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  Strategia Europa 2020 reprezint  un program pe zece ani 
(2010 – 2020) prin care Uniunea Europeana îi propune sa 
creeze condi ii pentru o cre tere economic  inteligent , 
durabil  i favorabil  incluziunii.  

  Strategia a fost dezvoltat  i adoptat  în cadrul Consiliului 
European din 17 iunie 2010, pe fondul unei crize economice 
profunde i al intensific rii provoc rilor pe termen lung, 
precum globalizarea, presiunea asupra utiliz rii resurselor i 
îmb trânirea popula iei.  

  Europa 2020 ine cont de particularit ile fiec rui stat 
membru, urm rind în acelasi timp un program de reforme 
coerente, având scopul general de a cre te competitivitatea 
Europei, bazându-se pe atuurile UE – pia a unic , moneda 
comun , politici comune. 



  Strategia Europa 2020, care promoveaz  creşterea 
inteligent , realizabil  prin investi ii majore în educa ie, 
cercetare şi inovare sustenabil , creşterea incluziv , cu 
accent pe crearea de locuri de munc  şi reducerea 
s r ciei, precum i în acord cu principiile i 
instrumentele europene pentru cooperare în educa ie i 
formare profesional .   

  Strategia educa iei i form rii profesionale r spunde 
obiectivelor strategice pentru deceniul 2010 – 2020 
formulate prin Cadrul Strategic ET 2020, cu accent pe 
consolidarea sistemelor de formare profesional  pentru 
ca acestea s  devin  mai atractive, relevante, orientate 
c tre carier , inovative, accesibile şi flexibile, adaptate 
necesit ilor pie ei for ei de munc . 



  Strategia Europa 2020 define te urm toarele obiective 
principale pentru deceniul 2010- 2020:  

 a) creşterea ratei de ocupare a popula iei cu vârsta cuprins   
   între 20 i 64 de ani la cel pu in 75% ; 
 b) alocarea a 3% din PIB pentru cercetare-dezvoltare; 
 c) obiectivul “20/20/20”: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu 

efect de ser  sau cu 30%, dac  exist  condi ii favorabile în 
acest sens, creşterea cu 20% a ponderii energiei regenerabile 
în consumul final de energie, creşterea cu 20% a eficien ei 
energetice, comparativ cu 1990; 

 d) reducerea ratei p r sirii timpurii a colii la maximum 10% i 
cre terea procentului persoanelor cu vârsta cuprins  între 30 i 
34 de ani cu studii de nivel ter iar la cel pu in 40% în 2020; 

 e) reducerea la nivelul UE 28 a num rului de persoane în risc de 
s r cie sau excluziune social  cu 20 de milioane de persoane 
pân  anul 2020 comparativ cu anul 2008 



  Strategia educa iei i form rii profesionale propune dezvoltarea 
unui sistem accesibil, atractiv i competitiv, care s  ofere un r spuns 
relevant şi rapid la cerin ele economiei, într-o abordare pro-activ  şi 
prin m suri implementate în parteneriate variate.   

  Viziunea strategic  asupra educa iei i form rii profesionale în 
România este de a oferi tuturor persoanelor oportunitatea dezvolt rii 
personale şi profesionale în vederea dobândirii calific rilor şi 
competen elor relevante pentru pia a muncii şi pentru cre terea 
competitivit ii economice, în contextul înv rii pe parcursul întregii 
vie i. 

   Strategia stabileşte obiective şi direc ii de ac iune pe termen 
mediu şi lung, astfel încât sistemul de educa ie i formare 
profesional  s  r spund  nevoilor în continu  schimbare ale 
economiei, societ ii şi indivizilor, sporind astfel flexibilitatea şi 
garantând coeren a întregului sistem 



  Strategia educa iei i form rii profesionale este dezvoltat  
în jurul conceptelor cheie:  

     1. Relevan   
     2. Acces şi participare 

     3. Calitate  

     4. Inovare şi cooperare 

  Strategia educa iei i form rii profesionale pentru perioada 
2015 - 2020 stabileşte patru obiective strategice: 

 - Îmbun t irea relevan ei sistemelor de FP pentru pia a muncii; 
 - Creşterea particip rii şi facilitarea accesului la programele de 

formare profesional ;   

    - Îmbun t irea calit ii form rii profesionale;   

    - Dezvoltarea inov rii şi cooper rii na ionale şi interna ionale în 
domeniul form rii profesionale;  



    
  Odat  cu integrarea României în Uniunea European   educa ia şcolar  a 

devenit în mod evident o prioritate, deoarece  ara noastr  trebuie s  fie un 
partener credibil  în domeniul educa iei şi form rii profesionale ,iar un spa iu 
european deschis al sistemului de înv mânt constituie un generator de 
avantaje, în condi iile respect rii diversit ii regionale, etnice, culturale.  

  Avem nevoie de un sistem educativ care s  stimuleze  interculturalitatea,  
mobilitatea  trans-european   şi  cooperarea  la  toate  nivelurile, pentru c  
decalajele existente  fa   de  alte  state  din  Uniunea  European   pot  disp rea  
doar  printr-o  abordare  realist   a fenomenului educa ional  la nivel na ional şi 
la nivel local, în fiecare unitate şcolar . 

  Avem de a face cu un nou tip de elev care necesit  un alt tip de abordare. 
Apeten a pentru studiu nu mai poate fi dictat  sau prescris  precum o re et ; 
ea poate emana numai din convingeri proprii şi prin  motiva ii  situa ionale. 
Elevul  trebuie  îndrumat  cu blânde e,  r bdare  şi profesionalism  pân   când 
reuşeşte s -şi dezvolte o gândire creativ , pân  când se simte preg tit şi 
cap t  curajul s -şi g seasc  propriile solu ii la problemele cu care se 
confrunt . 



  Prezentul  Plan  de  Dezvoltare  Institu ional   are  drept  prioritate  
atragerea  elevilor  spre  studiu, dezvoltarea unei gândiri creative a acestora, 
prin asigurarea calit ii procesului instructiv – educativ, în concordan  cu 
noile cerin e ale înv mântului românesc în Uniunea European .  

  Punctele de plecare şi de referin  ale oric rui P.D.I. sunt acelea c  
înv mântul trebuie s  joace un rol fundamental în  consacrarea  unei  
economii  globale  (global  economy),  a  unei  societ i  globale  a  cunoaşterii 
(knowledge society) şi a unei societ i a înv rii pe tot parcursul vie ii  
(lifelong learning society). 

  În  mod  deosebit  înv area  pe  tot  parcursul  vie ii (lifelong  learning)  
trebuie  abordat   ca  o necesitate  obiectiv   absolut ,  impus   de  apari ia  
unei  economii  bazate  pe  cunoa tere. Specializarea extrem  şi perfec ionarea 
continu  devin un factor determinant în crearea bun st rii bazat  pe tehnologii 
performante, iar dezvoltarea durabil  şi progresul general al omenirii pot fi 
sus inute numai de un sistem de educa ie performant şi flexibil. 

      Progresul înseamn  schimbare, iar cel mai important factor de schimbare 
este capacitatea de a inova.  Acest factor merge  „mân  în  mân ” cu 
disponibilitatea de a coopera, deoarece într-o societate european  trebuie s  
ştii s  lucrezi în echip . 
  Şcoala poate îndeplini aceast  misiune dac  elevul  înva  pentru  a  
r spunde  urm toarelor  tipuri  de finalit i:  înva  pentru a şti, înva  pentru a 

face, înva  pentru a fi, înva  pentru a tr i decent şi sigur în societate . 
  Dezideratul şcolii  noastre este un înv mânt cu standarde ridicate de 

calitate, într-o şcoal  de nivel european. 
 



     În calitate de document programatic care configureaz  strategia 
educa ional  pe termen mediu (4 ani), Planul de dezvoltare instituţional  a 
şcolii se înscrie în parametrii strategiei na ionale şi locale de dezvoltare, 
constituind, în acelaşi timp, un r spuns proactiv la evolu iile sociale şi 
economice ale mediului în care func ioneaz  şcoala, la cerin ele de formare şi 
la aştept rile beneficiarilor şcolii. 

     Func ionarea şi dezvoltarea şcolii presupun efortul combinat al structurilor 
de conducere, al colectivului de cadre didactice şi al personalului şcolii, al 
elevilor şi al p rin ilor care, împreun , formeaz  o comunitate educa ional  
distinct , având caracteristici specifice. 

 Planul de dezvoltare instituţional  al şcolii indic  „ intele” de progres pe care 
partenerii educa ionali le negociaz  şi le împ rt şesc, scopurile, obiectivele, 
programele de ac iune – conferind astfel unitatea şi coeren a func ional  
întregii organiza ii şi diferitelor sale compartimente. 

     El are o importan  deosebit  pentru c  determin  concentrarea eforturilor 
tuturor actelor educa ionale pentru îndeplinirea obiectivelor comune, 
coordonarea priorit ilor şi a utiliz rii resurselor, creşterea nivelului de 
eficacitate şi de eficien  , m surarea continu  a progresului, ameliorarea 
continu  a calit ii activit ii. 
 



   Prezentul Plan de dezvoltare instituţional  a fost conceput, 
având la baz  urm toarele acte normative cu caracter general i 
specific, cu modific rile i complet rile ulterioare:  
 

 Legea 1/2011 – Legea educa iei na ionale 
 Legea 53/2003 – Codul muncii actualizat 2017 
 Ordinul nr. 5079/31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare i func ionarea unit ilor de înv mânt preuniversitar; 
 Ordinul nr. 3382/22.02. 2017 privind structura anului colar 2017-2018; 
 Ordinul nr. 6143/1.11.2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anual  a 

activit ţii personalului didactic şi didactic auxiliar;  
 Legea 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calit ţii 

educaţiei; 
 Ordinul nr. 5530/5.10.2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare i func ionare a inspectoratelor colare; 
 Ordinul nr. 5547/6.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de inspec ie a 

unit ţilor de înv ţ mânt preuniversitar;  
 Ordinul nr. 5555/07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului privind 

organizarea şi func ionarea centrelor jude ene/ al municipiului Bucure ti de 
resurse şi asistenţ  educa ional ; 

 Ordinul nr. 5554/7.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare i 
func ionare a Casei corpului didactic;  
 



 Ordinul nr. 6141/1.11.2011 privind aprobarea structurii şi a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Unit ţii pentru Finanţarea înv ţ mântului preuniversitar; 

 Ordinul nr. 5005/12.08.2014  privind aprobarea Metodologiei de organizare si desf şurare a 
examenelor de certificare a calific rii profesionale a absolvenţilor înv ţ mântului 
postliceal; 

 Ordinul nr. 5222/29.08.2011 privind metodologia de organizare şi desf şurare a examenului 
de certificare a calific rilor profesionale a elevilor din ciclul inferior al liceului tehnologic 
care au parcurs un stagiu de preg tire practic ;  

 Ordinul nr. 4421/27.08.2014 de modificare a Metodologiei de organizare şi desf şurare a 
examenului de certificare a calific rii profesionale a absolvenţilor ciclului superior al 
liceului care au urmat stagiile de preg tire practic : 

 Ordinul nr. 4888/26.08.2013 privind aprobarea Metodologiei de organizare i desf urare a 
examenului de certificare a calific rii profesionale pentru absolven ii înv mântului 
profesional cu durata de 2 ani. 

 Legea 269/16.06.2004<LLNK 12007   920290EG0 şi Hot rârea nr. 1.294/13.08.2004 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea <LLNK 12004   269 10 201   0 18>Legii 

nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimul rii achiziţion rii de 
calculatoare; 

 Hot rârea nr. 1.488/9.09.2004 şi Ordinul nr. 4.839/1.10.2004 privind criteriile specifice si 
metodologia de acordare a sprijinului financiar in cadrul Programului naţional de  protecţie 
social  "Bani de liceu", cu modific rile şi complet rile ulterioare; 

 Ordinul nr. 3062/19.01.2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare a claselor din 

înv ţ mântul preuniversitar în regim simultan; 
 Ordinul nr. 5545/06.10.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a 

claselor cu frecvenţ  redus  în înv ţ mântul preuniversitar obligatoriu; 
 



 Ordinul nr. 3654/29.03.2012 privind aprobarea planurilor-cadru de 
înv ţ mânt pentru înv ţ mântul primar, ciclul achiziţiilor fundamentale 
- clasa preg titoare, clasa I şi clasa a II-a şi a Metodologiei privind 
aplicarea planurilor-cadru de înv ţ mânt pentru înv ţ mântul primar, 
ciclul achiziţiilor fundamentale-clasa preg titoare,clasa I şi clasa a II-a; 

 Ordinul nr. 5379/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 
mobilitatea personalului didactic din înv ţ mântul preuniversitar în 
anul şcolar 2017-2018, cu modific rile şi complet rile ulterioare; 

 Ordinul nr. 5563/7.10.2011 privind aprobarea Condiţiilor de constituire 
a reţelei permanente de unit ţi de înv ţ mânt în vederea realiz rii 
preg tirii practice din cadrul masterului didactic; 

 Ordinul nr. 5485 din 29.09.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 
constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea 
efectu rii stagiului practic în vederea ocup rii unei funcţii didactice; 

 Ordinul nr. 5564/07.10.2011 privind aprobarea Metodologiei de 
acreditare şi evaluare periodic  a furnizorilor de formare continu  şi a 
programelor de formare oferite de ace tia; 

 Ordinul nr. 5562/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 
sistemul de acumulare, recunoa tere şi echivalare a creditelor 
profesionale transferabile;  

 Ordinul nr. 5561/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 
formarea continua a personalului din înv ţ mântul preuniversitar; 
 



 Ordinul nr. 4247/21.06.2010, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Naţional al Elevilor; 

 Ordinul comun al Ministerului Administra iei Publice, Ministerului de Interne şi 
Ministerului Educa iei şi Cercet rii nr. 4703/349/5016/2002 privind intensificarea 
activit ţilor de ordine public  şi creşterea siguranţei civice în zona unit ţilor de 
înv ţ mânt; 

 Legea nr. 35/2007 privind creşterea siguranţei în unit ţile de înv ţ mânt; 
 Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor, cu modific rile şi complet rile ulterioare; 
 H.G. 128/ 1994 privind m surile pentru asigurarea condiţiilor de dezvoltare 

fizic  şi moral  a elevilor şi studenţilor; 
 Legea nr. 61/ 1991 pentru sancţionarea faptelor de înc lcare a unor norme de 

convieţuire social , a ordinii şi liniştii publice; 
 Ordinul nr. 5567/07.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 

func ionare a unit ţilor care ofer  activitate extraşcolar ;  
 Ordinul nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de 

organizare i desf urare a competi iilor colare i a Regulamentului de 
organizare a activit ilor cuprinse în calendarul activit ilor educative, colare 
i extra colare; 

 Ordinul nr. 5565/07.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul 
actelor de studii şi al documentelor colare gestionate de unit ile de 
înv ţ mânt preuniversitar;  

 Ordinul nr. 5573/07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
func ionare a înv ţ mântului special şi special integrat;  
 



 Ordinul nr. 5574/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea 

serviciilor de sprijin educa ional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerin e 
educa ionale speciale integraţi în înv ţ mântul de masa;  

 Ordinul nr. 5349/7.09.2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare a 

Programului " coala dup  coal "; 

 Ordinul nr. 5248/31.08.2011 privind aplicarea Programului "A doua ans “; 

 Ordinul nr. 5529/4.10.2011 privind aprobarea programelor colare pentru 
educa ia de baz  din cadrul programului „A doua ans ” pentru înv mântul 
secundar inferior;  

 Ordinul nr.5560/07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 

mobilitatea personalului didactic din înv ţ mântul preuniversitar în anul şcolar 
2012-2013; 

 Ordinul nr.  4932/ 29.08. 2013 privind modificarea ordinului ministrului 

educaţiei, cercet rii, tineretului şi sportului nr. 5219/ 2010 privind 
recunoaşterea şi echivalarea rezultatelo rob inute la examene cu recunoa tere 
interna ional  pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi str ine şi la 
examene cu recunoa tere european  pentru certificarea competenţelor 
digitale, cu probele de evaluare a competenţei lingvistice într-o limb  de 
circulaţie internaţional  studiat  pe parcursul înv ţ mântului liceal, respectiv 
de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat 

 Ordinul nr. 3152/24.02.2014 privind aprobarea Planului cadru de înv mânt  
pentru înv mântul profesional cu durata de 3 ani; 
 



 Ordinul nr. 3060/3.02.2014 privind aprobarea Condi iilor de organizare 
a taberelor, excursiilor, expedi iilor i a altor activit i de timp liber în 
sistemul de  înv mânt  preuniversitar; 

 Ordinul nr. 4619/2014 privind aprobarea Metodologiei cadru de 
organizare i func ionare a consiliului de administra ie din unit ile de 
înv mânt preuniversitar; 

 Ordinul nr. 5231 din 14.09.2015 pentrua probarea Procedurii privind 
alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administra ie al 
unit ilor de înv mânt preuniversitar din România; 

 Ordinul nr.  5232 din 14 septembrie 2015 privind aprobarea 
Metodologiei de organizare a pred rii disciplinei Religie în 
înv mântul preuniversitar;  

 Ordinul 3554/2017 din 29 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei 
de organizare şi funcţionare a înv ţ mântului dual; 

 Ordinulnr. 3393/28.02.2017 privind aprobarea programelor şcolare 
pentru înv mântul gimnazial; 

 Ordinul nr. 3623/11.04.2017 pentru aprobarea Metodologie iprivind 
evaluarea anual  a activit ii manageriale desf urate de directorii  
idirectorii adjunc i din unit ile de înv mânt preuniversitar; 

 Ordinul nr. 3247/14.02.2017 privind aprobarea Calendarului şi 
a Metodologiei de înscriere a copiilor în înv ţ mântul primar pentru 
anul şcolar 2017-2018; 
 



 

 Ordinul nr. 4371/13.07.2017 privind aprobarea Metodologiei privind Managementul 

Sistemului Innformatic Integrat al Înv ţ mântului din România ( SIIIR ) pentru 
activit ţile din înv ţ mântu lpreuniversitar; 

 Ordinulnr. 4814/31.08.2017 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare şi 
desf şurare a examenului national de definitivare în înv ţ mânt; 

 Ordinul nr. 4792/31.08 2017 privind Organizarea i desf urarea examenului de 
bacalaureat na ional – 2018 

 Ordinul nr. 4793/31.08.2017 privind Organizarea i desf urarea evalu rii na ionale 
pentru absolven ii clasei a VIII-a în anul colar2017-2018; 

 Ordinul 4787/30.08.2017 privind aprobarea Calendarului de administrare a evalu rilor 
na ionale la finalul claselor a II-a, a IV-a i a VI-a în anul colar 2017/2018; 

 Ordinul nr. 4794/31.08.2017 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi 
funcţionare a claselor cu predarea unei limbi moderne în regim intensiv, respective 
bilingv în unit ţile de înv ţ mânt preuniversitar; 

 Ordinul nr. 4797/31.08.2017 privind Organizarea şi desf şurarea admiterii în 
înv ţ mântul liceal i profesional de stat pentru anul şcolar 2018-2019; 

 Ordinul nr. 5061/26.09.2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind asigurarea 

omolog rii utiliz rii mijloacelor de înv mânt în înv mântul preuniversitar; 
 Ordinul nr. 5066/26.09.2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 

reglementarea utiliz ri âi auxiliarelor didactice în unit ile de înv mânt 
preuniversitar; 

 Ordinul 4742/10.08.2016 pentru aprobarea  Statutului Elevului; 
 



- DEVIZA COLII: 
                „Capul copilului nu este un vas pe care s -l umpli, ci o f clie pe 

care s-o aprinzi astfel încât mai târziu s  lumineze cu lumin  proprie” 

                                                                                              ( Plutarh ) 

 

 

- COORDONATE GENERALE: 

 
 Unitatea şcolar : Şcoala Gimnazial  “Mihail Sadoveanu” 

 Adresa unit ii: F lticeni, Str. Ana Ip tescu, F.N. 
 Tipul şcolii: Şcoal  cu clasele I-VIII, cursuri de zi 

 Programul şcolii: 800 – 1700 – dou  schimburi 
 Limba de predare: Limba român  

  



Anul 
şcolar 

Stagiari  Definiti
vat 

Gradul 
II 

Gradul 
I 

Doctorat  

2014/2015 1 7 3 25 1 

2015/2016 - 3 7 12 1 

2016/2017 - 2 7 14 1 



 

 Calificat:  100%; 

 Cu performan e în activitatea didactic /ştiin ific :  60% 

 Nivelul de  competen  ştiin ific , metodic  şi de utilizare a 
tehnologiei digitale al cadrelor didactice este bun, motiva ia lor 
pentru performan a profesional  este ridicat , deşi inegal , 
num rul de cadre didactice care particip  la cursuri de formare 
continu  este semnificativ, dar nivelul de opera ionalizare în 
practica şcolar  curent  a competen elor dobândite pentru 
realizarea programului şcolar al elevilor poate fi îmbun t it; 

 Rela iile interpersonale sunt bazate, în general, pe colaborare, 
deschidere, comunicare. 

 



     Tras turile dominante în şcoala noastr  sunt cooperarea, munca în echip , 
respectul reciproc, ataşamentul fa  de copii, respectul pentru profesie, 
libertatea de exprimare. 

     Climatul organiza iei şcolare este deschis, stimulativ, caracterizat prin 
dinamism. Rela iile dintre cadrele didactice sunt deschise, colegiale, de 
respect şi de sprijin reciproc. 

     Tipul dominant de cultur  pentru organiza ia noastr  este cultura de tip 
sarcin . Sarcinile sunt distribuite în raport cu poten ialul membrilor 
organiza iei, urm rindu-se valorificarea optim  a acestuia.  

      Rela iile interpersonale existente permit manifestarea unor valori precum 
cooperarea, munca în echip , respectul reciproc, ataşamentul fa  de copii, 
respectul pentru profesie, libertatea de exprimare, dorin a de afirmare.  

      Cadrele didactice, întregul personal didactic auxiliar şi nedidactic au 
posibilitatea s  îşi pun  în valoare CREATIVITATEA şi în acelaşi timp s  dea 
dovad  de RESPONSABILITATE, construind şi realizând activit ile specifice 
propuse, adaptate domeniului lor de preg tire. 

      Managementul este unul transparent, flexibil, stimulativ, bazat pe încrederea 
în oameni, în capacit ile lor creative şi de autocontrol. 

 



   

           Şcoala cu clasele I-VIII Nr.3 „Mihail Sadoveanu” din F lticeni a început  s  
func ioneze în anul colar 1966 – 1967. Primul local a fost unul provizoriu, cel 
de pe strada Nicolaie Beldiceanu (vizavi de pia ),  pentru ca din 1969 s  se 
realizeze localul principal de la intersec ia str zilor Ana Ip tescu şi Dogarilor. 

          La început, era o circumscrip ie şcolar  modest , vechiul ghetou descris 
de Sadoveanu în „Haia Sanis”, adeseori numele şcolii fiind asociat cu cel al 
minorit ilor din zon . Este meritul colectivului didactic de a fi schimbat 
„porecla…în renume”! 

           Fiind o unitate şcolar  nou , a beneficiat de o selec ie riguroas  a 
cadrelor didactice, titularizate în urma unor examene şi concursuri na ionale 
foarte preten ioase. S-a format astfel, începând cu anii 1970 – 1975, o echip  
tân r  şi performant  la acea vreme, şcoala atr gând elevi din toate 
circumscrip iile oraşului. 

    În afirmarea şcolii, merite incontestabile au avut şi directorii Aurel 
Croitoru,  Mihai Nistor, Ghiorghi Cornia, Vasile Sburlea, Cornelia Olaru, Liviu 
Daniel Deleanu. 

             Dup  1990, a devenit cel mai mare gimnaziu din oraş, func ionând în trei 
localuri, al turi de cel principal ad ugându-se înc  dou  de pe strada Ion 
Dragoslav nr.9 şi nr.19, care apar inuser  Şcolii nr.2 „Ion Irimescu”.  



 

 

            Existând premise pentru un înv mânt de calitate, elevii şcolii au 
înregistrat succese, care onoreaz  colectivul didactic, la examenele de 
Evaluare Na ional  şi de admitere, precum şi la concursurile şcolare în faze 
superioare (inclusiv cele na ionale).  Absolven ii acestei unit i şcolare ne-au 
f cut cinste în licee, universit i, şi apoi în via , mândrindu-ne cu numeroşi 
medici, ingineri, profesori, personalit i ale vie ii culturale şi ştiin ifice. 

             Din 1991, ministerul de resort a aprobat ca şcoala s  poarte numele de 
„Mihail Sadoveanu”,  în semn de omagiu pentru ilustrul scriitor care a înv at, 
a tr it şi a creat la F lticeni. 

              Aşadar, Şcoala cu cls.I-VIII Nr.3 „Mihail Sadoveanu” se înscrie printre 
unit ile şcolare de prestigiu ale municipiului, putându-se vorbi deja despre o 
tradi ie pe care elevii şi cadrele didactice se preocup  s  o p streze. 

              În prezent, echipa managerial  a şcolii este alc tuit  din: 
     Prof. dr. Morosanu Ovidiu – director 

     Prof. dr.Tanasa Luisa Georgiana, director adjunct 

     Prof. Paşcovici Elena – coordonator programe şi proiecte educative şcolare si 
extraşcolare 



 

  Şcoala trebuie s  fie o organiza ie dinamic  şi flexibil , capabil  s  se 
adapteze permanent cerin elor unei societ i moderne. 

 
  Elementele viziunii şcolii sunt: 
         -de lung  durat : creştere (demografic , institu ional , structural ) 
         -de durat  medie: resursele financiare, infrastructura, imaginea în 

comunitate 
         -de scurt  durat : programe şi activit i, resurse umane. 
 
Detaliind pe domenii: 
 
 Curriculum 
       - ob inerea unor rezultate competitive prin cre terea calit ii procesului 

instructiv-educativ; 
       - stimularea performan elor individuale ale elevilor, dezvoltarea personalit ii 

acestora, stimularea motiva iei înv rii, asimilarea tehnicilor de munc  
intelectual ; 

       - educa ia în spiritul valorilor europene, a valorilor şi tradi iilor societ ii 
noastre. 

  
 

  



 Resurse umane 

       - coala trebuie s -i ofere elevului atât cunoştin ele necesare trecerii într-o 
treapt  superioar  a înv mântului, cât şi un cadru propice dezvolt rii 
personalit ii lui ca viitor cet ean, capabil s  fac  fa  cerin elor 
contemporane. 

       - stimularea cadrelor didactice nu numai în vederea perfec ion rii, ci şi prin 
implicarea lor în actul decizional, responsabilizarea acestora; 

  

 Resurse material-financiare 

        - continuarea informatiz rii prin extinderea re elei de calculatoare; 

        - amenajarea unui C.D.I.; 

        - atragerea de fonduri extrabugetare. 

  

 Rela ii comunitare 

        - creşterea prestigiului şcolii prin ob inerea unor rezultate remarcabile la 
activit ile desf urate în parteneriat cu alte institu ii implicate în educa ie; 

        - creşterea gradului de implicare a familiilor elevilor în via a şcolii. 

 



 

 

  Într-o lume în continu  schimbare, al turi de familie şi 
comunitate, şcoala noastr  are ca ideal dezvoltarea liber  şi armonioas  
a elevilor, formarea de personalit i autonome şi creative, capabile de 
integrare socio-cultural  şi profesional  deplin . 



1. CURRICULUM 
PUNCTE TARI: 
       Num r  mare de cadre didactice titulare cu gradul didactic I şi II; 
       O foarte bun  preg tire psihopedagogic  şi ştiin ific  a cadrelor didactice; 
       Elaborarea programelor C.D.Ş., a bibliografiei aferente, a suporturilor de 

curs şi a auxiliarelor didactice; 
       Desf şurarea, în şcoal , a medita iilor şi consulta iilor, pentru remedierea 

şcolar  şi pentru activitatea de performan ; 
       Rezultate bune şi foarte bune la olimpiadele şcolare, examenele na ionale, 

concursurile şcolare şi extraşcolare; 
       Experien  în desf şurarea programelor, proiectelor şi parteneriatelor 

locale, jude ene, na ionale şi chiar interna ionale; 
       Forme ale educa iei alternative experimentate şi prezente în şcoal  (After 

School – clasele Preg titoare-IV); 
       Material curricular (planuri de înv mânt şi programe şcolare, auxiliare 

curriculare – manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegere de 
probleme, îndrum toare). 
 



 

PUNCTE SLABE: 
  Folosirea insuficient   a echipamentelor moderne în cadrul orelor de curs; 
  Cantitatea prea mare de informa ii la unele discipline; 
  Oferta şcolii nu satisface nevoile tuturor elevilor din punct de vedere    

managerial, iar din punct de vedere administrativ, op iunile se fac în func ie de 
decizia majorit ii elevilor clasei; 

  Disponibilitatea sc zut  a unor cadre didactice pentru munca în echip ; 
 Slaba promovare a ofertei şcolii în comunitatea local ; 
 Implicarea redus  a unor p rin i în construirea ofertei curriculare a şcolii. 

 

OPORTUNIT I: 
  Creşterea gradului de autonomie a şcolii în elaborarea de C.D.Ş.: 
  Oferta bogat  de formare şi perfec ionare; 
  Colaborarea bun  cu C.C.D.; 
  Profesionalizarea carierei prin organizarea în şcoal  a activit ilor metodice 

care faciliteaz  dobândirea de competen e profesionale şi sociale; 
  Preg tirea unor cadre didactice în domeniul IT. 
 



AMENIN RI: 
 Insuficienta diversificare şi adecvare a C.D.Ş.–ului la cerin ele şi solicit rile 

elevilor poate sc dea motiva ia pentru înv are, precum şi interesul; 
 Baza material  insuficient  nu permite realizarea tuturor solicit rilor; 
  Mobilitatea cadrelor didactice la unele discipline; 
  Provenien a multor elevi din medii defavorizate. 

 
2. RESURSE UMANE 

 
PUNCTE TARI: 
  Personalul didactic calificat 100%; 

  Ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul didactic I şi II este de 
aproximativ 85%; 

 Cadrele didactice metodiste, responsabilii de Cerc pedagogic şi membrii în 
Corpul Exper ilor în management educa ional;  

  Rela iile interpersonale profesor-elev, profesor-p rin i, manager-colectiv, elev-
elev favorizeaz  crearea unui climat educa ional deschis, stimulativ; 

  Delimitarea responsabilit ilor cadrelor didactice, precum şi o bun  
coordonare a acestora; 

 



 Existen a profesorilor coautori de culegeri  sau auxiliare didactice; 
 Cadre didactice (metodişti, responsabili de Cerc pedagogic) aprecia i de IŞJ şi 

solicita i în componen a echipelor de lucru de la nivel jude ean, a Comisiilor de 
Evaluare Na ional  şi Bacalaureat, olimpiade etc., 

 Cadre didactice care public  lucr ri, articole de specialitate şi metodice, în 
publica ii la nivel na ional, 

 Cursuri de formare continu  a cadrelor didactice pentru stimularea creativit ii 
profesionale şi pentru operare pe calculator; 

 Activitate eficient  a bibliotecii şcolii în împrumutul de carte şcolar , 
asigurarea de bibliografie, gestionarea manualelor şcolare; 

 Elevi cu rezultate deosebite la concursuri şi olimpiade, dovedind preocuparea 
profesorilor pentru performan ; 

 Personal didactic auxiliar bine preg tit; 
PUNCTE SLABE: 
 Insuficienta motivare financiar  a cadrelor didactice; 
 Neimplicarea tuturor cadrelor didactice în desf şurarea unor activit i 

extraşcolare eficiente şi cu impact formativ asupra elevilor; 
 Serviciul pe şcoal  deficitar; 
 Slaba antrenare a unor cadre didactice în activitatea de formare prin ac iuni 

metodice sau sesiuni de comunic ri; 
 Conservatorismul unor cadre didactice şi rezisten a la schimbare; 
 Absenteismul selectiv  în rândul elevilor 
 Existen a unui num r semnificativ de elevi cu rezultate slabe la înv tur ; 
  



 

 

OPORTUNIT I: 
       Varietatea cursurilor de formare şi perfec ionare organizate de C.C.D., I.Ş.J. 

şi Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, prin Departamentul de 
Preg tire a Personalului Didactic; 

       Disponibilitatea unor cadre didactice pentru activitatea suplimentar ; 
       Selectarea unui mare num r de elevi pentru Centrul de Excelen  Suceava; 
        Activitatea desf şurat  într-un singur schimb  în general, permite 

realizarea unor ore de preg tire suplimentar , consulta ii – atât pentru elevii cu 
lacune la înv tur , cât şi pentru elevii capabili de performan ; 

         Atragerea elevilor prin m suri de popularizare a rezultatelor şcolii; 
        Atragerea de fonduri – sponsoriz ri – pentru redactarea revistelor şcolare 

i pentru derularea de proiecte educative; 
       Întâlnirile şi activit ile comune ale cadrelor didactice în afara orelor de 

curs favorizeaz  împ rt şirea experien ei, diseminarea informa iei, schimbul de 
bune practici. 



 

 

AMENIN RI: 
      Salarizarea neadecvat  şi nediferen iat  a cadrelor didactice duce la 

sc derea motiva iei pecuniare pentru activitatea didactic  şi de perfec ionare; 
      Popula ia şcolar  în sc dere; 
      Emigrarea temporar  sau definitiv  a p rin ilor diminueaz  asisten a 

familial  şi supravegherea elevilor; 
      Existen a familiilor dezorganizate şi cu copii nesupraveghea i; 
      Concuren a neloial  practicat  de unele unit i şcolare; 
      Criza de timp a p rin ilor, datorit  situa iei economice actuale, reduce 

participarea familiei la via a şcolar , cu implica ii atât în rela ia profesor-elev, 
cât şi în perfornan a şcolar  a elevilor. 



RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

PUNCTE TARI: 

      Şcoala are bibliotec  conectat  la internet (2012); 
       Exist  3 laboratoare func ionale pentru informatic  şi biologie, fizico-

chimie, 2 cabinete de francez , limba român ; 
       Planul de buget şi de achizi ii al şcolii este întocmit cu respectarea 

riguroas  a legii; 
      Şcoala dispune de o sal  de sport spa ioas  şi un teren de sport; 
       Folosirea eficient  a fondurilor primite de la Consiliul local; 
       Fonduri b neşti extrabugetare (chirii, sponsoriz ri), deşi sunt insuficiente; 
       Dotarea s lilor de clas  şi a cabinetelor cu mobilier adecvat (mobilier 

modular), internet, calculatoare şi proiectoare; 
       Spa iu adecvat pentru punctul de distribuire a cornului şi a laptelui; 
       Dotare cu calculatoare, imprimante, copiatoare, TV, conectare la internet; 

       Burse sociale pentru elevii orfani sau cu probleme sociale. 



PUNCTE SLABE: 
 Lipsa unor spa ii de depozitare a unor materiale didactice (la nivelul comisiilor 

metodice); 
 Grupuri sanitare insuficiente şi amplasate necorespunz tor; 
 Neglijen a  multor elevi în privin a cur eniei şi a grijii fa  de bunurile şcolii; 

 
OPORTUNIT I: 
 Disponibilitatea unor sponsori de a sprijini modernizarea bazei materiale şi 

recompensarea elevilor cu rezultate deosebite; 
 Descentralizarea şi autonomia institu ional ; 
  Parteneriate cu institu ii ale comunit ii locale (prim rie, biseric , O.N.G.-uri, 

asocia ii); 
  Posibilitatea antren rii elevilor şi p rin ilor în activit i de între inere a şcolii. 

 
AMENIN RI: 
 Centralizarea financiar  excesiv ; 
 Sc derea num rului de burse sociale; 
 Num rul mic al agen ilor economici prosperi care s  fie interesa i de 

sprijinirea şcolii. 
 



RELA II COMUNITARE 
PUNCTE TARI: 
    Existen a parteneriatelor cu alte şcoli din municipiu, din jude , din ar ; 
    Colabor ri cu Biblioteca municipal , Casa de Cultur  Jandarmeria şi 

gardienii publici, Unitatea de pompieri din localitate, Poli ia, Muzeele din oraş, 
agen i comerciali i economici; 

    Colaborarea cu mass-media local  şi jude ean  pentru a face cunoscute 
activit ile desf şurate de şcoal  şi rezultatele ob inute (intensificat  în ultimul 
timp); 

    Desf şurarea unor programe educative (After School); 
    Particip ri la activit ile sportive desf şurate la nivel local, zon , jude ; 
    Organizarea Zilelor Festive a Şcolii; 
    Realizarea de activit i extraşcolare şi extracurriculare atractive (excursii de 

studiu, vizion ri de spectacole, serb ri, ac iuni caritabile etc.), prin care elevii 
sunt integra i mediului comunitar şi socializeaz ; 

    Implicarea cadrelor didactice în organizarea sau desf şurarea unor activit i 
de voluntariat cu elevii: concursuri, tabere, centru de performan , şcoli de 
var ; 

    Reactivarea lectoratelor cu p rin ii şi dezbaterea problematicii complexe a 
înv mântului/ şcolii. 



PUNCTE SLABE: 

    Slaba promovare a ofertei şcolii în comunitatea local ; 
    Slaba/ insuficienta comunicare a cadrelor didactice cu unii p rin i 

neinteresa i de situa ia şcolar  a copiilor lor; 
    Interesul sc zut al p rin ilor elevilor din ciclul gimnazial fa  de activit ile 

şcolii, comparativ cu interesul manifestat la nivelul înv mântului primar; 
OPORTUNIT I: 
   Asigurarea repara iilor în şcoal  prin contribu ia autorit ilor locale; 
   Implicarea O.N.G.-urilor în educa ia tinerilor; 
   Implicarea Poli iei, a Jandarmeriei, a gardienilor în problemele de securitate a 

şcolii; 
   Disponibilitatea şi responsabilitatea unor institu ii de a veni în sprijinul şcolii 

(Prim rie, Biseric ,  Poli ie, institu ii culturale); 
   Interesul liceelor de a-şi prezenta oferta educa ional ; 
   Diseminarea experien elor pozitive şi a bunelor practici atât la nivelul unit ii 

de înv mânt, cât şi la nivelul comunit ii; 
   Disponibilitatea pentru colaborarea cu institu iile de cultur  şi art ; 
   Site-ul şcolii.  



AMENIN RI: 
  

    Sporirea factorilor cu impact negativ asupra tinerilor de vârst  şcolar ; 
     Lipsa fondurilor necesare pentru organizarea unor activit i la nivel 

local, jude ean, na ional; 
    Timpul limitat pentru participarea la programe educative; 

     Familii cu mul i copii la şcoal  şi cu o situa ie material  precar ; 
     Sc derea poten ialului de colaborare educa ional  între şcoal  şi familie 

datorit  plec rii p rin ilor la munc  în str in tate. 

 



   
  Mediul extern al şcolii include: factori politici, economici, sociali, 

tehnologici, ecologici, şcoala fiind un sistem deschis ce presupune o puternic  
interac iune cu mediul situat în afara ei. 

 
CONTEXTUL LOCAL 
DOMENIUL POLITIC: 
       Procesul de înv mânt din Şcoala Gimnazial  “Mihail Sadoveanu”se 

bazeaz  pe legisla ia general  şi specific  sistemului de înv mânt 
preuniversitar, pe toate ordinele şi notific rile emise de c tre MEN sau I.S.J.SV, 
pe actele normative în domeniu; 

       Exist  politici integratoare pentru elevii cu cerin e educa ionale speciale; 
       Exist  rela ii foarte bune între şcoal  şi Prim rie/Consiliul local. 
DOMENIUL ECONOMIC: 
      Dezvoltarea economic  a zonei este precar ;  
      Interesul agen ilor economici în acordarea de sponsoriz ri sau dona ii 

pentru unitatea noastr  este sc zut şi implic  demersuri greoaie din partea 
colii, concretizate de multe ori în activit i pu in profitabile;  

      În unitatea noastr  şcolar  exist  suficien i elevi cu o situa ie material  mai 
modest  proveni i din familii defavorizate, acest lucru având relevan  asupra 
interesului acestor elevi pentru coal . Un efect pozitiv în acest sens îl are 
acordarea burselor sociale şi de merit, încheierea de parteneriate cu funda ii 
umanitare, precum şi asigurarea rechizitelor gratuite.  



DOMENIUL SOCIAL: 

  Rela ii bune cu p rin ii şi comunitatea local ;  
  Exist  multe familii care tr iesc din venitul minim, multe mame sunt casnice; 
  În şcoal  exist  acte nesemnificative de violen  şi alte abateri   

comportamentale; 

  În zona şcolii delincven a juvenil  este practic inexistent ; exist  pu ine riscuri 
din exterior;   

  În zon  exist  locuri în care copiii se întâlnesc, socializeaz , desf şoar  
activit i: parc, Clubul copiilor, ONG-uri care desf şoar  activit i extraşcolare.  

DOMENIUL TEHNOLOGIC: 

  Zona benficiaz  de cablu TV, internet, telefonie fix  şi mobil  de la mai mul i 
furnizori; Toate familiile elevilor au acces la televiziune prin cablu, dar nu to i 
copiii au calculatoare personale conectate la internet, echipamente audio-video 
şi telefoane mobile;  

   Exist  racordare la ap  curent , canalizare, energie electric ;  
   Conectarea şcolii la internet faciliteaz  comunicarea şi transmiterea 

informa iilor, dar baza material  în ce priveşte calculatoarele la nivelul claselor 
trebuie îmbun t it ; 



DOMENIUL ECOLOGIC: 
  Şcoala este situat într-o zon  cu centre comerciale ;  
   Este o zon  f r  unit i industriale poluante, îns  cu un trafic auto mai intens; 
   Se are în vedere antrenarea elevilor în amenajarea zonei verzi a şcolii şi educarea 

lor în spiritul p str rii cur eniei şi protej rii mediului. 
 

    

                                10. OFERTA  EDUCA IONAL  
 
  Şcoala noastr  îşi propune s  furnizeze un înv mânt de calitate, centrat pe 

dezvoltarea capacit ilor şi aptitudinilor elevului, prin activit i curriculare şi 
extracurriculare diversificate.  

  Oferta  noastr  educa ional  urm re te: 
 

 asigurarea egalit ii de şanse şi creşterea particip rii la educa ie; 
 dezvoltarea abilit ilor necesare înv turii de-a lungul întregii vie i; 
 corelarea scopurilor i obiectivelor cu obiectivele şi reperele europene; 
 orientarea demersului didactic pentru formarea resurselor umane creative; 
 creşterea calit ii actului educa ional – ca baz  a creşterii competitivit ii for ei 

de munc ; 
 

 



 

 

1. ASIGURAREA CALIT II EDUCA IEI ŞI CREŞTEREA PERFORMAN EI 
ŞCOLARE. 

 

2. ASIGURAREA EGALIT II DE ŞANSE ŞI CREŞTEREA PARTICIP RII 
LA EDUCA IE. 
 

 3. CREŞTEREA FUNC IONALIT II BAZEI MATERIALE. 
 

 4. ASIGURAREA UNUI CLIMAT DE SIGURAN  ŞI SECURITATE. 
 



 
1.1   Asigurarea unui management al calit ii; 
1.2   Întarirea capacit ii institu ionale pentru monitorizarea şi asigurarea   
        calit ii; 
1.3   Asigurarea calit ii programelor şi proceselor instructiv-educative; 
 
2.1  Intensificarea parteneriatelor cu p rin ii în vederea cuprinderii tuturor    
       copiilor de vârsta şcolar  în sistemul educa ional; 
2.2  Diversificarea ofertei educa ionale în func ie de nevoile pie ei i ale   
       beneficiarilor; 
 

     3.1  Optimizarea utiliz rii spa iilor şcolare; 
     3.2  Exploatarea eficient  a resurselor didactico-materiale şi dezvoltarea  
           acestora în vederea creşterii eficien ei educa iei; 
 
     4.1  Asigurarea condi iilor igienico-sanitare optime; 
     4.2  Asigurarea securit ii conform normelor ISU şi SSM; 
     4.3  Men inerea unui climat de siguran  în spa iile şcolare. 
  

 



 1. Asigurarea calit ii procesului de predare-înv are-evaluare, creşterea 
motiva iei cadrelor didactice, utilizararea la maxim a poten ialului acestora în 
scopul dezvolt rii armonioase a personalit ii elevilor, prin formarea şi 
dezvoltarea competen elor acestora; 

 2. Perfec ionarea managementului la nivelul fiec rei structuri func ionale din 
şcoal  prin dezvoltarea competen elor de diagnoz , proiectare, organizare şi 
evaluare ale directorilor, responsabililor de catedr , ale membrilor Consiliului 
de Administra ie, ale şefilor de compartimente, ale dirigin ilor; 

 3. Dezvoltarea dimensiunii europene a educa iei prin asigurarea egalit ii de 
şanse, prevenirea eventualelor manifest ri discriminatorii şi promovarea 
interculturalit ii; 

 4.Îmbog irea şi modernizarea bazei materiale a şcolii. 
 



      INTA STRATEGIC   1 - Asigurarea calit ţii procesului de predare-înv ţare-
evaluare, creşterea motivaţiei cadrelor didactice, utilizararea la maxim a 
potenţialului acestora în scopul dezvolt rii armonioase a personalit ţii elevilor, 
prin formarea şi dezvoltarea competenţelor acestora. 
 
     O.1.Consilierea şi  monitorizarea activit ii didactice din şcoal  privind 
înv area centrat  pe elev; 
     O.2. Consilierea şi  monitorizarea  cadrelor didactice privind folosirea 
metodelor moderne de predare-înv are-evaluare; 
     O.3. Sus inerea de lec ii demonstrative în cadrul Comisiilor metodice şi a 
Cercurilor pedagogice, prezentarea de referate în cadrul Consiliului Profesoral; 
     O.4. Organizarea şi coordonarea activit ilor de preg tire suplimentar  a 
elevilor; 
     O.5. Valorificarea experien ei didactice prin participarea la olimpiade şi 
concursuri şcolare; 
     O.6. Eviden ierea în cadrul Consiliului Profesoral şi în cadrul şedin elor cu 
p rin ii a cadrelor didactice cu rezultate deosebite; 
     O.7. Acordarea de diplome şi distinc ii elevilor şi profesorilor. 
  

 



 

     INTA STRATEGIC  2 - Perfecţionarea managementului la nivelul fiec rei 
structuri funcţionale din şcoal  prin dezvoltarea competenţelor de diagnoz , 
proiectare, organizare şi evaluare ale directorilor, responsabililor de catedr , ale 
membrilor Consiliului de Administraţie, ale şefilor de compartimente, ale 
diriginţilor. 
 

    O.1.Participarea la cursurile de management organizate de I.Ş.J. şi de C.C.D., la 
schimburile de experien  organizate de I.S.J. 
    O.2.Autoperfec ionare. 
    O.3.Formarea continu  prin dezbateri tematice în consiliile profesorale, în 
Comisia metodic  a dirigin ilor, a înv torilor, în catedrele pe specialit i. 
    O.4.Participarea tuturor cadrelor didactice la cursuri de formare continu . 



     INTA STRATEGIC  3 - Dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei prin 
asigurarea egalit ţii de şanse, prevenirea eventualelor manifest ri discriminatorii 
şi promovarea interculturalit ţii. 
 

O.1. Actualizarea bazei de date cu elevii de etnie rrom , elevi cu CES, elevi 
proveni i din familii defavorizate, monoparentale sau cu p rin i pleca i în 
str in tate, elevi de religii diferite. 
O.2. Derularea de activit i de conştientizare şi prevenire a manifest rilor 
discriminatorii. 

O.3. Derularea de activit i, în parteneriat cu institu ii abilitate, pentru cunoaşterea 
factorilor de risc, a consecin elor actelor de violen  şi delincven  juvenil . 
O.4. Organizarea şi coordonarea activit ilor extraşcolare de promovare a 
interculturalit ii. 
O.5.Participarea unui num r sporit de cadre didactice, elevi şi p rin i la ini ierea şi 
derularea de proiecte europene. 

O.6.Extinderea proiectelor şi parteneriatelor europene existente. 



    INTA STRATEGIC  4 - Îmbog ţirea şi modernizarea bazei materiale a şcolii. 
 

 

O.1 Continuarea renov rii s lilor de clas , achizi ionarea de mobilier colar. 
O.2. Dotarea s lilor de clas  cu calculatoare şi videoproiectoare. 
O.3. Achizi ionarea de material didactic necesar la ciclul primar şi gimnazial. 
O.4. Atragerea de fonduri extrabugetare. 

O.5. Extinderea grupurilor sanitare din localul principal şi construirea unui grup 
sanitar pentru sala de sport. 

 



 

            PROGRAM DE DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL MANAGEMENT 

 

 

  Îndrumarea activit ii comisiilor metodice;  

  Realizarea de rapoarte şi situa ii statistice; 

  Valorificarea informa iilor dobândite de c tre elevi pe cale informal ; 

  Achizi ionarea de aparatur  electronic  pentru s lile de clas ;  

  Organizarea unui program de preg tire pentru concursurile şcolare la nivelul     
fiec rei catedre prin colaborare şi în echip ; 

  Recompense pentru elevii olimpici. 

 



     PROGRAM DE DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL CURRICULUM 

 
     Proiectarea ofertei de şcolarizare; 

     Centralizarea propunerilor de discipline op ionale ale catedrelor metodice şi 
cele individuale ale profesorilor; 

    Consultarea şi centralizarea op iunilor elevilor / p rin ilor privind curriculum-
ul la decizia şcolii; 

    Identificarea resurselor materiale existente şi a celor necesare aplic rii 
ofertelor curriculare; 

    Dezbateri şi schimburi de experien  la nivelul disciplinelor de înv mânt al 
ariilor curriculare şi la nivelul Consiliului profesoral pe teme pedagogice; 

    Analiza privind presta ia didactic  în şcoal  şi rezultatele elevilor; 

 



                     PROGRAM DE DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL RESURSE 

 
      Aplicarea în activitatea didactic  a rezultatelor particip rii la programe de 

formare continu  şi profesional ; 

      Achizi ionarea de carte şcolar  şi în format electronic; 

      Amenajarea unui Centru de documentare şi informare; 

     Participarea personalului nedidactic şi auxiliar la activit i de perfec ionare 
şi calificare în diferite domenii; 

     Procurarea de programe pentru serviciile secretariat şi contabilitate. 

     Buna gestionare a fondurilor bugetare şi extrabugetare;  

     Realizarea unui spa iu igienic şi ergonomic corespunz tor particularit ilor 
de vârst  ale elevilor; 

     Antrenarea întregului personal şi al p rin ilor în derularea proiectelor pentru 
estetizarea spa iilor şcolare; 

     O strâns  colaborare cu Asocia ia de p rin i pentru atragerea de fonduri 
extrabugetare; 

 

 



            PROGRAM DE DEZVOLTARE ÎN DOMENIUL RELA II COMUNITARE 

 

 

   Creşterea num rului de parteneriate şi monitorizarea derul rii celor existente; 

   Popularizarea etapelor de derulare şi a rezultatelor activit ilor colii;  
    Diseminarea informa iilor despre proiectele derulate în coal  la orele de 

consiliere şi orientare i în edin ele cu p rin ii; 
   Intensificarea particip rilor la activit i de ecologizare, colectare selectiv  de 

de euri, proiecte tematice, dezbateri, vizion ri de materiale, spectacole, 
specifice fiec rui program extracurricular propus; 

   Întâlniri cu specialişti, cu parteneri ai comunit ii locale: Poli ie, Jandarmerie, 
asocia ii non guvernamentale; 

  Încheierea de noi parteneriate pentru diversificarea ofertei de activit i 
extracurriculare 

 



  Pentru implementarea cu succes a planului strategic propunem 
urm toarele: 

 

 Planul strategic va fi transformat în planuri opera ionale anuale, care 
vor fi revizuite cu regularitate (în fiecare an şcolar);  

 Comisia SCMI r spunde de implementarea proiectului; 
 Se va acorda aten ie deosebit  particip rii la procesul de planificare 

strategic , se va realiza o comunicare eficient  cu fiecare membru al 
proiectului.  

 Se va realiza lista de responsabilit i pentru fiecare persoan  
implicat  în implementarea proiectului.  
 

 



  Monitorizarea i evaluarea periodic  a proiectului se va realiza de c tre 
Comisia de evaluare instituţional  a calit ţii în educaţie (C.E.A.C.) 

  Aspectele vizate vor fi:    

 Utilizarea concret  şi coordonarea (la nivel formal şi informal) a resurselor 
umane în vederea realiz rii obiectivelor şi scopurilor proiectului. 

  Progresul realizat în raport cu obiectivele şi termenele propuse. 
  Starea bazei didactico-materiale a şcolii 
  Calitatea – nivelul atingerii scopurilor. 

  Performan ele – repere observabile la nivelul de realizare a obiectivelor . 

  Procentul de promovabilitate 

  Rezultatele obtinute de elevi la evalu rile na ionale; 
  Gradul de integrare a absolven ilor în licee; 
  Rezultatele ob inute de elevi la olimpiade şi concursuri şcolare, concursuri 

artistice şi sportive 

  Gradul de implicare în proiecte comunitare 

  Gradul de satisfac ie a beneficiarilor fa  de activitatea şcolii 



     DOMENIUL: Management 

 

 

      Obiectivul strategic  O.1. - Participarea la cursurile de management organizate 
de I.Ş.J. şi de C.C.D., la schimburile de experien  organizate de I.S.J. 

 

 

 inta strategic  2 -  Perfec ionarea managementului la nivelul fiec rei structuri 
func ionale din şcoal  prin dezvoltarea competen elor de diagnoz ,  proiectare, 
organizare şi evaluare ale directorilor,  responsabililor de catedr ,  ale 
membrilor Consiliului de Administra ie, ale şefilor de compartimente,  ale 
dirigin ilor. 

 



 
ACTIVIT I  

 
RESPONSABILIT I  

 
TERMENE 

 
RESURSE  

INDICATORI DE 
REALIZARE I 

DE 
PERFORMAN   

1.Informarea 
membrilor 
colectivelor de 
catedr  cu privire 
la oferta 
institu iilor de 
formare 

Directorii  
Responsabilul 
Comisiei de formare  
Secretariat   

1 octombrie 
2017 

Proprii Afisarea brosurei 
cu oferta de 
formare  

2. Identificarea 
nevoilor de 
formare la nivelul 
colectivului 

Responsabilul 
Comisiei de formare 

Noiembrie 
2017  

proprii Chestionare 
adresate cadrelor 
didactice 

3. Aprobarea 
bugetului 
necesar 
cursurilor de 
formare 

Directorii  
Contabilul colii 

Ianuarie/ 
februarie 
2018 

proprii Participarea la 
cursurile de 
formare i 
aplicarea 
acestora in 
activitatea 
didactic . 



 

 

 DOMENIUL: Management 

 

 

 Obiectivul strategic: Autoperfec ionare 

 

 

 inta strategic : 2. Perfec ionarea managementului la nivelul fiec rei 
structuri func ionale din şcoal  prin dezvoltarea competen elor de 
diagnoz , proiectare, organizare şi evaluare ale directorilor, 
responsabililor de catedr , ale membrilor Consiliului de Administra ie, 
ale şefilor de compartimente, ale dirigin ilor. 

 



 
ACTIVIT I 

 
RESPONSABILI

T I 

 
TERMENE 

 
RESURSE  

INDICATORI DE 
REALIZARE I 

DE 
PERFORMAN  

1.Informarea 
membrilor 
colectivelor de 
catedr  cu privire la 
oferta institu iilor de 
formare 

Directorii  
Responsabilul 
Comisiei de 
formare  
Secretariat   

1 octombrie 
2017 

Proprii Afisarea brosurei 
cu oferta de 
formare  

2. Identificarea 
nevoilor de formare la 
nivelul colectivului  
 
3. Incurajarea 
cadrelor didactice de 
a se autoperfec iona, 
de a parcurge etapele 
carierei didactice 

Responsabilul 
Comisiei de 
formare  
 
Directorii 
Responsabilul 
Comisiei de 
formare 
continu  

Noiembrie 2017 
 
 
 
 
Octombrie 
2017  

Proprii 
 
 
 
 
Proprii  

Chestionare 
adresate cadrelor 
didactice 
 
 
Num rul de cadre 
didactice cu 
grade didactice 



 DOMENIUL: Management 

 

 

 Obiectivul strategic: Formarea continu  prin dezbateri tematice în 
consiliile profesorale, în Comisia metodic  a dirigin ilor, a 
înv torilor, în catedrele pe specialit i.  
 

 

 inta strategic : 2. Perfec ionarea managementului la nivelul 
fiec rei structuri func ionale din şcoal  prin dezvoltarea 
competen elor de diagnoz , proiectare, organizare şi evaluare ale 
directorilor, responsabililor de catedr , ale membrilor Consiliului 
de Administra ie, ale şefilor de compartimente, ale dirigin ilor. 
 



 
ACTIVITATEA  

 

 
RESPONSABILIT I 

 
TERMEN

E 

 
RESURSE 

INDICATORI DE 
PERFORMAN  

1.Elaborarea tematicii CP 
i a comisiilor metodice 

care s  cuprind  i teme 
de formare 
 

Directorii  
Responsabilii de 
comisii 

1 
octombrie 
2017 

Proprii  Tematica CP i a 
comisiilor 
metodice 

2. Participarea cadrelor 
didactice la edin ele CP 

i a comisiilor metodice 
prin sus inerea de 
activit i, referate 
 
3.Asisten e la ore i 
interasisten e în cadrul 
comisiilor metodice 
pentru intensificarea 
schimbului de experien , 
perfec ionare i 
sus inerea profesorilor 
debutan i. 

Directorii  
Responsabilii de 
comisii 
 
 
 
Directorii  
Responsabilii de 
comisii 

Anual    
 
 
 
 
 
Anual  

Proprii   
 
 
 
 
 
Proprii 

Activit ile 
desf urate   
 
 
 
 
Num rul de 
asisten e la ore 
conform 
legisla iei. 
Îmbun t irea 
activit ii 
didactice 



 DOMENIUL: Resurse   

 

 

 Obiective strategice: O.1. Renovarea s lilor de clas , achizi ionarea de 
mobilier şcolar 
 

 

 inta 4: Îmbog irea şi modernizarea bazei materiale a şcolii 
 



 
ACTIVIT I  

RESURSE  
MATERIAL-

FINANCIARE 

 
RESPONSABILIT I 

 
TERMENE 

 
INDICATORI DE 
PERFORMANTA 

Intocmirea unor 
situa ii statistice 
cu necesarul 
fiecarei s li  de 
clas ,cabinetelor, 
laboratoarelor i 
a bibliotecii 

 
Directorii colii/ 
administratorul de 
patrimoniu  

 
1 octombrie 
2017 

Num rul de s li 
renovate,cantitatea 
de mobilier nou  

Identificarea 
resurselor 
materiale şi 
financiare 
necesare  

Bugetare si 
extrabugetare  

Directorii şcolii, 
administratorul de 
patrimoniu/ contabil  

Ianuarie- 
februarie 
2018 

Intocmirea 
bugetului pe anul 
calendaristic 2018-
2019. 

Plasarea pe 
SEAP a ofertelor   
de achizi ii si 
cump rarea  
materialelor şi a 
mobilierului 
şcolar necesar. 

Bugetare si 
extrabugetare 

Directorii / 
administratorul de 
patrimoniu/ 
contabilul şcolii  

Anual  Achizi ionarea 
materialelor şi a 
mobilierului şcolar 
necesar 



 
ACTIVIT I  

RESURSE  
MATERIAL-

FINANCIARE 

 
RESPONSABILIT I 

 
TERMENE 

 
INDICATORI DE 
PERFORMANTA 

 Intocmirea unor 
situa ii statistice 
cu necesarul 
fiecarei s li  de 
clas  
 
Identificarea 
resurselor 
materiale  
şi financiare 
necesare 
 

 
 
 
 
 
Bugetare si 
extrabugetare  
 
 

Directorii şcolii, 
administratorul de 
patrimoniu 
 
 
 
Directorii şcolii, 
administratorul de 
patrimoniu/ contabil 
 
 

Oct. 2017  
 
 
 
 
 
 
An colar 

Num rul de s li 
de clas , dotate 
cu  
videoproiectoare  
 
 
 
Fonduri 
extrabugetare 
atrase 

Plasarea pe 
SEAP a ofertelor   
de achizi ii si 
cump rarea  
materialelor şi a 
echipamentelor 

Bugetare si 
extrabugetare  

Administratorul de 
patrimoniu/ contabilul 
şcolii 
 

An colar Num rul de 
echipamente IT 
achizi ionate 
  



 
ACTIVIT I  

 
RESURSE 
MATERIA-

FINANCIARE 

 
RESPONSABILIT I 

 
TERMENE 

 
INDICATORI DE 
PERFORMANTA 

Realizarea unei 
baze de date cu 
necesarul fiecarei 
comisii metodice 

Bugetare i 
extrabugetare 

Responsabilii de 
comisii metodice 

Semestrial  Num rul de 
materiale 
achizi ionate, 
calitatea 
acestora. 

Plasarea pe 
SEAP a ofertelor   
de achizi ii si 
cump rarea  
materialelor 

Bugetare si 
extrabugetare  

Administratorul de 
patrimoniu/ 
contabilul colii 

Semestrial  Materialele 
didactice de 
calitate 
Utilitatea 
acestora în 
cadrul activit ii 
didactice 



 
ACTIVIT I  

 
RESURSE  

 
RESPONSABILIT I 

 
TERMENE 

 

INDICATORI DE 
PERFORMANTA 

Identificarea  
posibilelor surse 
extrabugetare 
 

Proprii  Directorii colii, 
cadrele didactice 

Lunar  Num rul de surse 
identificate 

Stabilirea unor 
rela ii de 
parteneriat între 
unitatea de 
înv mânt i 
sponsorii 

Proprii Directorii colii, 
cadrele didactice 

Semestrial  Num rul de 
parteneriate 
încheiate 

 
Colaborarea cu 
asocia ia de 
parin i pentru 
finan area 
diverselor 
activit i ale 

colii. 

  
Proprii  
Fonduri -
Asocia ia de 
p rin i  

 
Directorii colii, 
cadrele didactice 

 
Semestrial  

Num rul de 
activit i finan ate 



 

 

 DOMENIUL: Rela ii comunitare 

 

 Obiective strategice: Cre terea prestigiului colii prin colaborarea cu 
parteneri direct interesa i, participarea şi ob inerea unor rezultate la 
activit ile propuse de c tre parteneri. 
 

 inta strategic  3. Dezvoltarea dimensiunii europene a educa iei prin 
asigurarea egalit ii de şanse, prevenirea eventualelor manifest ri 
discriminatorii şi promovarea interculturalit ii 
 

 



ACTIVITATEA  RESPONSABILIT I TERMEN RESURSE INDICATORI DE 
PERFORMAN  

1.Identificarea 
partenerilor i a 
metodelor de 
sporire a 
prestigiului colii 

Directorii colii/ 
responsabilul 
Comisiei de 
promovare a imaginii 

colii 

 1 octombrie 
2017  

 
Proprii  

Realizarea 
planului 
comisiei  

2. Intocmirea 
proiectelor de 
parteneriat cu 
diverse institu ii 

Responsabilul 
Comisiei de 
promovare a imaginii 

colii 

 1 octombrie 
2017 

 
Proprii 

Nr. de 
parteneriate, 
proiecte, nr. de 
parteneri 

3. Desf urarea 
de activit i în 
parteneriat i de 
promovare a 
imaginii colii. 

Responsabilul 
Comisiei de 
promovare a imaginii 

colii 

 
Anual  

 
Proprii  

 
Imaginea colii 
in comunitate 



ACTIVITATEA  RESPONSABILI 
T I 

TERMEN RESURSE INDICATORI DE 
PERFORMAN  

1.Identificarea motivelor 
pentru colaborarea 
deficitar  cu unele familii 
ale elevilor. 
 

Responsabilul 
comisiei/ 
Dirigin i  
Înv tori 

1 octombrie 
2017 

 
Proprii 

Probleme 
identificate 
Strategii de 
rezolvare  

2.Planificarea lectoratelor 
cu p rin ii i a unor activit i 
de educare sau implicare a 
p rin ilor   
 

Responsabilul 
comisiei/ 
Dirigin i  
Înv tori 

Anual   
Proprii 

 
Planificarea 
activit ilor 

3. O cât mai strâns  
colaborare cu Asocia ia de 
p rin i i cu p rin ii din C.A. 

Conducerea 
colii  

 
Anual 

 
Proprii  

Prezen a sporit  
a p rin ilor la 
activit ile colii, 
su inerea 
acestora 



 Domeniul: Curriculum 

 

 

 Obiective strategice: 1.Actualizarea bazei de date cu elevi de etnie 
rrom , elevi cu CES, elevi ce provin din familii defavorizate, 
monoparentale sau cu p rin i pleca i în str in tate, elevi de religii 
diferite. 

 

 

 inta 3. Dezvoltarea dimensiunii europene a educa iei prin asigurarea 
egalit ii de şanse, combaterea eventualelor manifest ri 
discriminatorii şi promovarea interculturalit ii 

 



 
ACTIVITATI 

 
RES URSE 

 
RESPONSA- 
     BILIT I 

 
TERMENE 

 
INDICATORI DE 
PERFORMANTA 

1. Înaintarea de 
adrese c tre 
primarie i 
institu iile 
responsabile 
 

Proprii Directorii 
şcolii 

1.10.2017 Întocmirea 
adreselor c tre 
institu ii 

2. Întocmirea 
bazei cu elevii 
de etnie rrom  

i cei cu CES i 
din familii 
defavorizate 

Proprii  Directorii 
colii 

Noiembrie 
2017 

Completarea 
bazei de date la 
termen 



ACTIVIT I RESURSE RESPONSABILI-  
         T I 

TERMENE INDICATORI DE 
PERFORMAN  

1.Identificarea 
posibilelor 
forme de 
discriminare la 
nivelul colii 

Inv torii / 
dirigin ii 
Psihologul 
colar 

Responsabilul 
comisiei  

Inv torii / 
dirigin ii 
Psihologul 
colar 

Semestrial  Rapoartele 
comisiei i 
inform ri ale 
dirigin ilor 

2. Planificarea 
activit ilor de 
prevenire i 
combatere a 
manifest rilor 
discriminatorii 

Inv torii / 
dirigin ii 
Psihologul 
colar 

Responsabilul 
comisiei 

Inv torii / 
dirigin ii 
Psihologul 
colar 

Responsabilul 
comisiei 
Directorii şcolii 

 
Semestrial 

Num rul 
activit ilor 
desf şurate, 
graficul de 
activit i  
 Num rul de 
participan i 



3.Derularea de 
activit i în parteneriat 
cu institu ii abilitate 
pentru cunoaşterea 
factorilor de risc şi a 
consecin elor actelor 
de 
violen  şi delincven  
juvenil . 

Dirigin ii 
Consilierul 
educativ 
proprii 

Psihologul 
colar 

Responsabilul 
comisiei 

Semestrial Num rul 
activit ilor 
desf şurate 
 Num rul de 
participan i 
Integrarea 
elevilor din 
categorii  

4.Organizarea şi 
coordonarea 
activit ilor 
extraşcolare de 
promovare a 
interculturalit ii 

Responsabilul de 
comisie 
Dirigin ii 
proprii 

Consilierul 
educativ 

Semestrial  Num rul de elevi 
participan i 
Num rul de 
activit i 
desf şurate 
Schimb ri de 
atitudine 

5. Derularea proiectului 
”Şcoala de weekend” 

Cadrele didactice 
bugetare şi 
extrabugetare 

Directorii 
şcolii 

An şcolar Analize periodice 
a nivelului de 
performan  
Num rul de elevi 
participan i 


