanselor Tale (participare) 

 Concursul interjudețean ,,Monumente istorice- mărturii ale trecutului localităţii mele’’ 

 Certificat de voluntariat  organizat în cadrul proiectului ,,Naşterea Domnului- Renaşterea bucuriei” 
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 Diploma Simpozion Naţional ,,Naşterea Domnului-filantropie şi voluntariat creștin” 

 Concursul județean ,,Magia  sărbătorilor de iarna” 

 Coordonator proiect ,,Să ne amintim de Hristos” 

 Programul National ,,Rorec” 

 Concursul Judeţean de Jocuri Logice  ,,Brain use it” Mediaş 2014 

 Concursul Naţional ,,Biserica, locaş de închinare” în calendarul M.E.N. 

 Excursie  Vinţu de Jos-Hunedoara- mănăstirea Prislop- Haţeg (Rezervaţia Naturala , zimbri) –Orăştie  - Vinţu de Jos  14.06.2014 

 Excursie  Vinţu de Jos-Hunedoara- mănăstirea Prislop- Haţeg (Rezervaţia Naturala , zimbri) –Orăştie  - Vinţu de Jos  26.06.2014 

 Excursie Vinţu de Jos-Alba Iulia - Baia de Arieş-Peştera Urşilor- Peştera Scărişoara –Mănăstirea Albac- Cheile Aiudului Alba 

Iulia- Vinţu de Jos  22.06.2014 

 Proiectului Internaţional ,,Sărbătoarea Învierii –Lumina sufletelor noastre” 

 Simpozion Internaţional  ,,Sărbătoarea Învierii- lumină si bucurie creştină” 

 Concursul județean ,,Frumuseţi ale naturii văzute prin ochi de copil” 

 Concursul Naţional ,,Bucuria de a fi creştin “       

 „S-au aurit a toamnă pădurile...”- colectarea de materiale din natură 

 Ziua Europeană a Limbilor (26 sept.) 

 „Și noi mâncăm sănătos!”- vizionarea unor prezentări Power-Point despre piramida alimentelor și importanța unei alimentații 

sănătoase 

 „Vine,vine Moș Crăciun!” - serbare 

 „ Pe urmele Luceafărului...” –activitate artistică dedicată marelui poet al românilor 

 „Să circulăm corect!”   - vizită la sediul poliției  

 „La mulți ani mămico!” – expoziție de felicitări, mărțișoare, tablouri 

 „Pământul e în mâinile noastre” – discuții despre acțiunile pozitive și negative ale omului asupra planetei 

 8.„1 Iunie-ziua copilului” – întreceri și concursuri amuzante 

 Parteneriat educațional „Împreună pentru mai multă siguranță!” 

 „Săptămâna legumelor și fructelor donate” 

 În luna noiembrie s-a desfășurat Balul Bobocilor, acţiune ce a vizat îndrumarea şi dezvoltarea înclinaţiilor individuale, a 

aptitudinilor şi talentelor artistice ale elevilor clasei a V-a. Elevii au fost pregătiţi de profesorii: Florina Boian, Ionaşcu Avram, 

Ioana Ţălnar, Alina Crişan, Gabriela Hăţăgan. 
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 Publicarea de probleme rezolvate în Gazeta matematică, de către elevii claselor a VII-a, responsabil prof. Lucia Herman, prof. 

Iuliana Câmpean. 

 Carnavalul naturii, reciclarea a 2 tone de hârtie, ecologizarea parcului comunal, a păşunii comunei, a Văii Pianului, a centrului 

comunei, sesiuni de comunicări cu elevii cu diverse teme : Ziua Pământului, Alimentaţia sănătoasă, Ziua Mondială a Apei, 

etc., parada costumelor realizate din materiale reciclabile, excursii, etc. 

 14 februarie – Sf. Valentin; expoziţie de desene; 

 24 februarie – Dragobete; proiect educaţional desfăşurat în Centrul de Documentare şi Informare. 

 1-8  martie – proiect educaţional cu ocazia zilelor închinate mamelor („Cinste lor, femeilor!”, confecţionarea şi oferirea de 

felicitări tuturor femeilor din comunitate, distribuirea  revistei Orizonturi deschise spre Europa, serbări şcolare clasele I-IV); 

 Săptămâna francofoniei (martie) 

 22 aprilie – Ziua Pământului, serbare şcolară cls. I-IV; 

 9 Mai – Ziua Europei, concurs de cultura generală, expoziţie de desene;  

 Sărbătorirea Zilei Şcolii – pe data de 1 iunie – program artistic, apariţia numărului 14 al revistei „Orizonturi deschise spre 

Europa”, concursuri sportive şi de cultură generală; 

 5 iunie – Ziua Mediului – finalizarea proiectelor educaţionale pe teme ecologice, sesiune de comunicări, împărţirea de fluturaşi 

în localitate cu regulile de comportament având drept scop protejarea mediului în care locuim. Pe parcursul proiectului elevii 

au plantat copăcei în curtea scolii, au îngrijit florile din curtea şcolii, şi-au amenajat un mic colt verde în clase, au realizat un 

panou al proiectului, plantări de puieţi în zone cu alunecări de teren; 

 21 iunie – serbarea de sfârşit de an şcolar – activităţi artistice, premierea elevilor care s-au evidenţiat pe parcursul anului 

şcolar; 

 „Darul bucuriei” – activităţi desfăşurate de Paşti 

 „ Ocrotind pădurea, ocrotim viaţa”- proiect de parteneriat educaţional cu Direcţia Silvică Alba. 

 Lansare de carte- Dan Groza 

 Expoziţie de pictură – pictorul Gheorghe Suciu 
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● Colaborarea cu alte instituţii de învăţământ, cultură, sport  

Şcoala noastră a colaborat eficient cu unităţi de învăţământ din judeţul Alba şi alte judeţe ale ţării (Cluj, Timiş, Sălaj) şi cu 

instituţii de cultură şi sport. Partenerii educaţionali sunt:  

 Parteneriat cu Primăria comunei Vinţu de Jos- primar Vlad Gheorghe 

 Parteneriat cu Poliţia- şef de post Bora Daniel 

 Parteneriat cu Liceul Teoretic Teiuş 

 Parteneriat cu Dispensarul- dr. Petruţa Livia, dr.Indreica Simona 

 Parteneriat cu medical stomatolog- dr. Mureşan Gheorghe 

 Parteneriat cu Căminul de bătrâni Vinţu de Jos 

 Partenerial cu Şcoala Specială Alba Iulia 

 Parteneriat cu Şcoala Liebling, jud. Timiş 

 Parteneriat  cu Şcoala cu cls. I-VIII „Mihai Eminescu” Zalău  

 Parteneriat Școala cu cls. I-VIII „ David Prodan” Sălişte  

 Parteneriat cu Şcoala „ Ioan Bobu „ Cluj Napoca 

 Parteneriat cu Ocolul Silvic Vinţu de Jos 

 Parteneriat Şcoală-părinţi-comunitate 

 Parteneriat cu Biserica- pr. Dionisie Negrea şi Boca Valeriu 

 Parteneriat cu Clubul Copiilor Mediaș și Grădinița ”Bucuria Copiilor ”Mediaș 

 Parteneriat cu Asociația ”Sunetul Muzicii” Petrești 

  Parteneriat cu Liceul cu Program Sportiv Sebeș 

 Parteneriat cu Liga Scriitorilor Români, Filiala Alba 

  Asociația ”Voci Cristaline” , Petrești 

 

 Satisfacerea cerinţelor părinţilor      

Au fost consultaţi atât elevii cât şi părinţii, propunându-se multe programe CDŞ din care s-au păstrat acelea care s-au bucurat 

de un interes deosebit. Pentru promovarea ofertei educaţionale a şcolii se vor realiza pliante şi afişe. Preşcolarii din grupele mari de la 

grădiniţele din comună vor fi invitaţi să viziteze şcoala, prezentându-li-se clasele şi celelalte spații școlare şi oferindu-li-se pliante.  
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♦RESURSE  MATERIALE ALE UNITĂŢII ŞCOLARE : 

 Resurse materiale  

Spaţii şcolare, din care : 

- săli de clasă: 20 la şcoala coordonatoare + 6 la şcolile aparţinătoare 

- centru de documentare şi informare:1 

- cabinet de informatică: 1 

- nr. spaţiilor sanitare: 4 la şcoala coordonatoare + 3 la şcolile aparţinătoare 

Material didactic pentru şcoala coordonatoare: 25 calculatoare, 9 laptopuri,  11 imprimante, 4 scannere, 2 televizoare, 3 

radiocasetofoane, 1 combină audio, 1 cd-writer, 1 videoplayer, 1 cameră foto digitală, 2 aparate foto 

digitale,  3 videoproiectoare 

Școala dispune de  fonduri băneşti extrabugetare (modeste) de la “Asociaţia Agricolă Vinţana” şi Ocolul Silvic Valea Ampoiului. 

 Şcoala are un CDI cu un număr de peste 2754 volume, cărţi de specialitate şi beletristică, o sală de sport, grupuri 

sanitare pentru elevi şi cadre didactice, expoziţii permanente. În şcoală există amenajate: cabinet pentru directori, contabilitate, 

secretariat şi o cancelarie. 

 Elevii învaţă în condiţii foarte bune. Şcolile au centrale termice proprii, racordare la apă curentă, iluminat şi 

centrală termică proprie la sala de sport, sistem de supraveghere cu camere video.  

 În anul şcolar  2013-2014  şcoala a beneficiat de un program de reabilitare, reuşindu-se înlocuirea ferestrelor, uşilor, 

modernizarea grupurilor sanitare, instalarea centralei termice la GNP Vinţu de Jos, zugrăvirea sălilor de clasă, înlocuirea parchetului, 

vopsirea soclului din  holul şcolii. 
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BUGET ALOCAT ȘI EFECTUAT 

BUGET 2012                                                                      MII LEI 

 

 

DENUMIREA INDICATORILOR 

 

CREDITE  

BUGETARE 

APROBATE 

2011 

PLAŢI 

EFETUATE 

31.12.2011 

PROPUNERI 

CREDITE 

BUGETARE 

2012 

TOTAL CHELTUIELI 1415 1035,4 1230 

Cheltuieli de personal 966 923,8 990 

Cheltuieli cu bunuri si servicii 215 110 230 

Cheltuieli cu burse elevi 4 1,6 10 

Cheltuieli de capital 230   

 

BUGET 2013                                                                         MII LEI 

 

 

DENUMIREA INDICATORILOR 

 

CREDITE  

BUGETARE 

APROBATE 

2012 

PLAŢI 

EFETUATE 

31.12.2012 

PROPUNERI 

CREDITE 

BUGETARE 

2013 

TOTAL CHELTUIELI 1215 1176 1469 

Cheltuieli de personal 981 975 1179 

Cheltuieli cu bunuri si servicii 227 197 230 

Cheltuieli cu burse elevi 7 4 10 

Cheltuieli de capital   50 

 

BUGET   2014                                                                                                                        MII LEI 

 

 

DENUMIREA INDICATORILOR 

 

CREDITE  

BUGETARE 

APROBATE 

2013 

PLAŢI 

EFETUATE 

31.12.2013 

PROPUNERI 

CREDITE 

BUGETARE 

2014 

TOTAL CHELTUIELI 1558,5 1420,8 1635 

Cheltuieli de personal 1204,5 1202 1260 

Cheltuieli cu bunuri si servicii 254 181 300 

Cheltuieli cu burse elevi 10 7,3 10 

Cheltuieli de capital 90 30,5 65 
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PROPUNERE BUGET 2015 PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR ACESTUI PDI (MII LEI) 

 

 

DENUMIREA INDICATORILOR 

 

CREDITE  

BUGETARE 

APROBATE 

2014 

PROPUNERI 

CREDITE 

BUGETARE 

2015 

TOTAL CHELTUIELI 1732 2260 

Cheltuieli de personal (salarii) 1295 1380 

Cheltuieli de personal (Hotărâri 

Judecătoreşti) 

106 410 

Cheltuieli cu bunuri si servicii 271 300 

Cheltuieli cu burse elevi 10 10 

Cheltuieli de capital 50 160 

 

 

♦Calitatea managementului şcolar : 

  În planul managerial  pentru anul şcolar 2013-2014 sunt stabilite priorităţile privind baza materială, dotările, 

investiţiile, etc.  

De asemenea, s-a urmărit : 

 Colaborarea cu toate instituţiile de învăţământ, cultură, sănătate, sport, poliţie, etc., şi realizarea de parteneriate 

educaţionale ; 

 Proiectarea, organizarea, îndrumarea şi coordonarea activităţilor, contribuind la dezvoltarea unităţii şi creşterea 

prestigiului ei ; 

 Pregătirea pentru obţinerea de rezultate mai bune la examenelor naţionale şi admitere în învăţământul liceal; 

 Elaborarea documentelor de proiectare, organizare, control şi evaluare la timp pentru a asigura bunul mers al 

instituţiei şcolare ; 

 Stabilirea relaţiei de parteneriat cu familiile elevilor pentru o mai eficientă colaborare şi susţinere a proiectelor şcolii; 

 Colaborarea cu familiile elevilor presupune acţiuni pedagogice ale şcolii în rândul părinţilor ; 

 Comunicarea cu autorităţile locale : Primăria, Consiliul local şi ISJ pentru susţinerea proiectelor educaţionale . 
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1.4.2. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ  

Şcoala este caracterizată printr-un ethos profesional bun. Trăsăturile dominante sunt cooperarea, munca în echipă, respectul 

reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare.  

Climatul organizaţiei şcolare este deschis, stimulativ, caracterizat prin dinamism. Relaţiile dintre cadrele didactice sunt 

deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc.  

Tipul dominant de cultură pentru organizația noastră este cultura de tip sarcină. Sarcinile sunt distribuite în raport cu 

potențialul membrilor organizației, urmărindu-se valorificarea optimă a acestuia.  

Relaţiile interpersonale existente permit manifestarea unor valori precum cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, 

ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare, dorinţa de afirmare. Cadrele didactice, întregul personal 

didactic auxiliar şi nedidactic au posibilitatea să îşi pună în valoare CREATIVITATEA şi în acelaşi timp să dea dovadă de 

RESPONSABILITATE, construind şi realizând activităţile specifice propuse, adaptate domeniului lor de pregătire. Managementul 

este unul transparent, flexibil, stimulativ, bazat pe încrederea în oameni, în capacitățile lor creative și de autocontrol. A fost elaborat 

Regulamentul Intern care cuprinde norme privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice si personalului nedidactic. 

ANALIZA CIRCUMSCRIPŢIEI ŞCOLARE  

Elevii provin de pe raza comunei din localităţile: Câmpu Goblii, Ciocaşu, Crişeni, Dealu Ferului, Gura Cuţului, Haţegana, 

Inuri, Laz, Mătăcina, Mereteu, Pârâu lui Mihai, Poieniţa, Stăuini, Valea Goblii, Valea lui Mihai, Valea Vinţului, Vinţu de Jos, Vurpăr, 

din medii diferite din punct de vedere social, financiar, religios, etnic, cultural, intelectual şi cu referire la locul de rezidenţă şi la 

cerinţele educaţionale (CES-19 elevi).  

Conform statisticilor CEAC, majoritatea elevilor provin din familii cu studii medii (28%) şi profesională (31%) , un număr 

semnificativ de elevi provin din familii cu studii gimnaziale (23%), chiar primare (9 %), un număr relativ mic provine  din familii cu 

studii superioare (6%), iar 1% dintre familii nu au studii (analfabeţi).  

http://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpu_Goblii%2C_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cioca%C5%9Fu%2C_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cri%C5%9Feni%2C_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Dealu_Ferului%2C_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Gura_Cu%C5%A3ului%2C_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ha%C5%A3egana%2C_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Inuri%2C_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Laz_%28Vin%C5%A3u_de_Jos%29%2C_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83t%C4%83cina%2C_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mereteu%2C_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/P%C3%A2r%C4%83u_lui_Mihai%2C_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Poieni%C5%A3a_%28Vin%C5%A3u_de_Jos%29%2C_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/St%C4%83uini%2C_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Valea_Goblii%2C_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Valea_lui_Mihai%2C_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Valea_Vin%C5%A3ului%2C_Alba
http://ro.wikipedia.org/wiki/Vurp%C4%83r%2C_Alba
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Un fenomen actual este plecarea părinţilor la muncă în străinătate, copiii rămânând în grija unuia dintre părinţi, ai altor membri 

ai familiei sau chiar în grija unor persoane străine. La începutul anului şcolar 2014-2015 erau înregistraţi un număr de 19 elevi în 

această situaţie.  

În privinţa factorilor de risc cu care se confruntă elevii şcolii noastre, situaţia stă în felul următor: 

Nr. 

crt. 

Număr elevi  

proveniți  din 

familii cu 

dificultăți 

economice 

Număr elevi  

proveniți  din 

familii 

dezorganizate; 

Număr 

elevi  

rromi; 

Număr elevi 

cu cerințe 

educaționale 

speciale 

(CES). 

Număr 

elevi care 

suferă de 

boli 

cronice 

 

Total elevi 

cu risc 

educațional 

Total 

elevi  și 

preșcolari 

 136 

 

62 96 11 8 223 506 

1% 9% 

23% 

31% 

28% 

2% 6% 

STUDII PĂRINŢI 

ANALFABETI STUDII PRIMARE STUDII GIMNAZIALE PROFESIONALA

LICEU POSTLICEALA FACULTATE



35 

 

 
Numărul elevilor se menține în jurul valorii de 500 de elevi anual. Media elevilor pe clasă este de aproximativ 20. 

 

 

 

 

 

 

 

43% 

20% 

31% 

3% 3% 

Factorii de risc educaţional 

Număr elevi  proveniți  din 
familii cu dificultăți 
economice 

Număr elevi  proveniți  din 
familii dezorganizate; 

Număr elevi  rromi;

Număr elevi   
cu cerințe educaționale 
speciale (CES). 
 

Număr elevi care suferă de
boli cronice

31% 

69% 

Procentaj elevi cu risc 
educațional 

Total elevi cu risc educațional 

Total elevi  și preșcolari 
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COMUNITATEA LOCALĂ  

Grupurile de interes în privinţa dezvoltării instituţionale a Şcolii Gimnaziale „Iuliu Maniu” Vinţu de Jos sunt reprezentate de :  

 administraţia locală  

 părinţii  

 instituţiile locale (Biserică, Poliţie, Dispensarul medical)  

În acest fel s-au dezvoltat relaţii bune, de parteneriat, întemeiate pe cunoaşterea, aprecierea şi întărirea rolului şcolii în 

comunitatea locală. Cadrele didactice şi elevii participă la activităţile realizate în cadrul comunităţii. Şcoala colaborează bine cu 

autorităţile locale în ceea ce priveşte repartizarea fondurilor necesare pentru întreţinerea şi repararea şcolii.  

Părinţii sunt organizaţi în comitete pe clase şi pe şcoală şi sunt informaţi permanent despre procesul instructiv educativ, 

participă la activităţile şcolii.  

Şcoala are relaţii de parteneriat cu Poliţia Comunală, în vederea asigurării pazei şi siguranţei elevilor, pentru combaterea 

delincvenţei juvenile şi pentru realizarea unor ore de educaţie rutieră cu participarea cadrelor de poliţie.  

ANALIZA  P.E.S.T.E.L. 

1. Contextul politic  

o Context naţional  

 Existenţa curriculum-ului naţional  

 Şcolile au autonomie privind parcursurile şcolare şi al curriculum-ului  

 Creşte caracterul practic-aplicativ al programelor în concordanţă cu cerințele europene.  

o Context regional  

 Reglarea sistemului de învăţământ faţă de piaţa forţei de muncă  

 Adresabilitatea unității şcolare depăşeşte sfera judeţeană, spre regională.  

o Context local  

 Şcoala are politică proprie la nivel curricular, la cel al resurselor şi finanţare  

 Şcoala beneficiază de sprijin redus din partea autorităţilor ca urmare a fondurilor insuficiente  

 Dependenţa financiară a şcolilor din mediul rural de Consiliul Local nu este întotdeauna benefică pentru 

dezvoltarea şcolii  

 Politica educaţională din şcoala noastră vizează aspecte legate de ridicarea calităţii procesului instructiv-

educativ, colaborarea cu autorităţile locale şi comunitatea locală fiind benefică, asigurând o dezvoltare pozitivă a 

activităţii . 
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 Consiliul local şi comunitatea locală sunt deschise dialogului constructiv, având  finalizate şi în curs de finalizare 

proiecte de reabilitare a şcolilor de pe raza comunei şi alte proiecte care aşteaptă finanţare. 

 

2. Contextul economic  

o Context naţional  

 Nu se pot emite prognoze sigure privind cererea de calificări pe piaţa muncii ca urmare a evoluţiei incerte a 

economiei  

 Şcolile din mediul rural îşi derulează resursele financiare prin primării şi gestionarea lor fiind de cele mai multe 

ori în neconcordanţă cu necesităţile şcolii  

 Finanţarea slabă a învăţământului.  

o Context regional  

 Nu se poate prevedea o expansiune economică pe anumite domenii ci, dimpotrivă, judeţul se confruntă cu un 

declin din acest punct de vedere  

 Slaba dezvoltare a regiunii şi ca urmare resursele financiare ale familiilor fac ca elevii să se orienteze spre liceele 

cele mai apropiate, indiferent de specializările pe care le oferă.  

o Context local  

 Inexistenţa agenţilor economici puternici atrage lipsa locurilor de muncă  

 Localitatea este bogată în tradiţii, lucru ce poate determina o extindere a orientării elevilor spre licee ce îi 

pregătesc pentru profesiuni din sfera serviciilor  

 Potenţialul natural şi cultural existent nu este valorificat corespunzător pentru a asigura dezvoltarea durabilă a 

zonei.  Localitatea Vințu de Jos este o localitate prosperă cu un nivel de trai destul de ridicat, principala ocupaţie 

a cetăţenilor fiind agricultura (cultivarea cerealelor, legumelor şi zarzavaturilor în cadrul  Asociației  Agricole  

Vințana), la care se adaugă industria textilă (Kozara), activităţi cu mare randament economic şi eficienţă 

financiară 

 Mica producţie s-a dezvoltat simţitor în ultimii ani, în localitate luând fiinţă 3 ateliere mari de tâmplărie, 12 

brutării , un atelier auto modern, o fabrică de prefabricate de ultimă oră şi numeroase spaţii comerciale. 
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3. Contextul social  

o Context naţional  

 Scăderea demografică determină scăderea generală a populaţiei şcolare  

 Starea economiei şi politicile şcolare aplicate determină şi ele scăderea populaţiei şcolare.  

o Context regional  

 Din cauza sărăciei şi lipsei motivaţiei apare fenomenul de abandon şcolar începând cu clasa a V-a.  

 Există inegalităţi importante privind oferta de opţionale pe plan regional, elevii orientându-se spre şcolile ce 

răspund intereselor lor  

 Generalizarea accesului la Internet facilitează accesul la informaţie.  

o Context local  

 Se manifestă acut sărăcia care determină accentuarea fenomenului de abandon şcolar  

 Neacordarea importanţei cuvenite necesităţii şcolarizării populaţiei de către reprezentanţii comunităţii. Nivelul 

de trai al locuitorilor comunei Vinţu de Jos este destul de ridicat, neînregistrându-se probleme sociale deosebite, 

cu excepţia populaţiei de etnie rromă care are un nivel destul de ridicat de sărăcie, astfel 45 familii primesc ajutor 

social. 

4. Contextul tehnologic  

o Context naţional  

 Sunt promovate programe de reabilitare a şcolilor din mediul rural  

 Există programe de dotare a şcolilor cu calculatoar.  

 Generalizarea accesului la Internet facilitează accesul la informaţie.  

o Context regional  

 Contextul regional nu are o influenţă mare în ceea ce priveşte susţinerea învăţământului modern.  

o Context local  

 Pe plan local nu se pune accent pe dotarea şcolilor cu aparatură modernă 

 Sprijinul slab acordat şcolilor pentru dotări se datorează posibilităţilor financiare reduse de care dispune 

Consiliul Local  

 Majoritatea familiilor  din comuna Vinţu de Jos beneficiază de televiziunea prin cablu, copiii putând urmări 

programe educaţionale pe canale cum ar fi: Naţional geografic, Discovery, Animal planet , etc. 

 Dotarea bună a laboratorului de informatică şi înfiinţarea acestuia în urmă cu 8 ani, precum şi conectarea la 

internet, fac tradiţională această activitate în şcoala noastră, astfel  clasele de la ciclul gimnazial (a V-a și a VI-a)  

au ca disciplină opţională informatica. 
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 Pe lângă laboratorul de informatică, mai avem conectate la internet 3 calculatore ce servesc secretariatul-

contabilitate, unul la direcţiune şi unul în sala profesorală, un centru de documentare şi informare dotat cu 2600 

volume de carte, 5 calculatoare, 7 laptopuri,  4  imprimante, scaner, camera video, aparat foto digital. 

 Un număr de 140 elevi deţin calculatoare acasă, ceea ce denotă un interes major al părinţilor în acest domeniu, 

din care 67 sunt conectaţi la internet. 

5. Context ecologic 

o Context regional  

 Comuna Vinţu de Jos suferă din cauza poluării  aerului exercitate de către firma  Kronospan Sebeş.  

o Context local 

 În prezent, comuna Vinţu de Jos nu beneficiază de infrastructură corespunzătoare pentru protecţia mediului şi 

nici de o educaţie civică la nivelul cerințelor şi standardelor europene pe aceasta problemă. Principalele aspecte 

de mediu critice identificate la nivelul localităţii sunt: 

o poluarea atmosferei (cauze) poluarea aerului datorată spargerii accidentale a conductelor de distribuţie a 

gazelor naturale; poluarea aerului prin noxele generate de traficul auto intens; poluarea atmosferei prin arderea 

combustibililor fosili – gaze naturale, lemn. 

o poluarea apelor de suprafaţă şi subterane (cauze) deteriorarea solului: lipsa unui sistem de colectare a 

deşeurilor determină depozitarea neecologică a deşeurilor menajere în comuna Vinţu de Jos; defrişarea pădurilor 

cu influenţa directă asupra degradării peisajului şi o influenţă indirectă prin facilitarea apariţiei alunecărilor de 

teren şi influenţarea echilibrului din ecosistemul forestier. 

6. Contextul legislativ 

o Context naţional  

 Există LEN nr.1/2011 cu metodologiile aferente  

 Trecerea clasei pregătitoare la învăţământul primar 

 Blocarea posturilor în instituţiile bugetare influenţează negativ buna desfăşurare a activităţii. 

Factori Politico-Legali:    OPORTUNITATE       

 Interes la nivel local pentru menţinerea elevilor de pe raza comunei la şcolile din comunitate, ca aceştia să nu mai aibă 

motive să frecventeze şcolile din Alba-Iulia, Sebeș; 

 Interes la nivel local pentru menţinerea forţei de muncă calificate în şcoli, pentru cadrele didactice asigurându-se 

decontarea transportului; 

 La nivel judeţean, cadrele didactice participă la cursuri de formare continuă organizate de casa CCD şi DPPD; 
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 Participarea elevilor la concursuri şcolare organizate la nivel local şi judeţean; 

 Ameliorarea infrastructurii prin măsuri de investiţii; 

 Extinderea formelor de cooperare internaţională (accesarea fondurilor europene). 

 

Factori Economici:    OPORTUNITATE 

 Interesul la nivel local pentru creşterea calităţii învăţământului s-a materializat în sprijinul material acordat în ultimii 2 

ani prin construirea unui nou corp de clădire, introducerea încălzirii centrale pe gaz la şcoală, montarea termopanelor la 

şcolile de pe raza comunei şi amenajarea spaţiilor grădiniței la standarde europene; 

 Dezvoltarea unei zone industriale şi apariţia a numeroşi operatori economici pe raza comunei va conduce la creşterea 

nivelului de ocupare a forţei de muncă şi, deci, implicit a nivelului de trai al acesteia; 

 Susţinere financiară a instituţiilor de învăţământ la diverse manifestări, serbări şcolare şi evenimente socio-culturale, 

precum şi în ce priveşte consumabilele; 

 Interes la nivel regional pentru pregătirea forţei de muncă competente; 

Factori Socio-Culturali:    OPORTUNITATE 

 Oferirea la nivel local a posibilităţii de a desfășura activităţi cultural sportive desfășurate în localitate: club de fotbal - 

antrenor Medrea Gheorghe, dansuri populare şi orchestră de muzica populară conduse de instructorul Eneșel Albu; 

 Existenţa pe raza comunei a tinerilor care nu şi-au încheiat studiile obligatorii şi care ar dori să le realizeze în instituţiile 

de pe raza comunei (programe „A doua şansă”); 

 Adaptarea CDŞ la nevoile şi interesele comunităţii; 

AMENINŢARE 

 Scăderea populaţiei şcolare implică raţionalizarea reţelei şcolare şi o politică de resurse umane de natură restrictivă.  

 Implicarea scăzută a părinţilor în actul educaţional; 

 Prejudecățile familiilor privind sistemul de învățământ din mediul rural. 

Factori Tehnologici: 

 Dotarea şcolii cu reţea de 10 calculatoare cu server în laboratorul SEI şi implementarea sistemului AeL; 

OPORTUNITATE 

 Acces la televiziunea prin cablu din sponsorizare de firma  Astral  şi alte dotări multimedia; 

OPORTUNITATE 

 Accesul informaţional prin INTERNET favorizează circulaţia liberă a informaţiei în spațiul european și va influenţa 

pozitiv schimbarea mentalităţii, inclusiv în ceea ce privește actul educațional. 
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ANALIZA RELAŢIEI MEDIUL INTERN –MEDIUL EXTERN ŞCOLII (S.W.O.T) 
ANALIZA DIAGNOSTICA tip SWOT 

Punctul de plecare al proiectului instituţional de dezvoltare a şcolii a fost analiza stării de fapt care ne-a condus la stabilirea 

domeniilor în care este necesară schimbarea.  

Analizând mediul extern (comunitatea şi grupurile de interes, cererea de educaţie pentru indivizi, grupuri şi comunitate) şi mai ales 

pe cel intern (cultura organizațională, resursele curriculare, material-financiare și umane, oferta educațională actuală), echipa 

managerială a şcolii a concluzionat că e necesară realizarea unui program de dezvoltare instituţională centrat pe nevoia principală de 

asumare a unei misiuni sociale clare şi de definire a responsabilităţilor la nivel comunitar.  

Pornind de la ce s-a realizat în şcoală, pentru stabilirea traiectului ipotetic, am efectuat analiza de nevoi, utilizând procedura 

SWOT. Aceasta a presupus, pe lângă identificarea punctelor slabe şi a punctelor tari, identificarea oportunităţilor şi ameninţărilor. 

Din aceasta analiză am dedus oportunitatea parteneriatului cu comunitatea locală. Diagnosticul de tip SWOT ne-a condus la 

concluzia ca sunt  imperios necesare retehnologizarea cu laboratoare dotate corespunzător, accesul la comunicaţii electronice, 

tehnologii didactice audiovizuale modernizate, dar şi participarea la viaţa comunităţii prin revigorarea tradiţiilor locale şi cultivarea 

sentimentului de apartenenţă la comunitate. Astfel, am realizat proiectarea activităţii imediate şi de perspectivă. Menţionăm că această 

analiză a fost realizată diagnosticând toate domeniile funcţionale, pentru a stabili opţiuni strategice ale şcolii: 

 

- Curriculum 

 

- Resurse umane 

 

- Resurse materiale şi  financiare  

 

- Dezvoltare şi relaţii comunitare 
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1. ANALIZA SWOT A DEZVOLTARII CURRICULARE 

 

PUNCTE TARI 

 

o pentru fiecare nivel de şcolarizare există material curricular 

corespunzător (planuri de învăţământ şi programe şcolare, auxiliare 

curriculare, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de 

probleme, îndrumătoare, softuri educaţionale);  

o bună colaborare între învăţători şi profesori, mai ales pentru clasele 

ce termină ciclul primar şi integrarea cu uşurinţă a elevilor în ciclul 

secundar;  

o programe CDS elaborate de cadrele didactice ale şcolii;  

o pregătire suplimentară pentru Evaluarea naţională, olimpiade şi 

concursuri şcolare;  

o o tradiţie instructiv-educativă concretizată printr-o imagine foarte 

bună a şcolii atât în comunitate, cât şi la nivel judeţean şi naţional;  

o  proces instructiv-educativ de calitate demonstrat prin rezultate 

şcolare bune, procent de promovabilitate la evaluările naționale 

ridicat, premii la olimpiadele, concursurile școlare, fazele naționale 

și județene. 

 

PUNCTE SLABE 

 

o insuficienta utilizare a materialelor didactice, a 

tehnicii informaţionale şi a metodelor active în 

demersul didactic;  

o suprapunerea cerinţelor, testărilor, ceea ce 

conduce la o distribuire inegală a efortului 

elevilor;  

o slaba implicare a profesorilor în proiecte 

europene şi de finanţare;  

o lipsa autonomiei şcolii în selectarea cadrelor 

didactice;  

o formarea deficitară a cadrelor didactice pentru 

lucrul cu elevi cu CES sau cu ADHD.  

OPORTUNITĂŢI 

o ofertele privind cursurile de perfecţionare şi formare continuă, 

înscriere la grade didactice;  

o bune relaţii cu Inspectoratul Şcolar, Consiliul Local, Casa Corpului 

Didactic;  

o CDS oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de informare şi 

cunoaşterea în diferite domenii de activitate;  

o existenţa site-urilor specializate în oferirea de materiale şi soft-uri 

pentru cadre didactice.  

o oferta CDŞ vine în sprijinul ameliorării fenomenului de absenteism 

şcolar şi contribuie la dezvoltarea unei motivaţii intrinseci pentru 

învăţare 

 

AMENINŢĂRI 

o instabilitatea legislativă a curriculumului în 

sistemul de învăţământ;  

o avalanşa de oferte de auxiliare şcolare din partea 

firmelor specializate;  

o existenţa şi proliferarea unui mediu negativ al 

educaţiei informale, care promovează valori 

contrare celor ale şcolii. 
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2. ANALIZA  SWOT A DEZVOLTARII RESURSELOR UMANE 

PUNCTE TARI 

 echipa managerială preocupată de creşterea calităţii 

procesului didactic, a bazei materiale şi a aspectului şcolii;  

 personal didactic calificat 100%;  

 80% cadre didactice titulare;  

 cadre didactice bine pregătite, dedicate meseriei şi apreciate 

în comunitate;  

 relaţii interpersonale bune, un climat de cooperare între 

cadrele didactice, relaţii deschise bazate pe respect reciproc;  

 proiecte diverse în care elevii şi profesorii se pot remarca;  

 o bună participare la cursurile de perfecţionare şi formare 

continuă şi înscriere la grade didactice; 

 existenţa unui profesor -formator naţional 

 4 profesori sunt metodişti ai CCD Alba 

PUNCTE SLABE 

 cadre didactice cu norma didactică la mai multe şcoli şi 

navetiste; 

 elevi care revin din străinătate şi se acomodează mai 

greu, deoarece au lipsuri în cunoştinţe.  

 lipsa cabinetului de consultanţă psihopedagogică 

 slaba implicare a părinţilor în educarea propriilor copii 

(familii dezorganizate, lipsa comunicării în familie, 

părinţi plecaţi la lucru în străinătate, familii 

monoparentale, concubinaj) 

 nivelul scăzut de cultură şi lipsa fondurilor materiale ale 

părinţilor îngrădesc orizontul de deschidere al elevilor 

 de excursii şi vizite beneficiază un nr. redus de elevi 

pentru că, deşi există disponibilitate din partea cadrelor 

didactice, foarte puţini elevi îşi permit material costul 

unei excursii 

OPORTUNITĂŢI 

 numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor 

didactice în afara orelor de curs favorizează împărtăşirea 

experienţei, creşterea coeziunii grupului, o comunicare mai 

bună 

 existenţa parteneriatelor europene şi naţionale (Ambasada 

Franţei, Centrul Cultural Francez, Banca Mondială, 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Asociaţia „Sprijiniţi 

Copiii”, CEDU-2000+) 

 întâlniri frecvente de câte ori este cazul între cadrele 

didactice şi părinţii elevilor (şedinţe cu părinţii, lectorate, 

consultanţă) 

 Oferte de cursuri de formare din partea CCD şi altor 

instituții, programe Erasmus+ 

 

AMENINŢĂRI 

 criza de timp a părinţilor din cauza actualei situaţii 

economice care reduce implicarea familiei în viaţa 

școlară. Acest lucru se reflectă atât în relaţia profesor-

elev, cât şi în performanţa şcolară a elevilor 

 scăderea motivaţiei şi interesului pentru unele activităţi 

profesionale(materiale didactice,colaborarea cu părinţii 

etc.) 

 familii dezorganizate, monoparentale, lipsa comunicării 

în familie 

 scăderea motivaţiei şi interesului cadrelor didactice 

pentru activităţile profesionale din cauza salariilor mici 
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3.ANALIZA SWOT PRIVIND ATRAGEREA RESURSELOR FINANCIARE ŞI DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE 

PUNCTE TARI 

 echipa managerială este preocupată de îmbunătăţirea bazei 

materiale şi a aspectului şcolii  

 siguranţă fizică şi protecţie pentru elevi şi personalul didactic 

şi nedidactic 

 servicii de secretariat şi administrativ financiar eficiente  

 accesul cadrelor didactice  la calculatoarele, copiatoarele, 

imprimantele din şcoală  

 antrenarea elevilor şi părinţilor în activităţi de întreţinere şi 

înfrumuseţare a claselor şi holurilor şcolii 

 sprijinul Consiliului Local şi al Primăriei 

 surse extrabugetare (Asociaţia “Vinţana” administrează 

terenul şcolii) 

 conexiune la INTRENET. 

 achiziţionarea de material didactic pentru  laboratoare şi CDI 

  există sală de sport şi bază sportivă 

 școala are o bază materială bună, săli de clasă cu mobilier 

modern, laboratoare de biologie şi  CDI, laborator AeL, sală 

de sport, bază sportivă.  

PUNCTE SLABE 

 nu există cabinet de consiliere psihopedagogică pentru 

elevi şi părinţii acestora  

 nu există conectare la cablu TV 

 fondurile băneşti nu sunt suficiente pentru stimularea 

cadrelor didactice şi elevilor, pentru achiziţionarea unor 

echipamente şi materiale didactice, pentru întreţinerea 

spaţiilor şcolare 

 comoditate din partea unor factori de răspundere în 

valorificarea posibilităților de atragere a resurselor 

financiare 

 restricții ce țin de timpul limitat și lacune informaționale 

în legislație. 

OPORTUNITATI 

 posibilitatea antrenării elevilor şi părinţilor în activităţi 

productive şi de întreţinerea şcolii 

 descentralizarea şi autonomia instituţională  

  posibilitatea obţinerii de sponsorizări şi donaţii  

  existenţa unor spaţii (săli de clasă - după programul şcolar) 

ce pot fi închiriate în vederea obţinerii unor fonduri băneşti  

 posibilitatea accesării de fonduri europene de către 

personalul didactic, prin proiecte cu finanţare externă. 

 

AMENINTARI 

 degradarea unor spaţii şcolare vechi din cauza 

fondurilor băneşti limitate alocate pentru întreţinerea 

şcolii 

 conştiinţa morală a elevilor privind păstrarea şi 

întreţinerea spaţiilor şcolare 

 ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la 

uzura morală a echipamentelor existente ,unele dintre 

ele fiind din anii ‘90. 
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3. ANALIZA SWOT  PRIVIND DEZVOLTAREA RELAŢIILOR COMUNITARE 

PUNCTE TARI 

  o bună implicare a elevilor în activităţile extraşcolare şi 

extracurriculare la nivel de şcoală şi în comunitate (excursii, serbări, 

strângeri de fonduri pentru persoane defavorizate, acţiuni caritabile 

la Căminul de bătrâni din Vinţu de Jos)  

 rezultate foarte bune la concursurile artistice şi sportive, fazele 

naţionale şi judeţene  

 întâlniri cu Consiliul Reprezentativ al Părinţilor şi buna colaborare 

cu părinţii la nivelul comitetelor de părinţi pe clasă  

 preşedintele Consiliului Reprezentativ al Părinţilor este activ şi 

implicat în activităţile ce se desfășoară la nivelul şcolii 

 buna colaborare între director/director adjunct şi coordonatorul de 

programe educative şi extraşcolare  

 relaţii bune, întemeiate pe conştientizarea rolului şi locului şcolii în 

comunitatea locală, cu reprezentanţii administraţiei locale  

 o foarte bună colaborare cu Poliţia comunală  

 parteneriate educaţionale cu Primăria, Biserica, Jandarmeria, 

Biblioteca judeţeană, CCD Alba, ISJ Alba, şcoli din județ şi din ţară 

etc., concretizate în participarea elevilor şi cadrelor didactice la 

activităţi comune:  Festivalul Şanselor Tale, Ziua Europei, 1 

Decembrie,  Revista şcolii „Orizonturi deschise spre Europa”  

 Consiliul elevilor activ şi implicat în problematica şcolii şi 

comunităţii. 

PUNCTE SLABE 

 legăturile cu firme şi licee în  vederea realizării 

unei orientări vocaţionale adecvate sunt 

insuficiente -puţine activităţi desfăşurate în 

şcoală implică co-participarea părinţilor, mulţi 

dintre aceştia sunt plecaţi la lucru în străinătate 

şi copii sunt lăsați în grija altor persoane care nu 

întotdeauna pot suplini părinţii 

 slabe legături de parteneriat cu firme private şi 

ONG. 

OPORTUNITATI 

 disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în 

sprijinul şcolii (Primărie, ONG, Biserică, Poliţie, instituţii culturale) 

 cererea exprimată de Consiliul reprezentativ al elevilor privind 

desfăşurarea de activităţi comune părinţi-profesori-elevi 

 interesul liceelor de a-şi prezenta oferta educaţională 

 implementarea noii legislații pentru realizarea obiectivelor comune 

școală-comunitate 

AMENINTARI 

 bugetul de timp relativ scăzut al părinţilor; lipsa 

de interes din partea părinților în raport cu 

educația și în particular cu evoluția propriilor 

copii; 

 consecinţele crizei economice continuă să se 

facă simţite din punct de vedere al 

finanţării/sponsorizării activităţilor educative şi 
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 implicarea  unor părinți în susținerea și rezolvarea interereselor 

școlii și rezolvarea sarcinilor educaționale 

 posibilitatea de a aplica pentru realizarea de proiecte educative, 

recunoscute la nivel naţional  

 disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii de a veni în 

sprijinul şcolii (Primărie, Poliţie, Biserică)  

 interesul unor şcoli pentru realizarea de schimburi de experienţă  

 posibilitatea promovării imaginii şcolii la nivelul comunităţii prin 

site-ul primăriei, site-ul şcolii, revista şcolii, alte publicaţii. 

 

 

extraşcolare din partea părinţilor, agenţilor 

economici, consiliului local 

 carențele atitudinale şi comportamentale ale 

părinţilor 

 probleme severe cu care se confruntă unele 

familii, inclusiv marginalizarea sau auto-

marginalizarea unor familii defavorizate 

 restricţii ce țin de timpul liber şi lacunele 

informaţionale 

 carențele legislaţiei în vigoare privind legea 

sponsorizării 

 particularitățile situaţiei social-economice din 

localitate. 

 

II.STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ORGANIZAŢIEI ŞI DIRECŢIILE DE EVOLUŢIE 
 

2.1. VIZIUNEA COLECTIVULUI ŞCOLII PRIVIND MISIUNEA ŞI DEZVOLTAREA UNITĂŢII ŞCOLARE 

PE TERMEN  MEDIU 
 

,,ÎNVĂŢĂM ÎMPREUNĂ SĂ NE PREGĂTIM PENTRU VIAŢĂ” 
 

 Valorificarea rolului definitoriu al educaţiei în pregătirea copiilor şi contribuţia în devenirea lor ca cetăţeni activi într-o 

societate dinamică, în continuă transformare, contribuind totodată la procesul permanent de îmbunătăţire a calităţii vieţii. 

 Aplicarea modelului diversităţii prin abordarea educaţională diferenţiată complementară formală şi non-formală (elevul devine 

resursă, producător, lider de opinie, deci participant activ). 

 Stimularea dezvoltării cognitive, spirituale, interpersonale şi sociale prin extinderea spaţiului de intervenţie în procesul 

educaţional curricular, în scopul valorificării tuturor valenţelor educative ale conţinutului învăţării în interesul superior al 

copilului. 

 Noi  suntem o familie care nu piere şi nu îmbătrâneşte, ci transmite viitoarelor generaţii sentimentul lucrului bine făcut, cu 

răbdare şi temeinicie. 
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2.1 . MISIUNEA ORGANIZAŢIEI ŞCOLARE 

Şcoala noastră oferă condiţii pentru o bună, completă şi utilă dezvoltare, având alături  în parteneriat şi cooperare- 

actorii sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea între copii, indiferent de mediul social, etnie, religie. 

     Considerarea investiţiei în capital uman ca investiţia cea mai profitabilă pe termen lung, cu o calitate ridicată a educaţiei şi 

o pregătire bazată pe cunoaştere. Dezvoltarea capacităţii de adaptare şi de orientare a fiecărui absolvent într-o societate aflată 

într-un proces continuu şi rapid de schimbare. 

 

Resurse  

 Personal didactic calificat  

 Număr constant de elevi  

 Rezultate şcolare bune şi foarte bune  

 Cadre didactice şi elevi capabili de performanţă  

 Baza materială bună  

 Relaţii interpersonale care favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ  

 Relaţii bune, întemeiate pe conştientizarea rolului şi locului şcolii în comunitatea locală cu reprezentanţii 

administraţiei locale  

 Parteneriate educaţionale cu şcoli din judeţ şi din ţară, primărie, biserică, dispensar, poliţie, jandarmeria 

 O bună comunicare cu Inspectoratul Şcolar Alba şi cu CCD Alba. 

 

VALORI CHEIE: 

 

 Deschidere: 

 la nou 

 în relaţiile interumane 

 către practici europene 

 pentru parteneriat 

 

 Echipă 

 învăţăm să dezvoltăm împreună, prin 

experienţa noastră individuală 

 

 Dezvoltare personală 

 prin formare şi perfecţionare continuă 

 

 Eficienţă 

 în concordanţă cu cerinţele comunităţii locale 

 la standarde de înaltă calitate exprimată prin 

efort şi rezultate 
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T.1. Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor, formarea şi 

dezvoltarea competenţelor acestora, în spiritul educaţiei incluzive şi a valorilor democraţiei;  

T.2. Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate;  

T.3. Creşterea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru realizarea de activităţi educative care să contribuie la 

promovarea practicilor democratice, orientarea elevilor spre realizarea în viaţa publică, exersarea în şcoală a calităţii de 

cetăţean;  

T.4. Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării activităţilor şi al adecvării la nevoile 

exprimate de beneficiari;  

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

 

ŢINTA 1 

Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor, prin formarea şi 

dezvoltarea competenţelor acestora, în spiritul educaţiei incluzive şi a valorilor democraţiei 

Motivarea alegerii ţintei : 

1. Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea profesională a elevilor, formarea și dezvoltarea 

competenţelor acestuia, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală.  

2.Cele opt domenii de competențe cheie trebuie să stea la baza curriculum-ului şi a proiectării didactice.  
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3. Misiunea școlii are în vedere ca fiecare elev să beneficieze de șansa dezvoltării sale pentru a fi pregătit pentru o treaptă superioară 

în educație, școala satisfăcând nevoia fiecărui elev de a se simţi competent, de a se adapta la schimbările permanente ale societăţii.  

4. Cadrele didactice trebuie să valorifice mai eficient resursele umane și materiale, tehnica informațională, metodele activ-

participative.  

5. Activitatea școlii trebuie îmbunătățită în domeniul asigurării şi evaluării calității educaţiei. 

Resurse strategice: 

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

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

curriculare, manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare, softuri educaționale); materiale 

didactice specifice disciplinelor de studiu, echipamente IT, birotică şi consumabile  

 Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEN, site ARACIP, site ISJ, legislație actualizată  

 Resurse de experiență şi expertiză : echipa managerială, responsabili de comisii, metodiști, formatori, mentori din cadrul școlii 

și, dacă este cazul, experți din exterior  

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

durabile si pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI  

 Resurse de autoritate şi putere : ISJ Alba , MEN, Primăria, Consiliul local.  

 

 

OPŢIUNI STRATEGICE: 

 

Dezvoltarea 

curriculară 

Dezvoltarea bazei 

materiale şi atragerea de 

resurse financiare 

Dezvoltarea resurselor umane Dezvoltarea relaţiilor 

comunitare 

Cunoașterea de către toate 

cadrele didactice a documentelor 

de politică educaţională elaborate 

extern şi intern (MEN, ISJ Alba, 

școală) și implementarea lor prin 

planurile specifice ale catedrelor, 

comisiilor de specialitate  

Continuarea modernizării 

mediului fizic școlar prin 

actualizarea mijloacelor de 

învățământ 

Îmbogăţirea fondului de 

carte  

Atragerea de fonduri prin 

Perfecţionarea cadrelor 

didactice pentru utilizarea  şi 

eficientizarea metodelor de 

predare activ-participative        

pentru iniţierea şi dezvoltarea  

de proiecte din perspectiva unei  

dezvoltări durabile 

Valorificarea şi îmbogăţirea 

elementelor valoroase din 

tradiţia şcolii şi promovarea lor  

în comunitate prin organizarea 

de activităţi, prezentarea 

rezultatelor în revista şcolii, 

site-ul școlii, al comunei, etc.  
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Implementarea curriculum-ului 

şcolar, prin parcurgerea integral 

a programei şi a C.D.Ş.  

utilizând cele mai eficiente 

mijloace şi metode pentru 

stimularea interesului elevilor 

Valorificarea rezultatelor 

evaluărilor în proiectarea 

demersului didactic 

Diversificarea ofertei de 

opţionale, prin propunerea unor  

programe personalizate, atractive  

Proiectarea diferenţiată a 

demersului didactic  

Comitetul de părinţi 

Implicarea activă a tuturor 

cadrelor didactice în găsirea 

de sponsori pentru derularea 

de activități educative 

Pregătirea elevilor capabili de 

performanţă în vederea 

participării lor la concursuri şi  

olimpiade şcolare 

Implicarea elevilor în vederea 

responsabilizării individuale și 

colective prin activităţi 

curriculare și de participare 

activă la activitățile școlii și 

comunității 

Implicarea membrilor 

comunității locale pentru 

susţinerea demersului şcolii 

privind educația pentru 

dezvoltare școlară durabilă 

Continuarea proiectului 

interjudeţean „Festivalul 

toamnei”  

Reconsiderarea ofertei 

educaţionale în funcţie de 

nevoile specifice ale 

comunităţii şi resurselor de care  

dispune şcoala  

Colaborarea cu autoritățile 

locale și cu alți parteneri de la 

nivel local şi judeţean implicate 

în actul educaţional, în 

derularea de proiecte şi 

programe de dezvoltare școlară 

 

Rezultate aşteptate:  

 Toate cadrele didactice au realizat proiectarea demersului didactic în conformitate cu documentele de politică educaţională;  

 A crescut interesul elevilor pentru ore, măsurat în rezultate școlare bune și foarte bune, procent de promovabilitate în creștere 

și scăderea ratei absenteismului;  

 Rezultate bune şi foarte bune la evaluarea națională și medii ridicate de admiterea în liceu;  

 Creșterea gradului de satisfacție a elevilor și părinților față de metodele utilizate în predare-învățare;  

 Mai mulți elevi premiați la olimpiadele și concursurile școlare județene și naționale.  
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ŢINTA 2 

 

Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate  

 

Motivarea alegerii ţintei :  

1. Legea Educației Naționale formulează ca principală finalitate în educaţia şi formarea profesională a elevilor, formarea si dezvoltarea 

competenţelor acestuia, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală.  

2. Elaborarea curriculum-ului și proiectarea didactică pentru orele de consiliere şi orientare şi activitatea educativă trebuie să se facă 

având în vedere prevenirea şi combaterea comportamentelor nesănătoase şi asigurarea siguranţei elevilor.  

3. Crearea condiţiilor optime în şcoală contribuie la îndeplinirea misiunii şcolii, de a dezvolta personalităţi armonioase, autonome şi 

creative.  

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

5. Creşterea calităţii educaţiei oferite de şcoală este o idee asumată de către toţi factorii implicaţi în actul instructiv-educativ.  

 

Resurse strategice:  

 Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinți, personal auxiliar, autorități locale 

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

curriculare, softuri educaționale); materiale didactice specifice disciplinei consiliere şi orientare, echipamente IT, birotică şi 

consumabile  

 Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEN, site ARACIP, site ISJ, legislație actualizată  

 Resurse de experiență şi expertiză : echipa managerială, responsabili de comisii, experți din exterior  

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

durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI  

 Resurse de autoritate şi putere : ISJ, MEN, Primărie, Consiliul local .  
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 OPŢIUNI STRATEGICE: 

Dezvoltarea 

curriculară 

Dezvoltarea bazei materiale şi 

atragerea de resurse 

financiare 

Dezvoltarea resurselor 

umane 

Dezvoltarea relaţiilor 

comunitare 

Susţinerea în  cadrul orelor de  

consiliere şi orientare a unor 

teme privind educaţia rutieră, 

traficul de persoane, riscurile 

consumului de alcool, tutun, 

educaţie pentru sănătate  

Reactualizarea RI cu unele 

sancţiuni în cazul nerespectării  

normelor de conduită în şcoală  

Valorificarea tuturor 

momentelor propice în cadrul 

orelor, în vederea menţinerii 

unui ambient plăcut şi curat, în 

favoarea elevilor.  

Menţinerea în incinta şi 

perimetrul şcolii a unui climat 

de siguranţă, a unui ambient 

propice actului educaţional prin  

implicarea elevilor, cadrelor 

didactice, părinților şi 

Consiliului local  

Asigurarea bazei logistice 

pentru evaluarea elevilor 

claselor a II-a, a IV-a, a VI-a şi 

a VIII-a, pentru olimpiade 

şcolare, pentru activităţile 

educative şi sportive, 

extracurriculare şi concursurile 

şcolare  

Menţinerea în stare de bună 

funcţionare a sistemului de 

supraveghere video 

sigurarea resurselor umane 

necesare desfăşurării în condiţii 

optime a procesului instructiv 

educativ 

Repartizarea bugetului pe 

priorităţi, cu consultarea 

factorilor implicaţi (Primărie, 

Finanțe, ISJ) 

Întreţinerea bazei materiale 

existente şi îmbunătăţirea 

acesteia prin diverse mijloace 

de atragere a resurselor 

Monitorizarea respectării de 

către elevi şi personalul şcolii a  

legislaţiei în vigoare, a 

prevederilor Regulamentului 

intern. 

 

parteneriatului 

cu Poliţia în vederea creşterii 

siguranţei elevilor şi cadrelor 

didactice, pentru combaterea 

delincvenţei juvenile şi a 

manifestărilor violente, a 

absenteismului, prin realizarea 

unor ore de consiliere şi 

orientare cu participarea 

cadrelor de poliţie  

Iniţierea elevilor în adoptarea 

unui comportament adecvat în  

situaţii de urgenţă prin 

simulările semestriale şi prin 

orele de dirigenţie în colaborare 

cu ISU 

Rezultate aşteptate:  

 Cadrele didactice au realizat proiectarea demersului didactic pentru orele de consiliere şi orientare şi activităţi educative având 

în vedere asigurarea condiţiilor optime de studiu şi siguranţă;  

 Numărul elevilor implicaţi în activităţi educative şcolare şi extraşcolare a crescut, interesul elevilor faţă de păstrarea bunurilor 

şi a ambientului şcolii este mai mare;  

 Rezultate bune la evaluarea națională și medii ridicate de admiterea în licee ;  

 Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților față de ambientul şcolii şi de condiţiile de siguranţă din şcoală;  

 Fluxul activităţilor desfăşurate în şcoală în domeniul vizat este îmbunătăţit. 
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ŢINTA 3  

 
Creşterea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru realizarea de activităţi educative care să contribuie la promovarea 

practicilor democratice, orientarea elevilor spre realizarea în viaţa publică, exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean. 

 

Motivarea alegerii ţintei :  
1. Fiecare diriginte şi învăţător are obligaţia de a desfăşura activităţi educative cu clasa pe care o îndrumă.  

2. Activităţile educative sunt atractive pentru elevi, deoarece se desfăşoară în contexte variate faţă de orele de curs.  

3. Formarea unei personalităţi armonioase, autonome şi creative nu se poate realiza numai prin parcurgerea curriculumului obligatoriu, ci mai 

ales prin desfăşurarea altor activităţi educative şcolare şi extraşcolare. 

4. Cadrele didactice au participat la cursuri de formare care le dau posibilitate de a desfăşura programe şi proiecte educative de calitate.  

5. Activitatea educativă în şcoala noastră a fost un punct forte până în prezent.  

 

Resurse strategice:  

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

 Resurse materiale şi financiare: programe de activităţi, proiecte, softuri educaționale; materiale didactice specifice, echipamente IT, 

birotică şi consumabile;  

 Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEN, site ARACIP, site ISJ Alba, legislație actualizată  

 Resurse de experiență şi expertiză : echipa managerială, consilier educativ, responsabili de comisii, experți din exterior  

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

durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI  

 Resurse de autoritate şi putere : ISJ Alba , CCD Alba , MEN, Primărie, Consiliul local .  
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OPŢIUNI STRATEGICE: 

Dezvoltarea 

curriculară 

Dezvoltarea bazei materiale şi 

atragerea de resurse 

financiare 

Dezvoltarea resurselor 

umane 

Dezvoltarea relaţiilor 

comunitare 

diriginte şi învăţător a unui 

program de activităţi 

extracurriculare la sugestia şi cu 

participarea tuturor elevilor 

Proiectarea responsabilă a 

activităţilor pentru săptămâna 

“Să ştii mai multe, să fii mai 

bun”, în vederea implicării 

elevilor în activităţi în 

comunitate şi activităţi de 

voluntariat  

Participarea la activităţile 

educative desfăşurate în şcoală 

sau în comunitate  

Implicarea elevilor în 

organizarea activităţilor 

educative  

Implicarea  Comitetului 

părinţilor în atragerea de persoane 

fizice sau juridice care prin 

contribuţii financiare şi materiale 

să susţină programe de 

modernizare a activităţii educative 

şi a bazei materiale 

Implicarea elevilor în strângerea 

de fonduri prin desfăşurarea unor 

proiecte ce vizează reciclarea sau 

valorificarea unor produse create 

de ei 

 

elevi în activităţi educative, 

participarea la concursuri 

artistice şi sportive, indiferent de 

etnie, apartenenţă religioasă 

Continuarea parteneriatului 

familie-şcoală prin includerea 

părinţilor în activităţi, lectorate, 

diseminări de bune practici etc.  

 

 a 

activităţilor desfăşurate de 

şcoală, în vederea creşterii 

vizibilităţii şcolii şi întărirea 

imaginii acesteia în comunitate 

erea colaborării şcoală-

familie-comunitate prin activităţi 

şi acţiuni la care participă elevii 

şcolii şi care fac să crească 

prestigiului acesteia în 

comunitate  

 

 

Rezultate aşteptate:  

 Toate cadrele didactice propun activităţi educative în conformitate cu interesele elevilor şi ale comunităţii, în perspectiva  îndeplinirii 
misiunii şcolii;  

 Creşte numărul proiectelor educative desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional, în care şcoala este implicată;  

 Interesul elevilor şi părinţilor pentru activitatea educativă a crescut, fiind concretizat în iniţiative din partea acestora,  numărul 
participanţilor, calitatea activităţilor desfăşurate;  

 Rezultate foarte bune obţinute la concursurile cu tematică educativă propuse de ISJ Alba, MEN sau de alţi parteneri educaţionali;  

 Creșterea gradului de satisfacție a elevilor și părinților față de activităţile educative desfăşurate;  

 Consiliul elevilor este mai vizibil în viaţa şcolii.  
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ŢINTA 4  

 
Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării activităţilor şi al adecvării la nevoile exprimate de 

beneficiari  

 

 

Motivarea alegerii ţintei :  
1. Necesitatea impusă de legislaţia în domeniul educaţiei şi a orientărilor actuale privind corelarea obiectivelor stabilite la nivel naţional şi 

teritorial în domeniul învăţământului cu cele ale unităţii şcolare;  

2. Crearea în şcoală a condiţiilor pentru dezvoltarea unei culturi organizaţionale a colectivului de cadre didactice, orientat spre performanţă;  

3. Îmbunătăţirea colaborării elevilor cu profesorii diriginţi şi colegii de clasă în vederea derulării de activităţi educative şi extraşcolare;  

4. Operaţionalizarea criteriilor de monitorizare şi evaluare a calităţii educaţiei şcolare;  

5. Elaborarea de strategii diferenţiate menite să faciliteze procesul de învăţare pentru toţi elevii, indiferent nivelul intelectual, de apartenenţa 

etnică, religioasă sau de altă natură, prin promovarea unui învăţământ incluziv;  

 

Resurse strategice:  

 Resurse umane: cadre didactice, elevii, părinţi, autorităţi locale;  

 Resurse materiale şi financiare: documente specifice managementului şcolii, mapele comisiilor, portofolii, echipamente IT, birotică 
şi consumabile;  

 Resurse informaţionale reprezintă legislaţia specifică: site MEN, site ARACIP, site ISJ Alba , site CCD Alba , legislaţie actualizată;  

 Resurse de experienţă şi expertiză: echipa managerială, responsabili de comisii;  

 Resurse de timp: alocate anual pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI şi planurile de implementare;  

 Resurse de autoritate şi putere : ISJ Alba , MEN, CJRAE, CCD Alba, Primărie, Consiliul local.  

OPŢIUNI STRATEGICE: 

 

Dezvoltarea 

curriculară 

Dezvoltarea bazei 

materiale şi atragerea de 

resurse financiare 

Dezvoltarea resurselor umane Dezvoltarea relaţiilor 

comunitare 

Cultivarea unui sistem de valori 

şi a eticii manageriale bazate pe 

transparenţă, comunicare şi 

înţelegere, în care atribuţiile şi 

responsabilităţile să fie cunoscute 

referitoare la necesarul 

resurselor financiare prin 

consultarea organismelor de 

lucru 

a şefilor de catedră la cursuri de 

management educaţional  

cadrul echipei manageriale 

Identificarea, prin evaluare 

instituţională, a nevoilor de 

educaţie ale comunităţii locale şi 

căutarea posibilităţilor de 

satisfacere a acestora în cadrul 
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şi respectate la fiecare nivel: al 

conducerii, pe arii curriculare, pe 

domenii de probleme, pe 

discipline, pe clase  
Proiectarea activităţilor 

manageriale pe baza unei diagnoze 

pertinente, specifice, realiste, cu 

ţinte strategice care să vizeze 

proceduri de asigurare a calităţii în 

educaţie 

Consiliere, control, 

monitorizare, evaluare, bazate pe 

reguli şi pe proceduri 

Aplicarea programelor 

naţionale, popularizarea legislaţiei 

şcolare în rândul elevilor, 

părinţilor şi al cadrelor didactice 

Proiectarea activităţii educative 

la nivelul claselor respectând 

programa pentru consiliere şi alte 

documente în domeniu 

Gestionarea corectă şi 

eficientă a resurselor 

materiale 

Realizarea unei baze de 

date cu elevii ai căror părinţi 

sunt plecaţi în străinătate şi 

cu elevii care prezintă factori 

de risc educaţional 

date referitoare la persoane şi 

servicii de contact pentru 

sprijinirea activităţilor şcolii 
 

avându-se în vedere criteriile de 

competenţă profesională şi 

managerială, precum şi principiul 

lucrului în echipă 

tuturor cadrelor didactice, în 

vederea valorificării potenţialului 

individual prin consultare şi 

implicare  

Evaluarea performanţelor 

cadrelor didactice pe baza 

indicatorilor de performanţă 

elevilor de către diriginţi şi 

învăţători pentru a cunoaște 

îndeaproape mediul în care aceştia 

trăiesc şi colaborarea cu profesorii 

clasei pentru ca aceştia să 

cunoască problemele elevilor 

 

normativ existent şi cu resursele 

disponibile 

activitatea de asigurare a calităţii 

educaţiei şcolare şi prezentarea 

lor în cadrul CA 

Derularea parteneriatelor 

educaţionale în vederea 

eficientizării demersurilor 

educative de la nivelul claselor şi 

şcolii 

(şedinţe, consultaţii, lectorate)  

Colaborarea cu serviciul social 

din cadrul Primăriei pentru 

cazurile speciale 

 

 

 

 

 

 

Rezultate aşteptate:  

 Eficientizarea procesului educaţional ca urmare a monitorizării atente a activităţii desfăşurate de către responsabilii de comisii 

şi a conducerii şcolii;  

 Valorificarea mai eficientă a resurselor umane şi materiale în vederea obţinerii de rezultate şi mai bune printr-un management 

de calitate;  

 O imagine bună în comunitate şi în afara acesteia;  

 O relaţie mai bună cu beneficiarii direcţi şi indirecţi;  

 Relaţia diriginte-elev capătă o altă dimensiune: dirigintele este atât managerul clasei, cât şi al activitǎţilor educative, el creează 

mediului educogen în clasǎ, coeziunea şi dinamica grupului, rezolvă cu tact pedagogic problemele grupului.  
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ŢINTA 5  

 
Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derulare de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene 

 

 

 

Motivarea alegerii ţintei :  
1. Noul program Erasmus+ oferă posibilitatea instituţiilor de învăţământ de a aplica pentru derularea de proiecte de mobilitate sau 

parteneriate strategice.  

2. Competenţele cheie formate prin curriculum obligatoriu se pot exersa şi dezvolta prin participare la proiecte naţionale, dar mai ales 

europene .  

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

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

5. CCD oferă cursuri de formare în ceea ce priveşte managementul proiectelor Erasmus+.  

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

 

Resurse strategice:  

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

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

proiectelor depuse, echipamente IT, birotică şi consumabile;  

 Resursele informaționale reprezintă legislația specifică: site MEN, site ARACIP, site ISJ Alba, site ERASMUS+, legislație 

actualizată, Tineret în Acţiune. 

 Resurse de experiență şi expertiză : echipa managerială, responsabil cu proiecte europene, formatori, experți din exterior  

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

durabile şi pentru evaluarea rezultatelor stabilite în PDI  

 Alba , CCD Alba , MEN, Comisia europeană, Primărie, Consiliu local.  
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OPŢIUNI STRATEGICE: 

Dezvoltarea 

curriculară 

Dezvoltarea bazei 

materiale şi atragerea 

de resurse financiare 

Dezvoltarea resurselor 

umane 

Dezvoltarea relaţiilor 

comunitare 

didactice în vederea comunicării prin 

intermediul internetului (email, alte 

aplicații, forumuri de discuţii) în cadrul 

unor proiecte educaţionale 
didactice şi a 

elevilor în legătură cu posibilitatea 

desfăşurării unor proiecte de parteneriat 

strategic sau de mobilitate a cadrelor 

didactice şi a elevilor, cu aplicabilitate 

în activităţile curriculare 

alte şcoli (lingvistice, de cercetare, 

excursii tematice etc.) din zonă, din 

ţară şi din străinătate  

„Programe europene” care 

este pus la dispoziţie 

cadrelor didactice şi 

elevilor implicaţi în 

realizarea proiectelor  

Sprijinirea financiară a 

apariţiei revistei şcolii şi a 

activităţilor de promovare 

a imaginii şcolii (Proiectul 

interjudețean “Festivalul 

toamnei”)  

cu privire la oportunităţile de 

colaborare europeană în cadrul 

programului Erasmus +  

Formarea cadrelor didactice 

privind elaborarea aplicaţiilor în 

programul Erasmus +;  

Aplicarea la termenele stabilite 

pentru obţinerea de granturi în 

programul Erasmus +  

 

a rezultatelor obţinute de elevi şi 

cadre didactice în cadrul 

proiectelor în comunitate şi în 

afara acesteia (mass-media, 

internet, publicaţii, revista 

şcolii), în vederea creşterii 

prestigiului şcolii şi a 

sentimentului de apartenenţă al 

elevilor şi al cadrelor didactice;  

colaborare cu diferite ONG, 

firme private;  

instituțiile din cadrul comunităţii  

Rezultate aşteptate:  

 Cadre didactice formate în programul Erasmus+;  

 Şcoala realizează proiecte şi aplică în diferite apeluri, pentru obţinerea de granturi pentru proiecte strategice sau de mobilitate;  

 Interesul elevilor pentru implicarea în proiecte comunitare a crescut, ceea ce se evidenţiază prin creşterea numărului celor care 

doresc să fie implicaţi;  

 Rezultatele proiectelor desfăşurate sunt vizibile prin diverse oportunităţi de diseminare;  

 Creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților fața de proiectele desfăşurate;  

 Cultura organizaţională va deveni mai puternică, elevii, părinţii şi cadrele didactice vor deveni mai conştienţi de rolul şi de 

importanţa pe care îl au în şcoală.  
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IV. IMPLEMNETAREA STRATEGIEI 
 

PROGRAME DE DEZVOLTARE 

NR.CRT DOMENIUL FUNCŢIONAL 

 

PROGRAME PROPUSE 

 

1. CURRRICULUM ŞI VIAŢA ŞCOLARĂ Calitatea procesului instructiv-

educativ  

 

Managementul la nivelul şcolii şi al 

clasei 

 

2. RESURSE UMANE Realizarea de activităţi educative 

pentru exersarea în şcoală a calităţii 

de cetăţean  

 

3. RESURSE MATERIALE ŞI 

FINANCIARE 

 

Condiţii de studiu şi de siguranţă 

4. RELAŢII COMUNITARE Dimensiunea europeană a școlii 
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PROGRAMUL: Calitatea procesului instructiv-educativ  

ŢINTA STRATEGICĂ: Creşterea calităţii procesului instructiv-educativ pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor, prin 

formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora, în spiritul educaţiei incluzive şi a valorilor democraţiei  

ACTIVIATEA I: Centrarea procesului instructiv-educativ pe elev, prin implicarea activă a acestuia în propria formare 

Obiectiv Rezultate aşteptate Termen / Cost/ Resurse 

umane/Resurse materiale/ 

Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 

Implementarea de 

strategii didactice care 

să faciliteze formarea de 

competențe  

Proiectarea demersului 

didactic s-a realizat in 

conformitate cu 

documentele de politică 

educaţională  

Octombrie 2014-Februarie 2015  

Cost:0  

Director, Director  

adjunct, 

Responsabili 

comisii metodice  

Planificările anuale și ale 

unităţilor de învăţare 

respectă în proporție de 

90% cerințele 

metodologice impuse de 

curriculumul 

național/programele pe 

discipline  

Cadre didactice - ghiduri; 

- programe; 

-legislaţie şcolară; 

- hârtie copiator; 

- tuş; 

- broşuri; 

- pliante. 

Utilizarea în procesul 

didactic a informațiilor 

extracurriculare obținute 

de elevi din alte surse 

decât școala (presa, 

radio, TV, internet, 

lecturi diverse), făcând 

apel și la experiența lor 

de viață  

Elevii devin participanți 

activi la procesul de 

instruire  

permanent  

Cost:0 

Responsabili 

comisii metodice  

În proiectarea didactica a 

cadrelor didactice se 

regăsesc în proporție de cel 

puțin 50% secvențe de 

valorificare a informațiilor 

venite de elevi, a 

experienței de viață a 

acestora  

Elevi 

Cadre 

didactice 

Calculatoare 

Cărți de specialitate 

Reviste 

Toner 

Videoproiector 

Hârtie  

Valorificarea tuturor 

oportunităţilor de 

Îmbunătăţirea 

competenţelor de bază la 

permanent  

Cost:0 

Responsabili 

comisii metodice  

În proiectele didactice ale 

cadrelor didactice, la toate 
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formare şi dezvoltare a 

competentelor de lectură 

la toate disciplinele  

lectură  

Creșterea interesului 

pentru lectură  

Cadre didactice - mape; 

- culegeri; 

- portofolii; 

- hârtie copiator; 

- coli flip-chard; 

- markere 

- programe 

- cărți de 

specialitate 

disciplinele, se regăsesc 

secvențe de lectură în 

proporție de cel puțin 60%  

Centrarea demersului 

didactic din cadrul 

lecţiilor către dialogul 

participativ stimulat de 

observare, analiză, 

comparare, sinteză şi 

gândire critică, instruire 

diferenţiată, utilizarea 

TIC ; 

Activizarea predării-

învățării  

permanent  

Cost: 200 lei/buget materiale 

Responsabili 

comisii metodice  

Creșterea mediei fiecărei 

clase fața de semestrul 

trecut cu cel puțin 5% Cadre didactice - calculatoare 

- laptopuri 

- videproiector 

- mape; 

- culegeri; 

- portofolii; 

- hârtie copiator; 

- coli flip-chard; 

- markere 

Propunerea prin lecţiile 

deschise susţinute în 

cadrul comisiilor 

metodice de variante de 

activităţi de învăţare 

centrate pe elev, care să 

asigure atingerea 

obiectivelor şi 

standardelor cerute;  

Activizarea predării-

învățării  

Octombrie 2014-Martie 2015  

Cost:0 

Responsabili 

comisii metodice  

În proiectele didactice 

existente în mapele 

comisiilor metodice si ale 

profesorilor există variante 

de activități de învățare 

centrate pe elev  

Cadre didactice - mape; 

- culegeri; 

- portofolii; 

- hârtie xerox; 

- coli flip-chard; 

- markere 

Abordarea evaluării din 

perspectiva metodelor 

alternative de evaluare a 

Prin utilizarea metodelor 

alternative elevii 

demonstrează ceea ce 

permanent  

Cost:0 

Responsabili 

comisii metodice  

În planificările unităților de 

învățare este prevăzută 

evaluarea prin metode 
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rezultatelor şcolare : 

observare sistematică, 

analiza produselor 

activităţii, proiect, 

portofoliu etc. ;  

ştiu dar, mai ales, ceea ce 

pot să facă  

Cadre didactice - mape; 

- culegeri; 

- portofolii; 

- hârtie xerox; 

- coli flipchard; 

- markere 

alternative, iar în cadrul 

asistentelor la ore este 

demonstrată utilizarea 

acestora  

Personalizarea predării-

învăţării în funcţie de 

nivelul fiecărei clase şi 

la gradul de receptivitate 

al acesteia;  

Creșterea interesul 

elevilor pentru ore, 

măsurat în rezultate 

școlare bune și foarte 

bune, procent de 

promovabilitate în 

creștere și scăderea ratei 

absenteismului  

permanent  

Cost:0 

Responsabili 

comisii metodice  

10 % dintre elevi și-au 

îmbunătățit performantele 

școlare față de evaluarea 

anterioară  
Cadre didactice - mape; 

- culegeri; 

- portofolii; 

- hârtie xerox; 

- coli flipchard; 

- markere 

Aplicarea unor strategii 

de învățare diferențiată 

pentru elevii cu cerințe 

educaționale speciale și 

pentru cei cu nivel 

intelectual mai scăzut 

(dar nu cu dosar de 

CES)  

Ameliorarea rezultatelor 

școlare ale elevilor cu 

dificultăți de învățare. 

Cunoașterea nivelului 

real al elevului și 

adaptarea la 

particularitățile sale  

permanent  

Cost:0 

Responsabili 

comisii metodice  

Cel puțin 2 % dintre elevii 

cu probleme de învățare au 

înregistrat progres  
Cadre didactice -fișe de lucru 

-portofolii 

- hârtie de xerox 

-markere 

- mape 

- caiete speciale 

Aplicarea de probe de 

evaluare scrisă cu 

subiect unic (iniţiale şi 

finale) ;  

Apreciere unitară la nivel 

de școală a 

performanțelor școlare  

Septembrie2014 Iunie 2015  

Cost:100 lei/ buget materiale 

Director adjunct 

Responsabili 

comisii metodice  

Existența la mapele 

comisiilor metodice a 

fişelor de analiză a 

probelor de evaluare  
Cadre didactice Hârtie de xerox 

Toner 

Cartușe 

Calculator 

imprimantă 

Informarea tuturor 

elevilor în legătură cu 

calendarul de evaluare;  

Rezultate mai bune la 

evaluări  

permanent  

Cost:0 

 

Director adjunct  Toți elevii cunosc datele 

probelor de evaluare  
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Cadre didactice Hârtie de xerox 

Toner 

Cartușe 

Calculator 

imprimantă 

Utilizarea rezultatelor 

evaluărilor ca feed-back 

în proiectarea 

procesului-instructiv 

educativ viitor;  

Cunoașterea nivelului 

real al elevului și 

adaptarea la 

particularitățile sale  

permanent  

Cost:0 

Responsabili 

comisii metodice  

10 % dintre elevi și-au 

îmbunătățit performantele 

școlare față de evaluarea 

anterioară  
Cadre didactice Hârtie de xerox 

Toner 

Cartușe 

Calculator 

imprimantă 

Valorificarea elevilor 

capabili de performanţă 

în vederea participării 

lor la olimpiade şi 

concursuri - selectarea 

din timp a acestora şi 

realizarea programelor 

de pregătire  

Creșterea interesului 

elevilor pentru activitatea 

de performanță  

Martie 2015  

Cost: 300 lei/ buget materiale 

Director adjunct 

Responsabili 

comisii metodice  

A crescut cu 10% numărul 

elevilor care au obținut 

premii și mențiuni la 

olimpiadele și concursurile 

județene față de anul școlar 

trecut și s-au obținut premii 

la olimpiadele și 

concursurile naționale . 

Cadre didactice 

elevi 

Hârtie copiator 

Toner 

Cartușe 

Calculator 

Imprimantă 

Culegeri 

Mape 

Coli de flipchard 

Cărți de 

specialitate 

Programe de 

studiu 
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ACTIVITATEA II: Monitorizarea progresului în procesul instructiv-educativ 

Obiectiv  Rezultate aşteptate  Termen /Cost/ Resurse 

umane/Resurse materiale 

Responsabili

tăţi  

Indicatori de 

performanţă  

Monitorizarea calității 

activităţii comisiilor şi 

colectivelor de lucru şi 

realizarea de rapoarte 

statistice pentru verificarea 

atingerii obiectivelor ;  

Îmbunătățirea calității 

activității comisiilor şi 

colectivelor de lucru  

permanent  

Cost:0 

Director 

adjunct  

Responsabili 

comisii 

metodice  

Existența fișelor de 

monitorizare  

Fiecare responsabil de 

comisie realizează raportări 

despre activitatea comisiei 

de care răspunde și le 

prezintă în CP/CA  

Cadre 

didactice 

Hârtie de xerox 

Toner 

Cartușe 

Calculator 

imprimantă 

Verificarea aplicării 

corecte a formelor de 

evaluare  

Optimizarea evaluării 

elevilor  

periodic  

Cost:0 

Director 

adjunct  

Responsabili 

comisii 

metodice  

Rapoartele scot în evident 

aplicarea corectă a 

formelor de evaluare  Cadre 

didactice 

Hârtie de xerox 

Toner 

Cartușe 

Calculator 

imprimantă 

Organizarea de 

interasistențe, în vederea 

schimbului de experiență 

între membrii comisiei  

Îmbunătățirea prestației 

didactice a membrilor 

comisiei  

periodic  

Cost:0 

Responsabili 

comisii 

metodice  

S-au realizat la fiecare 

disciplină cel puțin 3 

interasistențe  Directori 

Responsabili 

comisii 

metodice 

Fișe de asistență 

Hârtie xerox 

Imprimantă 

 

Informarea periodică a 

părinților despre situația 

școlară și disciplinară a 

elevilor  

Părinții au luat 

cunoștință despre 

situația școlară și 

disciplinară a copiilor 

lor, în cadru organizat 

sau nu (ședințe, 

consultații, întâlniri la 

solicitarea școlii sau a 

părintelui)  

lunar  

Cost:0 

Învățători/dir

iginți  

Creșterea numărului de 

părinți care iau legătura cu 

școala față de anul școlar 

anterior  
Diriginții  

Învățătorii 

Hârtie xerox 

Imprimantă 

Plicuri 
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Realizarea graficului de 

asistenţe, participarea la 

ore împreună cu 

responsabilii de 

comisii/catedre  

O bună pregătire 

metodică și în 

specialitate a 

personalului didactic de 

predare din școală  

Decembrie 2014  

Mai 2015  

Cost:0 

Director 

Director 

adjunct  

Au fost văzute cel puțin o 

data pe semestru toate 

cadrele didactice  

Directori 

Cadre 

didactice 

 

Hârtie xerox 

Imprimantă 

Fișe asistențe 

Informarea CP si a CA prin 

rapoarte de analiza despre 

progresului școlar al 

elevilor şi performantele 

acestora la olimpiadele și 

concursurile școlare, alte 

activități educative în care 

sunt implicați elevii școlii  

Toți cei implicați în 

procesul educațional 

cunosc rezultatele 

elevilor școlii  

Cel puțin o dată pe semestru  

Cost:0 

Responsabili 

comisii 

metodice  

Fiecare responsabil de 

comisie realizează raportări 

despre activitatea comisiei 

de care răspunde și le 

prezintă în CP/CA  

Existenta rapoartelor 

statistice/ din procesele 

verbale de la CP şi CA 

reiese prezentarea acestora  

Cadre didactice Calculator 

Videoproiector 

Hârtie xerox 

Imprimantă 

 

 

ACTIVITATEA III: Organizarea eficientă a procesului instructiv-educativ 

Obiectiv  Rezultate aşteptate  Termen/ Cost/ Resurse umane/ 

Resurse materiale 

Responsabilităţi  Indicatori de 

performanţă  

Pregătirea metodică pentru 

lecţii reflectată în 

proiectarea didactică pe 

unităţi de învăţare sau 

schiţe de proiect de lecţie 

pentru toate cadrele 

didactice, indiferent de 

grad didactic sau vechime  

Cadrele didactice 

realizează proiectarea 

demersului didactic in 

conformitate cu cerințele 

curriculumului  

permanent  

Cost:0 

Responsabili 

comisii metodice  

Cel puțin 80% din 

cadrele didactice 

proiectează corect 

demersurile didactice  
Cadre 

didactice 

Programe 

Cărți de specialitate 

Calculator 

Conexiune internet 

Hârtie xerox 

Toner 

Cartuș imprimantă 

Construirea unitară a 

probelor de evaluare, pe an 

Evaluarea elevilor se 

realizează pe bază de probe 

permanent  

Cost:0 

Responsabili 

comisii metodice  

Documentele din 

portofoliile cadrelor 
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de studiu şi obiect de 

învățământ  

de evaluare ce respectă 

standardele de evaluare  

Cadre 

didactice 

Programe 

Cărți de specialitate 

Calculator 

Conexiune internet 

Hârtie xerox 

Toner 

Cartuș imprimantă 

didactice  

Conceperea şi aprobarea 

proiectului Să știi mai 

multe, să fii mai bun şi 

implementarea lui în bune 

condiţii  

Activitățile din proiectul Să 

știi mai multe, să fii mai 

bun au fost apreciate atât 

de elevi, cât și de părinți  

Februarie 2015  

Aprilie 2015 

Cost:500 

Director adj.  

Consilier educativ  

Toate activitățile 

propuse au fost 

realizate  

 Programe 

Cărți de specialitate 

Calculator 

Conexiune internet 

Hârtie xerox 

Toner 

Cartuș imprimantă 

Motorină microbuz 

Markere 

Foi flipchard 

 

Elaborarea ofertei 

educaţionale pentru anul 

școlar 2015-2016 pe baza 

studierii planului cadru, în 

raport cu interesele şi 

aptitudinile elevilor şi 

nevoile comunității  

Oferta educațională reflectă 

atât așteptările 

beneficiarilor direcți, cât și 

ale comunității  

Martie 2015  

Cost:0 

Director adj  

Consilier educativ  

Panoul cu oferta 

educațională  

Pliante de prezentare  Cadre 

didactice 

Programe 

Cărți de specialitate 

Calculator 

Conexiune internet 

Hârtie xerox 

Toner 

Cartuș imprimantă 

Dezvoltarea unor programe 

de educaţie diferenţiată 

Creșterea gradului de 

satisfacție al elevilor și 

Permanent  

Cost:0 

Responsabili 

comisii metodice  

Existenta programelor 

Progresul elevilor 
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(pentru copiii cu cerinţe 

educative speciale , precum 

şi pentru copii capabili de 

performanţe)  

părinților față de metodele 

utilizate în predare-învățare  

Cadre 

didactice 

Programe 

Cărți de specialitate 

Calculator 

Conexiune internet 

Hârtie xerox 

Toner 

Cartuș imprimantă 

măsurat prin 

rezultatele la 

învățătură  

 

ACTIVITATEA IV: Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice 

Obiectiv  Rezultate aşteptate  Termen /Cost/ Resurse 

materiale/ Resurse umane 

Responsabilităţi  Indicatori de 

performanţă  

Perfecţionarea prin 

examenele de grad didactic 

sau cursuri de perfecționare 

metodică şi în specialitate 

(la 5 ani)  

O bună pregătire metodică 

și în specialitate a 

personalului didactic de 

predare din școală, 

demonstrată prin lecțiile 

susținute la clasă și prin 

rezultatele elevilor  

permanent  

Cost: 300 lei/ cadru didactic 

înscris la perfecționare/ buget 

cadru didactic 

Director  

Responsabil comisie 

perfecționare  

Majoritatea cadrelor 

didactice participă la 

perfecționare 

indiferent de formă  

Cadre 

didactice  

Metodiști 

Programe 

Cărți de 

specialitate 

Calculator 

Conexiune internet 

Hârtie xerox 

Toner 

Cartuș imprimantă 

Perfecţionarea personalului O bună pregătire metodică Permanent  
Cost:0 

Responsabili comisii Diplome 
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prin studiu individual, 

documentare ştiinţifică, 

participare la cercurile 

metodice, sesiuni de 

comunicare metodico-

ştiinţifică, simpozioane, 

schimburi de experienţă, 

seminarii de formare  

și în specialitate a 

personalului didactic de 

predare din școală, 

demonstrată prin lecțiile 

susținute la clasă și prin 

rezultatele elevilor  

Cadre 

didactice 

Programe 

Cărți de specialitate 

Calculator 

Conexiune internet 

Hârtie xerox 

Toner 

Cartuș imprimantă 

metodice   Adeverințe de 

participare  

Prezentarea ofertelor în 

vederea formării continue 

din partea CCD şi altor 

instituţii abilitate  

Cadrele didactice cunosc 

oferta în domeniul 

formării profesionale  

De câte ori apar oferte  

Cost:0 

Responsabili comisie 

perfecționare  

Toate cadrele 

didactice au luat 

cunoștință de oferta de 

programe de 

perfecționare  

Cadre 

didactice 

Programe de 

formare 

Calculator 

Internet 

 

Reactualizarea situației 

perfecționării cadrelor 

didactice din școală  

Exista o situație la zi a 

perfecționării cadrelor 

didactice  

Semestrial  

Cost:0 

Director  

Resp. comisie 

perfecționare  

Toate cadrele 

didactice au completat 

macheta și au depus 

documentele solicitate  
Responsabil 

comisie 

perfecționare 

Calculator 

Conexiune internet 

Hârtie xerox 

Toner 

Cartuș imprimantă 

Participarea cadrelor 

didactice la Programele 

Erasmus+, alte programe 

europene, precum şi 

realizarea de programe de 

cooperare cu școli din alte 

țări  

Creșterea numărului de 

cereri de participare la 

programele europene din 

partea cadrelor didactice 

ale școlii  

In termenul dat de organizatori  

Cost:0 

Resp. comisie 

perfecționare  

Existenţa cadrelor 

didactice participante 

în programele 

europene  Cadre 

didactice 

Ghidul 

candidatului 

Calculator 

Conexiune internet 
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ACTIVITATEA V: Pregătirea evaluărilor naţionale la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a şi a VIII-a şi a admiterii în învăţământul liceal 

Obiectiv Rezultate aşteptate Termen / Cost/ Resurse materiale/ 

Resurse umane 

Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 

Prelucrarea metodologiei 

de desfăşurare a evaluărilor 

naționale, prezentarea 

calendarului evaluărilor și 

admiterii 2015, a 

programelor și a 

metodologiei de înscriere 

în învățământul liceal, a 

rețelei de unități liceale din 

județ, elevilor și părinților 

acestora  

Toţi elevii se vor 

înscrie și vor fi 

admişi în 

învățământul liceal  

Octombrie 2014-iunie 2015 

Cost:0 

Director/ Diriginții 

claselor a VIII-a, 

profesorii de lb. 

română, lb. franceză, 

matematică, fizică, 

biologie, învăţătorii 

claselor a II-a şi a 

IV-a 

Toți elevii și 

părinții acestora 

cunosc modul de 

desfășurare a 

evaluării naționale 

și  metodologia de 

admitere în 

învățământul liceal  

Cadre 

didactice 

Programe 

Metodologii în vigoare 

Cărți de specialitate 

Calculator 

Conexiune internet 

Hârtie xerox 

Toner 

Cartuș imprimantă 

Realizarea programului de 

pregătire pentru evaluarea 

națională la disciplinele 

limba şi literatura româna 

şi matematică  

Creșterea numărului 

de elevi cu medii 

peste 5 la cele două 

probe ale evaluării 

naționale  

Pe parcursul anului școlar în fiecare 

săptămână câte o oră la fiecare 

disciplină de examen  

Cost:0 

Responsabilii 

catedrelor de limba 

şi comunicare,  

matematică şi ştiinţe 

Procentul de note 

peste 8 a crescut cu 

10%  

Cadre didactice 

Elevi 

Programe 

Cărți de specialitate 

Calculator 

Conexiune internet 

Hârtie xerox 

Toner 

Cartuș imprimantă 
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PROGRAMUL: Condiţii de studiu şi de siguranţă  

ŢINTA STRATEGICĂ: Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi de siguranţă necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate  

ACTIVITATEA I: Asigurarea resurselor pentru începerea în bune condiții a anului şcolar 2014-2015 

Obiectiv Rezultate aşteptate Termen / Cost/Resurse materiale/ 

Resurse umane 

Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 

Asigurarea cu manuale, 

cu documentele 

curriculare oficiale ale 

manualelor şi materiale 

auxiliare (caiete de 

exerciţii , culegeri de teste 

şi de probleme, planşe, 

hărţi, seturi de 

diapozitive)  

Toți elevii au 

manuale la toate 

disciplinele  

Septembrie 2014  

Cost: 1000 lei/ buget cadre didactice/ elevi 

Director  Toți elevii au 

manuale la toate 

disciplinele  

Existenţa 

documentelor 

curriculare oficiale, 

manualelor şi 

materialelor  

 Manuale, hărți 

Planșe 

Calculator 

Conexiune internet 

Hârtie xerox 

Toner 

Cartuș imprimantă 

Realizarea orarului şcolii 

cu un bloc fix pentru 

disciplinele opţionale  

Elevii primesc orarul 

în prima zi de școală  

15 septembrie 2014  

Cost:0 

Director  Orar  

Directori 

Cadre didactice 

Calculator 

Conexiune internet 

Hârtie copiator 

Toner 

Cartuș imprimantă 

Realizarea şi aprobarea 

orarelor și schemelor 

orare şi comunicarea 

acestora elevilor şi 

părinţilor  

Orarul și schemele 

orare sunt realizate în 

termenul stabilit și 

sunt comunicate 

elevilor și părinților  

Septembrie 2014  

Cost:0 

Responsabil 

comisia de 

elaborare a 

schemelor orare  

Scheme orare  

 Calculator 

Conexiune internet 

Hârtie copiator 

Toner 

Cartuș imprimantă 

Definitivarea încadrării 

personalului didactic, 

Toate posturile și 

orele vacante sunt 

Septembrie 2014  

Cost:0 

Director  Încadrarea cu 

personal cu pregătire 



71 

 

constituirea catedrelor şi a 

posturilor, acoperirea 

orelor vacante  

încadrate cu personal 

calificat  

 Calculator 

Conexiune internet 

Hârtie xerox 

Toner 

Cartuș imprimantă 

de specialitate 100%  

Realizarea lucrărilor de 

reparaţii la instalaţiile 

sanitare, electrice şi 

termice, igienizarea 

localului şi 

recondiţionarea 

mobilierului şcolar în 

vederea începerii anului 

școlar  

La 31.08.2014 școala 

este pregătită pentru 

începerea anului 

școlar  

August 2014  

Cost: 5000 lei/ buget materiale 

Director  

Administrator 

financiar 

Baza materială 

funcțională  

 Lavabilă 

Var 

Detergenți 

Materiale sanitare 

Mobilier 

 

Pregătirea şcolii pentru 

sezonul rece (verificarea 

instalaţiei termice)  

Școala este pregătită 

pentru sezonul rece 

din punct de vedere 

termic  

Septembrie 2014  

Cost: 2000 lei/ buget materiale 

Director  

Administrator 

financiar 

Instalația 

funcționează la 

parametri normali  Instalatori  

Specialiști  

Materiale  

Amenajarea 

corespunzătoare a sălilor 

de clasă, a CDI+ului, 

cabinetului Ael, a bazei 

sportive şi predarea 

inventarului clasei către 

fiecare învăţător/diriginte  

Începerea şcolii în 

condiții bune  

Septembrie 2014  

Cost: 1000 lei/ buget materiale 

Administrator  Ambientul creat  

Director 

Cadre didactice 

Materiale de curățenie  

 

Exercitarea controlului 

documentelor specifice 

prin: constatarea 

S-a realizat arhivarea 

şi inventarierea 

documentelor din 

Octombrie 2014  

Februarie 2015 

Cost: 100 lei/ buget materiale 

Director / director 

adjunct  

Secretar şef  

Existenţa 

documentelor  
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evidenţei documentelor la 

fiecare comisie, păstrarea, 

arhivarea şi inventarierea 

documentelor din anul 

şcolar trecut şi anul şcolar 

curent  

anul şcolar trecut şi 

anul şcolar curent  

Cadre 

didactice 

Secretar  

documente 

Obţinerea de mijloace 

financiare prin 

autofinanţare, 

sponsorizări, donaţii, 

colectarea de materiale 

refolosibile etc. cu 

respectarea legislației în 

vigoare  

Îmbunătățirea bazei 

materiale a școlii şi a 

ambientului claselor  

permanent  

Cost: 10000 lei/ extrabugetar Sc. Vințana 

Sa, Ocolul Silvic Valea Ampoiului 

Toate cadrele 

didactice  

Contracte de 

sponsorizare, procese 

verbale, facturi  

Directori 

Administrator 

financiar 

Parchet 

Softuri educaționale 

Lavabilă 

Consumabile 

Grupuri sanitare 

Verificarea microbuzelor 

şcolare în vederea 

asigurării transportului 

elevilor în siguranţă și 

asigurarea carburantului 

pe tot anul. 

transportul elevilor în 

siguranţă 

Permanent 

Cost: 17 000 lei/ buget materiale 

Şoferi, Director, 

Consiliul local 

Microbuze bune 

Director 

șofer 

 

Verificare de 

specialitate 

ACTIVITATEA II: Analiza si diagnoza activității educaționale pentru anul școlar 2013-2014 

Obiectiv Rezultate aşteptate Termen /  Cost/Resurse 

umane/ Resurse 

materiale 

Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 

Realizarea analizei şi 

diagnozei activităţii 

desfăşurate în cadrul 

comisiilor metodice şi pe 

probleme, activităţii 

educative, în cadrul altor 

Analiza şi diagnoza 

activităţii desfăşurate în 

cadrul comisiilor 

metodice şi pe probleme, 

activităţii educative, în 

cadrul altor 

Octombrie 2014  

Cost: 0  

Resurse umane: directori, 

cadre didactice 

Resurse materiale: dosare 

comisii, rapoarte comisii, 

Director adjunct 

Responsabili comisii 

metodice  

 

 

 

Rapoartele de analiză scot 

în evidenţă progresul 

făcut şi punctele slabe  
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compartimente din cadrul 

şcolii 

Realizarea Raportului de 

Analiză pentru Şcoala 

Gimnazială “Iuliu 

Maniu” şi grădinițele 

arondate în anul școlar 

2013-2014, prezentarea 

lui în ședința de analiză 

a consiliului profesoral 

şi stabilirea orientărilor 

prioritare ale procesului 

instructiv-educativ în 

anul şcolar 2014-2015  
 

compartimente din cadrul 

școlii se realizează în 

termenele stabilite   

Raportul privind starea 

învățământului 

stabilește, împreună cu 

planul operațional și 

planul managerial 

semestrial orientarea 

procesului instructiv-

educativ în anul şcolar 

2014-2015  

Octombrie 2014  Director adjunct 

Responsabili comisii 

metodice  

Raportul de analiză  

 

 

calculator, videoproiector, 

hârtie copiator 

 

 

 

 

 

 

Director adjunct 

Responsabili comisii 

metodice 

 

 

 

 

 

Raportul de analiză 

 

Octombrie 2014  

Cost: 100lei/ buget 

materiale  

 

Resurse umane: directori, 

cadre didactice 

Resurse materiale: 

calculator, videoproiector, 

hârtie copiator 

ACTIVITATEA III: Proiectarea si organizarea activității pentru anul școlar 2014-2015 

Obiectiv Rezultate aşteptate Termen / Cost/Resurse umane/ 

Resurse materiale 

Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 

Constituirea comisiilor şi 

repartizarea atribuțiilor şi 

sarcinilor pentru membrii 

colectivelor de lucru  

Toate cadrele didactice 

își cunosc sarcinile si 

atribuțiile în comisiile 

din care fac parte  

Septembrie 2014  

Cost: 0  

 

Director  Fişele posturilor  

Director 

Cadre didactice 

Legislație 

școlară 

Programe 

Ghiduri 

Metodologii 

Calculator 

Internet 

Hârtie xerox 

Tuș imprimantă 

Realizarea în termen a 

proiectării semestriale şi 

depunerea la timp a 

Toate cadrele didactice 

au depus planificările 

în termenul stabilit  

Septembrie 2014  

Cost: 0  

 

Responsabili 

comisii metodice  

Director adjunct  

Existenţa planificărilor 

vizate  
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planificărilor după ce au 

fost vizate de 

responsabilii de comisii  

Director 

Director adj 

Responsabili 

comisii 

Responsabil 

CEAC 

Cadre didactice 

Legislație 

școlară 

Programe 

Ghiduri 

Metodologii 

Calculator 

Internet 

Hârtie xerox 

Tuș imprimantă 

Elaborarea şi aprobarea 

documentelor de 

planificare şi organizare a 

activității la nivelul C.A., 

C.P., comisii metodice, 

comisii pe probleme, 

CEAC  

 

 

 

 

 

 

Toate documentele au 

fost elaborate și 

aprobate în termenul 

stabilit  

Octombrie 2014  

Cost: 50 lei / buget materiale  

 

Director  

Responsabili 

comisii metodice  

Director adjunct  

Existenta tuturor 

documentelor  

Director 

Director adj. 
 

Responsabili 

comisii 

Responsabil 

CEAC 
Cadre didactice 

Legislație 

școlară 

Programe 

Ghiduri 

Metodologii 

Calculator 

Internet 

Hârtie xerox 

Tuș 

imprimantă 

Proiectarea și aplicarea 

testărilor inițiale în 

conformitate cu 

documentele MEN, 

aplicarea lor şi 

proiectarea demersurilor 

în funcție de rezultatele 

obținute  

S-au aplicat teste 

inițiale la toate 

disciplinele și s-a 

realizat analizarea 

acestora în cadrul 

comisiilor  

Octombrie 2014  

Cost: 200 lei/ buget materiale/ 

cadru didactic 

 

Responsabili 

comisii metodice  

Toate cadrele didactice au 

aplicat teste inițiale și au 

realizat fişe de analiză 

Fișe de analiză, procese- 

verbale   

Director 

Director adj. 
 

Responsabili 

comisii 

Responsabil 

Programe 

Ghiduri 

Metodologii 

Calculator 

Internet 

Hârtie xerox 

Tuș imprimantă 
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CEAC 

Cadre 

didactice 

Prezentarea CDŞ , 

aprobarea în Consiliul de 

administrație şi avizarea 

din partea inspectorilor de 

specialitate  

 

 

 

 

Oferta CDŞ oferă 

elevilor posibilitatea 

satisfacerii dorinţei de 

informare şi de 

cunoaştere în diferite 

domenii de activitate  

Mai 2015  

Cost: 200 lei/ buget materiale/ 

cadru didactic 

Director  Toate opționalele 

aprobate de CA au primit 

avizul inspectorilor de 

specialitate Fişele de 

avizare  
Director 

Director adj. 

Responsabil 

comisie  

curriculum 

Cadre didactice 

Elevi 

 

Programe 

Ghiduri 

Metodologii 

Calculator 

Internet 

Hârtie xerox 

Tuș imprimantă 

Planificarea şi 

organizarea pregătirii 

pentru evaluarea 

națională 2015  

 

 

Pregătirea elevilor 

pentru evaluarea 

națională se face după 

un program și o 

programă bine stabilite  

Septembrie 2014 săptămânal  

Cost: 0 

Director  Afişarea programului de 

pregătire  

Cadre 

didactice  

Elevi 

Director adj 

Părinți 

Programe 

Ghiduri 

Metodologii 

Calculator 

Internet 

Hârtie xerox 

Tuș imprimantă 

Selectarea elevilor, 

planificarea şi 

organizarea pregătirii 

pentru concursurile şi 

olimpiadele școlare  

Rezultate bune la 

olimpiadele și 

concursurile școlare  

Octombrie 2014  

Cost:0 

Responsabili 

comisii metodice  

Director adj.  

Creșterea cu 10% a 

elevilor care participă la 

concursuri Creșterea 

numărului de premii şi 

mențiuni cu 10%  

Cadre 

didactice 

Programe 

Ghiduri 

Metodologii 

Calculator 
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ACTIVITATEA IV: Organizarea resurselor umane 

Obiectiv Rezultate aşteptate Termen /Cost/Resurse umane/ 

Resurse materiale 

Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 

Încadrarea personalului 

didactic conform 

pregătirii şi continuităţii  

Personalul didactic este 

încadrat conform 

pregătirii și continuității  

Septembrie 2014  

Cost: 0 

Resurse umane: directori, secretar 

Resurse materiale: legislație 

școlară, metodologii, calculator, 

conexiune internet, hârtie copiator 

Director adjunct 

Responsabili 

comisii metodice  

Completarea statelor 

de funcții  

Normarea personalului 

didactic auxiliar şi 

Personalului didactic 

auxiliar şi nedidactic este 

Septembrie 2014 

Cost: 0 

Director adjunct 

Responsabili 

Completarea statelor 

de funcţii/fişe de 

Internet 

Hârtie xerox 

Tuș imprimantă 

Elaborarea şi aprobarea 

Proiectului de Dezvoltare 

Instituţională 2014-2018, 

a Planului operațional al 

școlii şi a altor documente 

manageriale pentru anul 

școlar 2014-2015  

 

 

Planul operațional 

realizează orientarea 

procesului instructiv-

educativ în anul şcolar 

2014-2015 ținând cont 

de țintele și strategia 

PDI 2014-2018  

Octombrie 2014  

Cost: 100 lei/ buget materiale/ 

cadru didactic 

Director  Existența programului de 

pregătire afișat  

Directori 

 

Metodologii 

Calculator 

Internet 

Hârtie xerox 

Tuș imprimantă 

Videoproiector 

Întocmirea și aprobarea 

planului de școlarizare 

pentru anul școlar 2015-

2016  

Realizarea planului de 

școlarizare pentru anul 

școlar 2015-2016  

Decembrie 2014-Ian-feb. 2015  

Cost: 0 

Director  Concordanța cu numărul 

de elevi la clasele 

pregătitoare și de 

grădiniță; Corelarea cu 

strategia I.S.J., cu 

criteriile de evaluare, cu 

nevoile specifice ale 

comunității locale  

Directori 

Secretar șef 

Legislație școlară 

Calculator 

Internet 

Hârtie xerox 

Tuș imprimantă 
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nedidactic conform 

normativelor şi volumului 

de muncă  

normat conform 

normativelor şi volumului 

de muncă  

Resurse umane: directori, secretar 

Resurse materiale:legislație 

școlară, metodologii, calculator, 

conexiune internet, hârtie xerox 

comisii metodice  normare  

Cuprinderea elevilor în 

colective în conformitate 

cu normativele în vigoare 

in ceea ce privește 

numărul de elevi la clasă  

Elevii sunt încadrați în 

colective în conformitate 

cu normativele în vigoare 

în ceea ce privește 

numărul de elevi la clasă  

Septembrie 2014  

Cost: 0 

Resurse umane: directori, cadre 

didactice 

Resurse materiale:legislație 

școlară, metodologii, calculator, 

conexiune internet, hârtie xerox 

Director  Înscrierea elevilor în 

registrele matricole şi 

cataloage  

Identificarea elevilor cu 

CES  

 

 

 

 

Elevii diagnosticați cu 

CES au depus 

documentele la școală 

pentru a fi luați în 

evidența învățătorului 

/dirigintelui clasei  

A doua jumătate a lunii septembrie 

2014  

Cost: 0 

Resurse umane: directori, secretar 

Resurse materiale:legislație 

școlară, metodologii, calculator, 

conexiune internet, hârtie xerox 

Director  Dosare și fișe de 

evidență  

Completarea fișei 

postului pentru tot 

personalul şi asigurarea 

corectitudinii şi 

transparentei în relaţiile 

cu acesta  

 

Toate fișele au fost 

completate corect și la 

termen  

Septembrie 2014  

Cost: 100 lei/ buget materiale 

Resurse umane: directori, secretar 

Resurse materiale: legislație 

școlară, metodologii, calculator, 

conexiune internet, hârtie xerox, tuș 

imprimantă 

Director  Toate cadrele didactice 

au completat fișa 

postului Fişele postului 

completate corect  

Mobilizarea cadrelor 

didactice în scopul 

cuprinderii copiilor în 

școală şi grădiniţele 

arondate pe raza comunei. 

Evidența clară a copiilor 

din circumscripție pentru 

clasa pregătitoare  

Lunile mai-iunie 2015  

Cost: 0 

Resurse umane: directori, secretar, 

cadre didactice 

Resurse materiale:legislație 

școlară, metodologii, calculator, 

conexiune internet, hârtie xerox, tuș 

imprimantă 

Director  Numărul de elevi 

înscriși la clasa 

pregătitoare și clasa I  
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ACTIVITATEA V: Menținerea în spațiul şcolar a unui climat de siguranţă fizica și psihică pentru elevi şi personalul didactic 

şi nedidactic 

Obiectiv Rezultate aşteptate Termen /Cost/ Resurse umane / 

resurse materiale 

Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 

Aplicarea procedurii 

privind ţinuta 

vestimentară a elevilor  

Respectarea de către 

elevi a procedurii 

privind ținuta 

vestimentară (vestuţa şi 

cămaşa albă) 

zilnic  

Cost: 0 

Director  

Coordonatorul 

serviciului pe 

școală  

Toți elevii şcolii vin 

în uniformă  

Cadre didactice 

Elevi 

Părinți 

Vestuțe 

Material vestuțe 

 

Menţinerea în bună stare 

de funcţionare a 

sistemului de 

monitorizare video pentru 

holurile şi curtea şcolii  

Creșterea gradului de 

securitate din școală  

permanent  

Cost: 1000 lei/ buget materiale 

Director  Sistemul este 

funcțional  

Cadre 

didactice 

Servicii de specialitate 

Camere video 

Sistem de monitorizare 

Cunoașterea de către tot 

personalul școlii a 

normelor de securitate si 

sănătate a muncii si 

semnarea fişelor specifice  

Tot personalul școlii 

cunoaște normele de 

securitate și sănătate în 

spațiul școlar şi nu 

există incidente pe 

parcursul anului școlar  

Septembrie 2014  

Cost: 0 

Director  

Secretar 

 

Procese verbale/fişe 

specifice  

Cadre 

didactice 

Didactic 

auxiliar 

nedidactic 

Carte de securitate în 

muncă 

Dosare 

Hârtie xerox 

Tuș imprimantă 

Calculator 

 

Instruirea tuturor elevilor 

în legătură cu normele de 

securitate și sănătate a 

muncii în clase, sala de 

sport și semnarea de către 

aceștia a proceselor 

verbale  

Toți elevii cunosc 

normele de securitate şi 

sănătate a muncii în 

clase, laboratoare, sala 

de sport şi nu există 

incidente pe parcursul 

anului școlar  

Septembrie 2014  

Cost: 0 

Director  

Secretar 

Procese verbale  

Cadre 

didactice 

elevi 

Dosare 

Hârtie xerox 

Tuș imprimantă 

Calculator 
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Cunoașterea de către 

elevi și părinți a 

prevederilor ROI și a 

procedurilor de acces în 

perimetrul școlar  

Creșterea gradului de 

securitate din școală  

permanent  

Cost: 0 

 

Învățători/diriginți  Procese verbale 

ședințe  

Cadre didactice 

Elevi 

Părinți 

Dosare 

Hârtie xerox 

Tuș imprimantă 

Calculator 

Asigurarea spaţiilor 

necesare arhivării şi 

păstrării documentelor 

şcolare  

Păstrarea în siguranță a 

documentelor școlare  

permanent  

Cost: 0 

Director  

Secretar 

Documentele sunt 

păstrate în condiții 

de siguranță – fișete 

metalice, cu cheie  
Directori 

Secretar 

Administrator 

financiar 

Dosare 

Hârtie xerox 

Tuș imprimantă 

Calculator 

Asigurarea condiţiilor 

necesare privind 

iluminatul, încălzirea , 

alimentarea cu apa, 

canalizare, etc.  

Condiții optime de 

desfășurare a activității 

școlare  

permanent  

Cost: 90000/an / buget materiale 

Director  Condiţii bune de 

funcţionare, fără 

incidente  Directori 

Administrator 

financiar 

Servicii de 

specialitate 

Asigurarea respectării 

normelor de igienă 

şcolară, de protecţie 

civilă şi P.S.I.  

Condiții optime de 

desfășurare a activității 

școlare  

permanent  

Cost: 0 

Director 

Administrator  

Demonstrarea 

realizării prin fișele 

de instruire şi 

procesele verbale  
Directori 

Cadre 

didactice 

Elevi 

Părinți 

Legislație în domeniu 

Legislație școlară 

Hârtie xerox 

Tuș imprimantă 

Servicii de specialitate 

Creşterea eficienței 

serviciilor medicale 

Servicii medicale pentru 

elevi, prompte și 

permanent  

Cost: 0 

Director  Se face zilnic 

verificarea stării de 
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pentru elevi  eficiente  Cadre 

didactice 

Elevi 

Doctori 

Asistenți 

medicali 

Contracte cu medicii 

Contracte cu asistentul 

comunitar 

Vaccinuri 

Trusă de prim ajutor 

sănătate a elevilor 

Cel puţin un curs de 

prim-ajutor şi 2 

lecţii de educaţie 

sanitară pe an  

Se face periodic 

verificarea stării de 

sănătate a elevilor 

cu sprijinul 

cabinetului medical 

comunal: dr. 

Indreica Simona şi 

Petruţa Livia, dr. 

stomatolog Mureşan 

Gheorghe 

Colaborarea cu organele 

de poliţie şi poliţia 

comunală în vederea 

asigurării pazei şi 

siguranţei elevilor şi 

pentru prevenirea actelor 

de violenţă, abandonului 

şcolar şi combaterea 

delincvenţei juvenile  

O mai bună asigurare a 

pazei şi siguranţei 

elevilor, prevenirea 

actelor de violenţă, 

abandonului şcolar şi 

combaterea delincvenţei 

juvenile  

permanent  

Cost: 0 

Director 

Administrator  

În planificările 

orelor de dirigenţie 

există cel puţin o 

temă cu acest 

subiect  

Funcţionează de 2 

ani şi patrula rutieră 

şcolară în fiecare 

dimineaţă la 

trecerea de pietoni 

din apropierea 

şcolii. 

Cadre 

didactice 

Elevi 

Părinți 

Agenți de 

poliție 

Parteneriate 

Cu poliția 

Activități comune 

Hârtie xerox 

Tuș imprimantă 

Vestuțe și palete de 

semnalizare pentru 

educația rutieră 

Realizarea de activităţi de 

consiliere şi în cadrul 

proiectelor  educaţionale 

Scăderea numărului de 

acte de indisciplină și 

prevenirea 

semestrial  

Cost: 0 

 

Învățători/diriginți  Cel puțin o dată pe 

semestru o întâlnire 

cu poliţiştii din 
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cu participarea poliţiştilor 

din comună 

absenteismului și 

abandonului școlar  

Cadre 

didactice 

Elevi 

Părinți 

Agenți de 

poliție 

Parteneriate 

Cu poliția, cu psihologul 

Activități comune 

Hârtie xerox 

Tuș imprimantă 

Calculator 

videoproiector 

comună. 

Existenţa planului 

comun de acţiune cu 

Poliţia locală- şef 

post- Bora Daniel. 

Stabilirea legăturilor cu 

familia pentru prevenirea 

şi combaterea 

absenteismului, a 

repetenţiei, a abandonului 

şcolar  

Scăderea numărului de 

acte de indisciplină și 

prevenirea 

absenteismului și 

abandonului școlar  

periodic  

Cost: 0 

Învățători/diriginți  Procese verbale 

ședințe  

Cadre 

didactice 

Elevi 

Părinți 

Hârtie xerox 

Tuș imprimantă 

Calculator  

Videoproiector 

 

 

ACTIVITATEA VI: Organizarea şi desfăşurarea în bune condiții și în acord cu reglementările legislative în vigoare a 

examenelor de corigenţă 

Obiectiv  Rezultate aşteptate  Termen /Cost/ Resurse umane/ 

Resurse materiale 

Responsabilităţi  Indicatori de 

performanţă  

Stabilirea comisiilor 

pentru examenul de 

corigenţă  

S-au numit comisiile 

pentru examenul de 

corigență în termenul 

stabilit și s-au predat 

deciziile de numire  

Iunie 2015 

Cost: 0 

Resurse umane: directori, 

secretar, elevi 

Resurse materiale:legislație 

școlară, metodologii, calculator, 

conexiune internet, hârtie xerox, 

tuș imprimantă, pixuri 

Director  Decizii comisii de 

corigență  

Realizarea programului 

de pregătire suplimentară 

a elevilor corigenţi  

Programul de pregătire s-

a derulat conform 

graficului  

Sfârșitul lunii august 2015  

Cost: 0 

Resurse umane: directori, 

secretar 

Director adjunct 

Responsabili 

comisii metodice  

Toți elevii au participat la 

programul de pregătire  
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Resurse materiale: fișe de 

lucru, legislație școlară, 

metodologii, calculator, 

conexiune internet, hârtie xerox, 

tuș imprimantă, calculator, pixuri 

Susţinerea examenelor de 

corigenţă la clasele a VIII 

şi II-VII în conformitate 

cu Regulamentul de 

organizare si funcționare 

a învăţământului 

preuniversitar  

Examenul de corigență s-

a derulat fără probleme  

18.08-5.09.2015  

Cost: 300 lei/ buget materiale 

Resurse umane: directori, 

secretar 

Resurse materiale: legislație 

școlară, metodologii, calculator, 

conexiune internet, hârtie xerox, 

tuș imprimantă, pixuri 

Director Director 

adjunct  

Participarea la examenul 

de corigență a fost de 

100%  

 

ACTIVITATEA VII: Monitorizarea mişcării elevilor şi frecvenţei pe parcursul anului şcolar 

Obiectiv Rezultate aşteptate Termen /Cost/ Resurse 

umane/ Resurse 

materiale 

Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 

Monitorizarea frecvenței 

și prezentarea lunară către 

ISJ Alba de informări 

privind frecvenţa elevilor 

la ore  

Existența unei statistici la 

nivel de școală în ceea ce 

privește frecvența  

permanent  

Cost: 0 

Resurse umane: 
directori, secretar, 

diriginți, învățători 

Resurse materiale:, 

calculator, conexiune 

internet, hârtie xerox, tuș 

imprimantă, rapoarte 

Director  

Analist 

Secretar-șef  

Raportarea zilnică și 

transmiterea către ISJ 

Alba 

Monitorizarea mişcării 

elevilor pe parcursul 

anului şcolar  

Situație la zi în ceea ce 

privește mișcarea elevilor  

permanent  

Cost: 0 

 
 

Director  

Analist 

Secretar-șef 

 

Documente completate la 

zi în ceea ce privește 

mișcarea elevilor  
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Resurse umane: 
directori, secretar, 

diriginți, învățători 

Resurse materiale:, 

calculator, conexiune 

internet, hârtie xerox, tuș 

imprimantă, rapoarte 

Completarea corectă a 

documentelor şcolare în 

ceea ce priveşte frecvenţa  

Completarea corectă a 

absențelor și motivarea în 

termenul legal acestora  

permanent  

Cost: 0 

Resurse 

 umane: directori, 

secretar, diriginți, 

învățători, cadre didactice 

Resurse 

materiale:cataloage, 

registre matricole, 

calculator, conexiune 

internet, hârtie xerox, tuș 

imprimantă, rapoarte 

Director  

Analist 

Secretar-șef 

Nu sunt greșeli de 

completare  

Analizarea periodică în 

Consiliul de administraţie 

a şcolarizării şi frecvenţei  

Scăderea numărului de 

absențe în urma măsurilor 

luate la nivelul școlii  

semestrial  

Cost: 0 

Resurse umane: 
directori, cadre didactice 

Resurse materiale:, 

calculator, conexiune 

internet, hârtie xerox, tuș 

imprimantă, rapoarte 

Director  

Analist 

Secretar-șef 

Înregistrarea unui număr 

mai mic de absențe  
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PROGRAMUL: Realizarea de activităţi educative pentru exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean  

ŢINTA STRATEGICĂ: Creşterea interesului elevilor şi cadrelor didactice pentru realizarea de activităţi educative care să contribuie la 

promovarea practicilor democratice, orientarea elevilor spre realizarea în viaţa publică, exersarea în şcoală a calităţii de cetăţean  

 

ACTIVITATEA I: Crearea cadrului potrivit manifestării personalităţii elevilor şi interiorizării valorilor morale 

Obiectiv  Rezultate aşteptate  Termen / Cost/ resurse umane/ 

resurse materiale 

Responsabi

lităţi  

Indicatori de 

performanţă  

Susţinerea de activităţi de 

consiliere şi orientare în 

conformitate cu programa 

pentru Consiliere şi 

orientare,cu scopul educării 

elevilor în spiritul valorilor 

morale autentice  

Creşterea interesului 

elevilor şi cadrelor 

didactice pentru 

activităţile de 

consiliere şi orientare  

permanent  

Cost: 0 

Director 

adjunct 

Responsabil 

comisie 

diriginți  

Planificările diriginților 

Fişele de asistenţe la orele 

de consiliere şi orientare  Directori 

Cadre 

didactice 

Medic 

Preot 

Polițist 

Părinți 

Elevi 

Calculator 

Internet 

Videoproiector 

Hârtie xerox 

Tuș imprimantă 

Motorină microbuz 

Legislație de 

specialitate 

Ghiduri , metodologii 

Creşterea interesului elevilor 

pentru activităţile 

extracurriculare la nivelul 

şcolii: activităţi extraşcolare 

Îmbunătăţirea 

performanţelor 

elevilor la 

concursurile 

permanent  

Cost: 500 lei/ buget materiale/ buget 

cadre didactice 

 

Consilier 

educativ  

Creşterea numărului 

elevilor care obţin premii 

la concursuri sau participă 

la activităţi  
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(„Balul bobocilor”, 

„Festivalul toamnei”, 

„Holocaustul”, „ Satul 

copilăriei mele”, „ Darul 

Bucuriei”, Educaţie rutieră, 

„Sanitarii pricepuţi”), 

concursuri artistice şi sportive, 

activităţi cultural-artistice, 

excursii, vizite.  

extracurriculare  Directori 

Cadre 

didactice 

Medic 

Preot 

Polițist 

Părinți 
Elevi 

Calculator 

Internet 

Videoproiector 

Hârtie xerox 

Tuș imprimantă 

Legislație de specialitate 

Ghiduri, metodologii 

Motorină microbuz 

Materiale diverse 

(creioane, acuarele, hârtie 

creponată, costume, saci, 

mănuși, lopeți, etc.) 

Diplomele obţinute  

Implicarea elevilor şcolii în 

acţiuni de voluntariat, pentru 

întreţinerea şi curăţarea 

spaţiilor verzi ale şcolii, a 

mobilierului din clasă, a 

terenului de sport  

Menţinerea curăţeniei 

în perimetrul şcolii şi 

păstrarea în condiţii 

bune a mobilierului 

din clasă. 

 

lunar  

Cost: 200 lei/ extrabugetar 

Învățători/di

riginți  

Arhiva foto  

Programele de activitate  

Diplome Directori 

Cadre 

didactice 

Psiholog 

Medic 

Preot 

Polițist 

Părinți 

Elevi 

Calculator 

Internet 

Videoproiector 

Hârtie xerox 

Tuș imprimantă 

Legislație de 

specialitate 

Ghiduri, metodologii 

Motorină microbuz 

Materiale diverse( 

creioane, acuarele, 

hârtie creponată, 

costume, saci, mănuși, 

lopeți, etc.) 

Valorificarea evenimentelor 

istorice şi culturale, a 

Schimbarea atitudinii 

elevilor faţă de 

lunar  

Cost: 0 

Învățători/ 

diriginți 

Arhiva foto 
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evenimentelor din viaţa 

elevilor, pentru cultivarea 

respectului faţă de om, faţă de 

proprietatea publică şi privată, 

pentru respectarea şi 

protejarea frumuseților patriei 

şi a echilibrului ecologic, în 

spiritul dezvoltării durabile  

ceilalţi şi faţă de 

mediul înconjurător, 

prin adoptarea unei 

atitudini potrivite 

situaţiei date; 

Ecologizarea  

parcului comunal, a 

zonelor de agrement 

din comună (Valea 

Mureşului, Valea 

Pianului, Valea 

Vinţului) 

Reciclarea unei mari 

cantităţi de DEEE 

Directori 

Cadre 

didactice 

Psiholog 

Medic 

Preot 

Polițist 

Părinți 

Elevi 

Calculator 

Internet 

Videoproiector 

Hârtie xerox 

Tuș imprimantă 

Legislație de 

specialitate 

Ghiduri, metodologii 

Motorină microbuz 

Materiale diverse 

(creioane, acuarele, 

hârtie creponată, 

costume, saci, mănuși, 

lopeți, etc.) 

Consilier 

educativ  

Programele de activitate 

Procese verbale 

Acorduri de participare 

Produsele activităţii  

Diplome 

PROGRAMUL: Managementul la nivelul şcolii şi al clasei  

ŢINTA STRATEGICĂ: Reconsiderarea managementului la nivelul şcolii şi al clasei în scopul eficientizării activităţilor şi al adecvării la 

nevoile exprimate de beneficiari  

ACTIVITATEA I: Îndeplinirea atribuţiilor manageriale la nivelul clasei şi al şcolii 

Obiectiv  Rezultate aşteptate  Termen /Cost/ Resurse 

umane/ resurse materiale 

Responsabilităţi  Indicatori de 

performanţă  

Constituirea comisiilor şi 

repartizarea atribuţiilor şi 

sarcinilor pentru membrii 

colectivelor de lucru în 

vederea valorificării 

potenţialului individual 

prin consultare şi 

implicare  

Activitatea comisiilor se 

îmbunătăţeşte  

septembrie  

Cost: 0 

Resurse umane: directori, 

secretar, diriginți, învățători 

Resurse materiale:, calculator, 

conexiune internet, hârtie xerox, 

tuș imprimantă, rapoarte 
 

Director  Fişele postului  

Aplicarea de către 

personalul şcolii a 

documentelor de politică 

educaţională elaborate 

Personalul școlii aplică 

documentele de politică 

educaţională elaborate 

extern şi intern, a 

permanent  

Cost: 0 

Resurse umane: directori, 

secretar, diriginți, învățători 

Director  Personalul școlii 

demonstrează în 

activitatea desfășurată 

cunoașterea documentelor 
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extern şi intern, a 

regulamentelor în 

vigoare, a ordinelor, 

notelor şi precizărilor ISJ 

Alba, respectiv M.E.N.  

regulamentele în vigoare, 

ordinele, notele şi 

precizările ISJ, respectiv 

M.E.N.  

Resurse materiale:, legislație 

școlară, metodologii, ordine de 

ministru, calculator, conexiune 

internet, hârtie xerox, tuș 

imprimantă, rapoarte 
 

și se conformează 

acestora Documentele 

sunt puse la dispoziția 

personalului școlii prin 

afișare sau la CDI 

Reorganizarea Consiliilor 

claselor, a comitetelor de 

părinți şi a programelor 

de activitate cu obiective 

specifice fiecărui colectiv  

Eficientizarea activității 

Consiliilor claselor, a 

comitetelor de părinți  

septembrie  

Cost: 0 

Resurse umane: directori, 

diriginți, învățători, părinți, 

elevi 

Resurse materiale:, legislație 

școlară, metodologii, ordine de 

ministru, calculator, conexiune 

internet, hârtie xerox, tuș 

imprimantă, rapoarte 

Responsabil 

comisia diriginți 

 Director adj.  

Existenţa la mapa 

învățătorilor/diriginților şi 

afișarea în fiecare clasă a 

componenței CC şi a 

programelor de activitate  

Prelucrarea legislației şi a 

regulamentelor școlare în 

vigoare, a metodologiilor 

de evaluare, de admitere 

în învățământul liceal 

elevilor şi părinţilor 

acestora  

Cunoașterea de către 

elevi, părinți a legislaţiei 

şcolare  

La începutul anului școlar și 

când apar noutăți  

Mai-iunie 2015  

Cost: 0 

Resurse umane: directori, 

cadre didactice, părinți, elevi 

Resurse materiale:, legislație 

școlară, metodologii, ordine de 

ministru, calculator, conexiune 

internet, hârtie xerox, tuș 

imprimantă, rapoarte 

Diriginți  Cel puţin 90% dintre 

elevi și părinții acestora 

cunosc metodologiile de 

evaluare, de admitere în 

învățământul liceal  

Completarea bazelor de 

date necesare unei bune 

desfășurări a procesului 

educațional (elevi cu 

părinți plecați în 

străinătate, elevi cu CES 

Se pune la dispoziția 

tuturor cadrelor didactice 

baza de date cu elevii ai 

căror părinți sunt plecați 

în străinătate, cu CES, 

elevi care folosesc  

Octombrie 2014  

Cost: 0 

Resurse umane: directori, 

secretar, cadre didactice, șoferi, 

părinți, elevi, medici specialiști, 

psiholog 

Director  

Analist 

Secretar şef  

 

Existenta bazei de date  
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elevi care folosesc  

microbuzul şcolar)  

microbuzul şcolar Resurse materiale: legislație 

școlară, metodologii,adeverințe 

medic specialist,  ordine de 

ministru, calculator, conexiune 

internet, hârtie xerox, tuș 

imprimantă, rapoarte 

 

Valorificarea cutumelor 

şcolii şi promovarea lor în 

comunitate, prin 

organizarea de activităţi, 

prezentarea rezultatelor în 

revista scolii, site-ul 

școlii, pagina de 

Facebook a comunei, 

presa locală  etc.  

Vizibilitatea școlii și a 

rezultatelor ei la nivelul 

comunității și în afara 

acesteia  

permanent  

Cost: 0 

Resurse umane: directori, 

cadre didactice 

Resurse materiale:, calculator, 

conexiune internet, hârtie xerox, 

tuș imprimantă, rapoarte, ziare , 

revista 
 

Echipa managerială  Articole din presa, 

materiale pe internet, site-

ul scolii, revista şcolii. 

Monitorizarea calității 

activităţii comisiilor şi 

colectivelor de lucru  

Îmbunătățirea activității 

comisiilor și colectivelor 

de lucru  

semestrial  

Cost: 0 

Resurse umane: directori,, 

cadre didactice,  

Resurse materiale:, legislație 

școlară, metodologii, ordine de 

ministru, calculator, conexiune 

internet, hârtie xerox, tuș 

imprimantă, rapoarte 
 

Director adjunct 

Responsabili 

comisii metodice  

Fiecare responsabil de 

comisie metodică a 

realizat rapoarte de 

monitorizare Existența 

fișelor de monitorizare  

Procese verbale ședințe 

CP și CA  

Încurajarea și susținerea 

administrativă a 

inițiativelor ce au ca scop 

creșterea calității 

educației și promovarea 

școlii în comunitate sau la 

nivel județean, național, 

Promovarea școlii în 

comunitate prin 

inițiativele de la nivelul ei  

Când este cazul  

Cost: 0 

Resurse umane: directori,, 

cadre didactice, părinți, elevi 

Resurse materiale:, legislație 

școlară, metodologii, ordine de 

ministru, calculator, conexiune 

Echipa managerială  Aprecieri ale activității 

școlii materializate prin 

diplome, parteneriate, 

prezenţa pozitivă a şcolii 

în mass-media, pe 

internet etc.  
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internațional  internet, hârtie xerox, tuș 

imprimantă, rapoarte 

Evaluarea diriginților prin 

asistente la ore, realizarea 

de ore demonstrative de 

dirigenție  

Cadrele didactice 

realizează proiectarea 

demersului didactic în 

conformitate cu cerințele 

programei  

semestrial  

Cost: 0 

Resurse umane: directori,, 

cadre didactice, părinți, elevi 

Resurse materiale:, legislație 

școlară, metodologii, ordine de 

ministru, calculator, conexiune 

internet, hârtie xerox, tuș 

imprimantă, fișe asistență 
 

Director adjunct 

Responsabili 

comisii metodice  

2 lecții demonstrative  

Toți diriginții asistați la 

oră  

ACTIVITATEA II: Monitorizarea corectitudinii întocmirii şi eliberării actelor de studii şi a documentelor şcolare 

Obiectiv Rezultate aşteptate Termen / Cost/ Resurse 

umane/Resurse 

materiale 

Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 

Verificarea corectitudinii 

completării cataloagelor, 

registrelor matricole şi a 

altor documente şcolare 

în conformitate cu 

Regulamentul privind 

actele de studii şi 

documentele şcolare în 

învăţământul 

preuniversitar – O.M. 

3502/03.03.2005  

Toate cataloagele, 

registrele matricole şi alte 

documente şcolare au fost 

verificate  

31.08.2014-31.08 2015 

Cost: 0 

Resurse umane: 
directori, secretar, 

diriginți, învățători 

Resurse materiale:, 

legislație școlară, 

cataloage, registre 

matricole, carnete elev, 

registre, calculator, 

conexiune internet, hârtie 

xerox, tuș imprimantă, 

rapoarte 

 

Director Numărul de greșeli a 

scăzut față de anul 

anterior  
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ACTIVITATEA III: Desfăşurarea şedinţelor Consiliului de Administraţie şi Consiliului Profesoral 

Obiectiv  Rezultate aşteptate  Termen /Cost/  Resurse 

umane/Resurse 

materiale 

Responsabilităţi  Indicatori de 

performanţă  

Respectarea legislaţiei 

pentru efectuarea şedinţelor 

de lucru  

Toate ședințele se 

desfășoară respectând 

legislația și normativele 

în vigoare  

Lunar sau extraordinar  

Cost: 0 

Resurse umane: directori, 

cadre didactice, didactic 

auxiliar, nedidactic,  

părinți, elevi 

Resurse materiale: 

legislație școlară, 

metodologii, ordine de 

ministru, calculator, 

conexiune internet, hârtie 

xerox, tuș imprimantă, 

rapoarte 

Director  Procese verbale CP și CA  

Stabilirea unei tematicii 

lunare realiste şi utile, 

pentru discutarea în cadrul 

şedinţelor  

Toate ședințele se 

desfășoară respectând 

legislația și normativele 

în vigoare 

Lunar  

Cost: 0 

Resurse umane: 
directori,, cadre didactice,  

Resurse materiale: 

legislație școlară, 

metodologii, ordine de 

ministru, calculator, 

conexiune internet, hârtie 

xerox, tuș imprimantă, 

rapoarte 

Director adjunct  Procese verbale CP și CA  

Informarea promptă 

persoanelor implicate în 

realizarea materialelor 

supuse dezbaterii  

Toate ședințele se 

desfășoară respectând 

legislația și normativele 

în vigoare 

Lunar 

Cost: 0 

Resurse umane: directori, 

cadre didactice,  

Director adjunct  Materialele dezbătute  
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Resurse materiale, 

legislație școlară, 

metodologii, ordine de 

ministru, calculator, 

conexiune internet, hârtie 

xerox, tuș imprimantă, 

rapoarte 

Convocarea în timp util, cu 

facilitarea accesului la 

documentele supuse 

dezbaterii  

Toate ședințele se 

desfășoară respectând 

legislația și normativele 

în vigoare 

Lunar  

Cost: 0 

Resurse umane: 
directori,, cadre didactice, 

secretar 

Resurse materiale, 

legislație școlară, 

metodologii, ordine de 

ministru, calculator, 

conexiune internet, hârtie 

xerox, tuș imprimantă, 

rapoarte 

 

 

Secretar-șef  Nu se înregistrează 

absențe nemotivate  

ACTIVITATEA IV: Completarea Raportului anual de evaluare internă de către CEAC 

Obiectiv Rezultate 

aşteptate 

Termen / Cost/Resurse materiale/Resurse 

umane 

Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 

Finalizarea Raportului 

de evaluare internă 

pentru anul 2013-2014  

Raportul de 

evaluare internă 

este finalizat la 

timp  

Octombrie 2014  

Cost: 100 lei/ buget materiale 

Resurse umane: responsabil CEAC, 

membri CEAC, directori 

Resurse materiale, legislație școlară, 

metodologii, ordine de ministru, calculator, 

conexiune internet, hârtie xerox, tuș 

imprimantă, rapoarte, chestionare 

Coordonator 

CEAC  

Raportul finalizat  
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Propunerea şi 

discutarea Planului de 

îmbunătăţire a calităţii 

pentru anul şcolar 

2014-2015  

Planul de 

îmbunătăţire a 

calităţii pentru anul 

şcolar 2013-2014 

este prezentat și 

aprobat în CA  

Octombrie 2014  

Cost: 50 lei / buget materiale 
 

Resurse umane: responsabil CEAC, 

membri CEAC, directori 

Resurse materiale, legislație școlară, 

metodologii, ordine de ministru, calculator, 

conexiune internet, hârtie xerox, tuș 

imprimantă, rapoarte, chestionare 

Coordonator 

CEAC  

Planul de îmbunătățire  

Monitorizarea 

activităţii CEAC  

Colectarea datelor 

necesare 

completării 

Raportului  

Semestrial  

Cost: 0 

Resurse umane: responsabil CEAC, 

membri CEAC, directori 

Resurse materiale, legislație școlară, 

metodologii, ordine de ministru, calculator, 

conexiune internet, hârtie xerox, tuș 

imprimantă, rapoarte, chestionare 

Director adjunct Fişele de monitorizare  

Prezentarea stadiului 

de completare a 

Raportului de evaluare 

internă a calităţii 

pentru anul 2014-2015  

Completarea RAEI  August 2015  

Cost: 0 

Resurse umane: responsabil CEAC, 

membri CEAC, directori 

Resurse materiale, legislație școlară, 

metodologii, ordine de ministru, calculator, 

conexiune internet, hârtie xerox, tuș 

imprimantă, rapoarte, chestionare 

Coordonator 

CEAC  

Toate cadrele didactice au 

depus dosarele la CEAC  
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PROGRAMUL: Dimensiunea europeană a şcolii  

ŢINTA STRATEGICĂ: Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de parteneriate la nivel local, naţional şi 

european  

 

ACTIVITATEA I: Implicarea cadrelor didactice în programul Erasmus+ 

Obiectiv Rezultate aşteptate Termen /Cost/ Resurse 

materiale/ Resurse 

umane 

Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 

Participarea tuturor 

cadrelor didactice la 

şedinţele de informare în 

legătură cu programul 

Erasmus+  

Informarea corectă a 

cadrelor didactice în 

legătură cu posibilităţile 

de finanţare a proiectelor 

europene  

Decembrie 2014-Ianuarie 

2015  

Cost: 0 

Resurse umane: 
directori, cadre didactice, 

formatori pe programul 

Erasmus  

Resurse materiale: 

ghidul candidatului, 

calculator, conexiune 

internet, hârtie xerox, tuș 

imprimantă 

Director  

Responsabil proiecte 

comunitare  

Procesul verbal  

Conceperea de proiecte 

de mobilitate şi 

parteneriate strategice în 

cadrul programului 

Erasmus+, în vederea 

aplicării la termenele 

stabilite pentru aprobarea 

finanţării  

Cadrele didactice se 

implică în realizarea de 

proiecte europene  

Decembrie 2014- Ianuarie 

2015  

Cost: 0 

Resurse umane: 
directori, cadre didactice 

Resurse materiale: 

ghidul candidatului, 

calculator, conexiune 

internet, hârtie xerox, tuș 

imprimantă 

Director Responsabil 

proiecte comunitare  

Director adjunct  

Procese verbale şedinţe 

Cel puţin o aplicaţie 

pentru proiecte de 

mobilitate şi cel puţin o 

aplicaţie pentru 

parteneriate strategice  
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ACTIVITATEA II: Dezvoltarea relaţiei cu comunitatea  

Obiectiv  Rezultate 

aşteptate  

Termen /Cost/resurse umane/ Resurse 

materiale 

Responsabilităţi  Indicatori de 

performanţă  

Iniţierea de programe 

comunitare şi unor 

activităţi extraşcolare 

diversificate în regim de 

parteneriat la iniţiativa 

partenerilor sociali/ 

autorităţilor si cu 

participarea cadrelor 

didactice şi a elevilor la 

derularea acestora  

Realizarea de 

programe 

comunitare şi de 

activităţi 

extraşcolare la 

iniţiativa 

partenerilor 

sociali/ 

autorităţilor şi cu 

participarea 

tuturor cadrelor 

didactice şi a 

elevilor  

Ori de câte ori este cazul  

Cost: 0 

Director 

 Consilier educativ  

Programul 

activităților Arhiva 

foto  Directori 

Cadre didactice 

Psiholog 

Medic 

Preot 

Polițist 

Părinți 

Elevi 

Calculator 

Internet 

Videoproiector 

Hârtie xerox 

Tuș imprimantă 

Legislație de 

specialitate 

Ghiduri, metodologii 

Motorină microbuz 

Materiale diverse 

(creioane, acuarele, 

hârtie creponată, 

costume, saci, mănuși, 

lopeți, etc.) 

Organizarea zilelor școlii  Prezentarea 

școlii în 

comunitate  

Iunie  2015  

Cost: 2000 lei / surse 

extrabugetare/sponsorizări 

Director  

Consilier educativ 

 Director adj 

 

Articole în ziarul 

județean şi alte 

publicaţii  

Arhiva foto 

 
Directori 

Cadre 

didactice 

Medic 

Preot 

Polițist 

Părinți 

Elevi 

Calculator 

Internet 

Videoproiector 

Hârtie xerox 

Tuș imprimantă 

Legislație de specialitate 

Ghiduri, metodologii 

Motorină microbuz 

Materiale diverse (creioane, 

acuarele, hârtie creponată, 

costume, saci, mănuși,  etc.) 
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Armonizarea ofertei 

educaţionale cu cerinţele 

comunităţii locale (se va 

ţine cont de resurse 

umane şi materiale, 

solicitările părinţilor şi 

elevilor, domeniile 

actuale de interes, 

probleme legate de 

apartenenţa la 

Comunitatea Europeană)  

Oferta educațională 

reflectă atât așteptările 

beneficiarilor direcți, cât 

și ale comunității  

Mai 2015   

Cost: 0 

Consilier 

educativ  

Oferta educațională  

Arhiva foto  

Directori 

Cadre 

didactice 

Părinți 

Elevi 

Calculator 

Internet 

Videoproiector 

Hârtie xerox 

Tuș imprimantă 

Legislație de 

specialitate 

Ghiduri , metodologii  

Prezentarea rezultatelor 

obţinute de elevii şcolii la 

olimpiade, concursuri 

şcolare, concursuri 

sportive pe site-ul şcolii, 

în revista şcolii, în presa 

locală 

Cunoașterea școlii și a 

rezultatelor ei la nivelul 

comunității și în afara 

acesteia  

periodic  

Cost: 0 

Director 

adjunct 

 Consilier 

educativ  

Articole  

Diplome obținute  

Directori 

Cadre 

didactice 

Părinți 

Elevi 

Calculator 

Internet 

Videoproiector 

Hârtie xerox 

Tuș imprimantă 

Organizarea de activităţi 

în cadrul comunității, 

prezentarea rezultatelor 

în, revista şcolii, site-ul 

şcolii etc. în vederea 

păstrării şi îmbogăţirii 

elementelor valoroase din 

tradiţia şcolii şi 

promovarea lor în afara 

acesteia  

Cunoașterea școlii și a 

rezultatelor ei la nivelul 

comunității și în afara 

acesteia  

permanent  

Cost: 300 lei / surse 

extrabugetare/sponsorizări 

periodic  Articole, informări 

 Procese verbale  

Directori 

Cadre 

didactice 

Medic 

Preot 

Polițist 

Părinți 

Elevi 

Calculator 

Internet 

Videoproiector 

Hârtie xerox 

Tuș imprimantă 

Legislație de 

specialitate 

Ghiduri , 

metodologii  

Reactualizarea bazei de 

date referitoare la 

Posibilitatea consultării 

bazei de date referitoare la 

Decembrie 2014  

Cost: 0 

Secretar-șef  Baza de date  
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persoane şi servicii de 

contact pentru sprijinirea 

activităţilor şcolii  

persoane şi servicii de 

contact de către toate 

cadrele didactice din 

școală  

 

Directori, 

secretar 

Calculator 

Internet 

Videoproiector 

Hârtie xerox 

Tuș imprimantă 

 

ACTIVITATEA II: Extinderea si eficientizarea parteneriatelor 

Obiectiv Rezultate aşteptate Termen /Cost/ Resurse 

materiale/ Resurse umane 

Responsabilităţi Indicatori de 

performanţă 

Continuarea 

parteneriatelor 

educaţionale cu Primăria, 

Biserica, Poliţia, 

Dispensarul medical, 

Jandarmeria, Ocolul 

silvic, Căminul de 

bătrâni, Biblioteca 

comunală, şcolile din 

judeţ şi din ţară, şi 

iniţierea altora cu 

instituţii sau şcoli din ţară 

sau străinătate  

Activități comune cu 

instituțiile partenere  

Permanent 

Cost: 0 

Director 

 Consilier 

educativ  

Contracte de parteneriat 

Diplome  

Activități comune  Directori 

Cadre 

didactice 

Psiholog 

Medic 

Preot 

Polițist 

Părinți 

Elevi 

Calculator 

Internet 

Videoproiector 

Hârtie xerox 

Tuș imprimantă 

Legislație de 

specialitate 

Ghiduri, 

metodologii  

Continuarea proiectului 

interjudețean „Festivalul 

toamnei”  

Cunoașterea școlii la 

nivel național  

Implicarea elevilor în 

activități de creație și  

cultural artistice 

Octombrie- noiembrie 2015 

Cost 0 

Consilier educativ  Numărul participanților  a 

crescut cu 10%  

Directori 

Cadre 

didactice 

Psiholog 

Medic 

Preot 

Polițist 

Calculator 

Internet 

Videoproiector 

Hârtie xerox 

Tuș imprimantă 

Materiale diverse 
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Părinți 

Elevi 

Colaborarea cu organele 

de poliție, sanitare, poliţie 

comunitară, pompieri etc.  

Acțiuni comune în 

vederea creării unei stări 

de siguranța elevilor în 

perimetrul școlar și în 

afara acestuia  

permanent  

Cost: 0 

Director  Contracte de parteneriat  

Directori 

Cadre 

didactice 

Psiholog 

Medic 

Preot 

Polițist 

Părinți 

Elevi 

Calculator 

Internet 

Videoproiector 

Hârtie xerox 

Tuș imprimantă 

Legislație de 

specialitate 

Ghiduri, 

metodologii  

Colaborarea cu O.N.G., 

asociaţii, fundaţii, 

instituţii de cultură şi artă  

Activități de colaborare 

cu O.N.G. – uri, asociaţii, 

fundaţii, instituţii de 

cultură şi artă partenere  

Când este cazul 

 Cost: 0 

Director  

Consilier educativ  

Cel puțin 2 colaborări  

Directori 

Cadre 

didactice 

Părinți 

Elevi 

Calculator 

Internet 

Videoproiector 

Hârtie xerox 

Tuș imprimantă 

Materiale diverse 
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EVALUAREA 

Monitorizarea se va face pe subproiecte, urmărind modificările în implementarea activităților, sau dacă  planul de lucru trebuie 

modificat. Acest lucru se va urmări lunar, specificând indicatorii ce denotă schimbarea propusă pentru atingerea obiectivelor. Se vor 

culege și vor fi menționate în evidențe specifice de către responsabilii de proiecte, lunar, următoarele: 

 informații despre activități 

 informații despre rezultate 

 informații despre resurse, inclusiv cele financiare. 

 

Aceasta va fi realizată în rapoarte periodice pentru intervale prestabilite de timp, avându-se în vedere: 

 revizuirea cerințelor de raportare evidențiate în fiecare proiect 

 determinarea indicatorilor ce reflectă cel mai bine progresul acțiunilor 

 organizarea datelor și completarea acestora 

 elaborarea unei forme a raportului. 

Astfel se pot pune în evidență care dintre activități se derulează conform planificării, care sunt în devans și care în întârziere. 

Raportarea va specifica: perioada  la care se referă raportul, obiectivele și activitățile planificate, desfășurate, rezultate 

obținute, resurse folosite (financiare, comunitare), probleme întâlnite, planuri de viitor, modificări în cadrul activităților prognozate și 

a resurselor necesare. 

Evaluarea va stabili raportul între ce s-a propus și ce s-a realizat pentru constatarea valorii adăugate. Ea va privi, în mod direct, 

componentele proiectului, și anume: problemele și nevoile, planul de lucru, dezvoltarea activităților, progresul și strategia. În acest 

scop, de un real folos este includerea în fiecare proiect a indicatorilor ce măsoară progresul pentru fiecare din obiectivele propuse, 

setul de date care trebuie comparate, metodele folosite pentru completarea datelor. Se vor realiza evaluări atât cantitative, ce vor 

evidenția impactul activităților descriind, enumerând, calculând și măsurând atingerea obiectivelor, cât și calitative, orientate spre 

proces, măsurând atitudini și cauze ale evenimentelor.  

Se va avea în vedere și o nouă analiză SWOT, estimând impactul proiectului periodic și final. Încheierea lui presupune și 

realizarea unor declarații de intenție pentru continuitatea proiectului. 

Grupurile de interes din unitatea școlară sunt: părinții (ce au nevoie de consiliere pentru educație), elevii (educabilii de bază ai 

școlii), corpul profesoral (cu mari nevoi de formare). 

Se va proceda cu fiecare grup de interes în parte la prezentarea țintelor strategice și stabilirea obiectivelor comune planului de 

dezvoltare școlară cu cea a grupului respectiv. Acestea vor fi consemnate în registrele de procese-verbale, urmând ca deciziile comune 

să fie afișate la avizier, comunicate în scris, prin poșta electronică sau prin comunicate în presă sau prin mijloace media. 

Cu agenții economici, părinții, comunitatea locală, respectiv primăria, se vor realiza întruniri, invitații la activități comune și 

informare reciprocă asupra activităților comune desfășurate.   
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Modalităţi de evaluare: 

 Fişe şi alte instrumente de autoevaluare 

 Chestionare 

 Evaluare externă 

 Rapoarte scrise 

 Şedinţe periodice 

 Fişe de analiză a documentelor şcolii 

 Ghiduri de bune practici 

 Ghiduri de observaţie 

 Obiecte concrete: rezultate materiale ale proiectului 

 Situaţii statistice 

Indicatori de evaluare: 

 100% din numărul cadrelor didactice aplică metode activ-participative 

 80% din numărul elevilor realizează progres școlar 

 toţi elevii beneficiază de un mediu şcolar atractiv 

 60% din CDŞ cuprind specific local 

 70% din numărul părinţilor sunt implicaţi în activităţi şcolare şi extraşcolare  

 sub 1%  elevi cu abandon şcolar 

 100% sala de informatică devine funcţională 

 toate activităţile sunt monitorizate 

Modalităţi de diseminare: 

 afişarea PDI  în şcoală la loc vizibil 

 înaintarea unui exemplar Primăriei 

 prezentarea proiectului partenerilor 

 realizarea unor şedinţe periodice de analiză a PDI cu participarea cadrelor didactice, elevilor şi membrilor 

comunităţi. 
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