
 

Director, prof. Armencea Florentina 

Responsabil CEAC, prof. Țuțu Rodica Page 1 

Ministerul Educaţiei și Cercetării 
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Galaţi 

Şcoala Gimnazială „ELENA DOAMNA” Cuza Vodă 
Tel./Fax:0236823860, E-mail: elenadoamna2006@yahoo.com 

 

  

Nr. 2555 din 09.10.2020 

PROIECT DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 

 (2020-2024)  

 
 
 

UNITATEA ŞCOLARĂ: Şcoala Gimnazială “Elena Doamna” 

ADRESA : Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 201, Comuna Cuza- Vodă, judeţul Galaţi, 807271 

E-MAIL: elenadoamna2006@yahoo.com 

TIPUL ŞCOLII:  Şcoală cu clasele I-VIII şi Grădiniţă cu Program Normal  

LIMBA DE PREDARE: limba română 

 

 

Dezbătut şi avizat în şedinţa C.P. din data de    02 .11.2020 

Aprobat în şedinţa C.A. din data de     02.11.2020 

 

 

 

ARGUMENT 

 

mailto:elenadoamna2006@yahoo.com


 

Director, prof. Armencea Florentina 

Responsabil CEAC, prof. Țuțu Rodica Page 2 

PROIECTUL DE DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ AL UNITĂŢII ŞCOLARE  este 

documentul şi instrumentul de lucru necesar, asigurând o imagine reală şi o analiză  a ceea ce este 

şcoala  şi proiectează pe termen lung activitatea viitoare, pe baza unor repere clare.  

Planul de Dezvoltare este necesar  pentru  a ne cunoaşte ţintele, scopurile, resursele şi a stabili 

modalităţile de îndeplinire a acestora pentru ca activitatea noastră să se desfăşoare ordonat, în echipă 

şi să putem ridica standardele şcolii şi să ducem la îndeplinire misiunea propusă. 

La baza întocmirii Planului de Dezvoltare al Şcolii Gimnaziale  “Elena Doamna” Comuna 

Cuza- Vodă, Judeţul Galaţi, au stat legile care guvernează domeniul învăţământului: Legea Educaţiei 

Naţionale Nr. 1/ 2011, Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, 

Hotărârile şi Ordonanţele emise de Guvernul României, toate actele normative ce decurg din legile 

mai sus menţionate, Ordinele, Metodologiile, Precizările şi Programele elaborate de M.E.C, precum 

şi condiţiile concrete existente în zona în care se află şcoala. Activităţile din cadrul şcolii se 

desfăşoară în conformitate cu legile şi strategiile naţionale care guvernează domeniul, prin 

considerarea specificului regional, judeţean şi local. 

Întrucat avem de a face cu un nou tip de elevi care necesită un alt tip de abordare,  P.D.I.-ul de 

faţă este elaborat pentru asigurarea calităţii procesului instructiv – educativ, în concordanţă cu noile 

cerinţe ale integrării învăţământului românesc în UE, ținând cont de situația epidemiologică 

existentă. Progresul înseamnă schimbare, iar cel mai important factor de schimbare este capacitatea 

de a inova, dar şi disponibilitatea de a coopera. Şcoala poate îndeplini această misiune dacă elevul 

care parcurge învăţământul obligatoriu învaţă pentru a răspunde următoarelor tipuri de finalităţi: 

învaţă pentru a şti, învaţă pentru a face, învaţă pentru a fi, învaţă pentru a trai decent şi sigur în 

societate şi orice tip de comunitate.  

           Plecand de la premisa ca un PDI este eficient daca :  

• are la bază o analiză temeinică a mediului intern şi extern  

• este ambiţios, dar realist 

• specifică în mod clar ceea ce trebuie făcut  

• stabileste un program de activităţi adaptat şcolii respective  

• acoperă toate activităţile şcolii dar urmăreste dezvoltarea prin stabilirea doar a unui număr limitat de 

priorităţi cheie  

• cuprinde ţinte măsurabile şi încadrate în timp  

• are acţiuni clare, lipsite de ambiguitate  

• precizează modalităţi pentru monitorizare, evaluare şi actualizare  

 am identificat si am stabilit  tinte si obiective noi privind dezvoltarea scolara pentru perioada 2020 

– 2024, care pot fi masurabile si cuantificabile, evitandu-se astfel caracterul general si ambiguu. 

Perioada 2020-2024 pentru care am elaborat acest proiect este necesară şi suficientă pentru 

stabilirea unor obiective care să depăşească durata unui ciclu de  învăţământ în aşa fel încât 

obiectivele propuse să poată fi evaluate şi confirmate.  

 Asigură astfel progresul, evoluţia şi înregistrarea unor rezultate pozitive pe traiectoria Cine 

suntem? Unde ne aflăm? Ce schimbări se impun? Cum vom reuşi să le realizăm? Ce valori 

ne susţin? Cine sunt beneficiarii schimbărilor?  

 Concentrează atenţia asupra finalităţilor educaţiei: dobândire de abilităţi, atitudini, cunoştinţe, 

aptitudini, credinţe şi valori.  

 Asigură concentrarea tuturor domeniilor funcţionale ale managementului: Curriculum, 

Resurse material – financiare, Resurse umane, Relaţii sistemice şi comunitare.  

 Asigură coerenţa transpunerii strategiei pe termen lung a şcolii într-o listă de obiective pe 

termen scurt, ce pot fi uşor înţelese şi monitorizate.  

 Favorizează creşterea încrederii în capacităţile şi forţele proprii; asigură dezvoltarea personală 

şi profesională.  

 Dezvoltă parteneriatele din interiorul şi exteriorul unităţii şcolare, implicând în educaţie mai 

mulţi factori  ( familie, comunitate, instituţii educaţionale ) 
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I. REPERE GEOGRAFICO - ISTORICE 

 

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială “Elena Doamna”, Comuna Cuza Vodă - 

Galaţi 

     Şcoala noastră funcţionează în comuna Cuza Vodă, judetul Galaţi  pe drumul naţional Galaţi 

- Slobozia-Conachi – Pechea, la 30 km distanţă de muncipiul reşedinţă de judet, Galaţi.  Teritoriul 

administrativ se învecinează  cu teritoriul comunelor Slobozia-Conachi şi Pechea. 

 În ciclul preşcolar, primar şi gimnazial sunt şcolarizaţi copii din comună, dar şi copii aflaţi în 

grija unor asistenţi sociali. Mulţi părinţi  sunt plecaţi la lucru în străinătate, lăsându-şi copiii in grija 

rudelor; alţii luându-şi copiii cu ei.                                   

De mai bine de o jumătate de secol, şcoala se ridică în centrul comunei Cuza Vodă. După 

relatările regretatului prof. Pavel Vrabie (director al unităţii până în anul 2006), localul a fost ridicat 

prin anii   1907-1908, cu sprijinul Elenei Doamna, soţia  domnitorului Alexandru Ioan Cuza.  De 

altfel şi localitatea poartă numele marelui  domnitor. 

Şcoala a fost de tip clasic, adoptat pe timpul reformei învăţământului  sub  Spiru Haret: două 

săli de clasă despărţite de un hol, cu o cancelarie în spate. Din vechea construcţie nu s-a mai păstrat 

nimic,  astăzi şcoala funcţionează într-un local nou, dat în folosinţă în mai 2010. 

Ca şi părinţii lor cu ani în urmă, şi astăzi, din cele mai îndepărtate margini ale comunei, se 

îndreaptă spre grădiniţă şi şcoală, peste două sute de copii. Îi aşteaptă zilnic în şcoală, cu multă 

dragoste cadrele didactice, care sunt preocupate permanent de buna pregătire a  viitorilor adulți ai 

societăţii.                                                              De-a lungul timpului şcoala a fost  dotată cu mobilier 

modern  individual, fiind un prim pas spre îmbunătăţirea calităţii învăţământului.                                                                                                                                                                     

.. Prin programul  „Relansarea învăţământului în mediul rural”, şcoala a primit  10 calculatoare.  

Unul a fost   obţinut  în urma   proiectului   „Tradiţie  şi Creaţie”  derulat în anul 2007-2008. În 

prezent învăţătorii şi profesorii folosesc  la  diferite activităţi, C.D-uri educative . 

Elevii şcolii au participat cu succes la concursuri şcolare, iar absolvenţii claselor a VIII- a, din 

fiecare generaţie, promovează cu succes examenele pentru înscrierea în licee de prestigiu din oraşul 

Galaţi, alegând secţiile de matematică-fizică, filologie, informatică, industrie alimentară, comerţ. Din 

rândul foştilor elevi ai şcolii s-au ridicat în ultimii ani foarte buni meseriaşi.  

Copiii de astăzi din şcoala noastră, au nevoie nu doar de o bună pregătire ştiinţifică şi 

practică, ci şi de informaţie pentru a putea face faţă cerinţelor lumii moderne în continuă 

transformare şi dezvoltare. Preocuparea permanentă a dascălilor din şcoală este şi aceea de a pregăti 

elevii pentru o societate a viitorului în care să obţină performanţe profesionale în oricare din 

domeniile alese.  

Dintotdeauna şcoala a avut o mică bibliotecă alcătuită din publicaţii şi un fond de carte, creat 

în timp, de  peste 6230 de volume. Unele cărţi sunt vechi din perioada 1960 – 1970. În ultimii ani 

fondul de carte s-a îmbogăţit cu câteva sute de volume noi, mai ales cărţi de  literatură pentru elevii 

claselor I – VIII. 

În anul şcolar 2007-2008 toate eforturile cadrelor didactice şi elevilor au fost făcute pentru a 

da viaţă  unei săli - muzeu. Activităţile s-au îndreptat spre amenajarea unui spaţiu adecvat, dotări 

tehnice minime.  Această sală a fost amenajată prin subproiectul “ Tradiţie şi Creaţie”, cu ajutorul 

Comitetului de părinţi, al  Primăriei Cuza Vodă, şi cu sprijinul ISJ Galaţi . Spaţiul generos şi luminos, 

cu reamenajări minime este foarte potrivit pentru  desfăşurarea aât a orelor cât și unor activităţi 

extracurriculare. În rafturi au fost aranjate diferite colecţii de obiecte vechi. Folosind PC şi aparatura 

audio şi video, s-au putut organiza în sala muzeu audiţii, spectacole cu acompaniament muzical, 

înregistrări ale unor lecţii deschise sau evenimente petrecute în şcoală. 
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  O mare împlinire este şi apariţia revistei „Zig-Zag”, revistă a Şcolii Gimnaziale „Elena 

Doamna”. În revistă apar ştiri, articole scrise de elevi şi învăţători, creaţii literare, desene. Copiii sunt 

talentaţi şi dornici de a-şi exprima gândurile.  

„Adevarat ca mai cinstit lucru nu este in lume si mai scump si mai curat, decat omul procopsit la 

invatatura” zicea Mihail Sadoveanu  

Micuţii căutători de frumos au acum posibilitatea să-şi exprime cu sinceritate gândurile, dorinţele, în 

paginile unei reviste a lor, creată de ei. 

Redactorii revistei sunt colegi, învăţători şi profesori simpli „truditori” dispuşi să investească timp, 

răbdare, energie şi perseverenţă în acest proiect. Lansarea acestei reviste a fost îmbrăcată în haine de 

sărbătoare în luna martie 2005.                 

„Consideră elevul o făclie pe care să o aprinzi, astfel încât mai târziu să lumineze cu o lumină 

proprie”, spunea Plutarh. 

Noi, cadrele didactice din Şcoala Gimnazială “ Elena Doamna” am aprins făcliile şi vom avea 

grija să rămână aprinse cât mai mult timp cu speranţa că drumul acestor copii va fi plin de lumină. 

        Mulţumiri personalului din Şcoala  Gimnazială „ Elena Doamna”, copiilor şi părinţilor care prin 

efortul lor permanent au dat viaţă Proiectului „Tradiţie şi Creaţie ” şi au transformat şcoala într-o 

„Inimă a satului”. 

 

II. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN  

II. 1. Prezentarea organizației școlare  

  

II.1.1 Date de identificare  

Denumire Școala Gimnazială “Elena Doamna”, Comuna Cuza Vodă  

CUI 23913214 

Cont trezorerie RO77TREZ24A650401100101X  

Adresa Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 201, comuna Cuza Vodă, judetul Galaţi, 807271 

Telefon/fax 0236 823860  

e-mail: elenadoamna2006@yahoo.com  

Anul înfiinţării unităţii de învăţământ: 1907/1908 

Autorizaţie de funcţionare: Există aviz sanitar de funcţionare  Nr. 37561/12.12.2016  

Sistem de pază: Există sistem de alarmă şi sistem video avizate de Poliţia Galati Nr. 

278211/02.08.2010 

Autorizaţie de securitate la incendiu: Există autorizaţie de securitate la incendiu/apărare civilă  Nr. 

1527127/17.09.2010  

contract de prestari servicii in domeniul sanatatii si securitatii in munca cu nr. 1417/20.05.2019 

Certificat de înregistrare fiscală;  

Atestat ARACIP obţinut în urma evaluării externe periodice din 5-6 iunie 2014   
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Certificat constatator nr. 424/06.04.2009 emis de ITM Galați, conform căruia unitatea noastră școlară 

îndeplinește condițiile de funcționare specifice securității și sănătății în muncă. 

 

Modul de funcţionare al unităţii: un singur schimb 

- ciclul preşcolar : 8.15 – 10.45 

- ciclul primar :     8.15 -   11.25 

- ciclul gimnazial: 8.00 – 13. 45 

II.1.2 Date statistice de baza pentru anul scolar 2020-2021 

 

Tipul unităţii de 

învăţământ 

gimnazial 

Niveluri de invatamant  prescolar, primar si gimnazial  

Forma de finanţare de stat 

Forma de învăţământ zi 

Limba de predare română 

Limbi străine studiate engleza, franceza 

Numar de grupe/clase 3 grupe/ 5 clase primar / 4 clase gimnazial – total –  12 clase 

Numar de elevi 48 prescolari / 98 elevi primar /93 elevi gimnazial – total 239 

elevi 

Numar cadre didactice 3 educatoare / 5 invatatoare / 12 profesori  

Numar c.d. auxiliar secretar – 1.00 / contabil – 0,5 -  total – 1,5 norme 

Numar nedidactic femei de serviciu – 3 – total 3  

  

II.1.3 Informatii de tip cantitativ si calitativ 

 

An şcolar 2017 - 2018 2018 - 2019 2019-2020 

Număr clase 3 gradinita / 5 

primar / 4 gimnazial 

3 gradinita / 5 

primar / 4 gimnazial 

3 gradinita / 5 

primar / 4 

gimnazial 

Numar elevi 56 / 110 / 104 55/103 /99 52/102 /96 

Rata 

promovare 

 100%/96,77/82,93 100%/94,44%/82% 100%/100%/96,02 

    

Nr. elevi corigenti 

Iunie  

3                              3- gimnaziu - 

Nr. elevi repetenti 

Iunie  

3                                          

(1 primar, 2 

gimnazial) 

 

(1 primar, 6 

gimnazial) 

4                                            

( 4 gimnazial) 

Rata abandon 3 elevi cu sit. 

neinch.  (1 primar, 2 

gimnazial) 

- - 

Rata promovare 

evaluare nationala 

78,95% LRO                 

64,70% MATE             

64,70% LRO 

68,42% MAT 

60,86% LRO 

60,86% MAT 

 

II.1.4 Prognoza numarului de elevi si de clase  

Clasa pregatitoare si clasa I  

Anul Prognoza nr. elevi Nr. clase 

2017 / 2018 Preg. 20 Preg. – 1 

2018 / 2019 Preg. 17 Preg. – 1 
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2019 / 2020 Preg. 19 Preg. – 1 

2020 / 2021 Preg. 20 Preg. – 1 

                                                                                                                                                                             

II.1.5 Personalul scolii  

II.1.5.1 Personal didactic 2020-2021 

 

Specialitatea Studii  Statutul Grad didactic 

M SSD S Titular Detasat Suplin. 

calif. 

Suplin. 

necalif 

PCO Deb. Def. II I 

educatoare 2 1 - 3 - - - - - - 1 2 

invatatoare 2 - 3 5 - - 1 - 1 - 2 2 

profesori - - 12 8 2 4 - 1 - 4 4 4 

total 4 1 20 16 2 4 1 1 1 4 7 8 
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Calitatea personalului didactic:  

Aproape toate cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea în această instituţie sunt 

calificate pe domeniile de predare, înregistrându-se doar un singur caz la învățători, fiind personal 

didactic necalificat. 

În şcoala noastră sunt trei cadre didactice de la ciclul primar care sunt  încadrate ca profesor 

pentru învăţământul primar, deoarece şi-au completat specializarea prin învăţământ superior sau prin 

institute care să le permită dezvoltarea profesională. 

 Calificat : 95%  

 Necalificat: 5% 

 Metodişti: 1 profesor 

În anul şcolar 2019-2020  majoritatea  cadrelor  didactice s-au înscris şi au parcurs diverse cursuri de 

perfecţionare pe domenii de interes organizate de ISJ şi CCD si au sustinut preinspectii si inspectii – 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi 

prenumele 

cadrului 

didactic 

Gradul 

didactic 

solicitat 

Speciali-

zarea 

Seria ȋn 

care 

este 

inscris 

Centrul unde 

va susţine 

examenul 

Observaţii 

1. Popescu 

Daniela 

GR. DID. I religie 2015-

2019 

Facultatea 

“Iustinian 

Patriarhul” 

Bucureşti 

Amână examenul 

pentru anul şcolar 

2020-2021; a 

primit avizul ISJ 

2. Sima (Toader) 

Georgiana-

Elena 

GR. DID. 

II 

biologie 2018-

2020 

Universitatea 

“Dunărea de 

Jos”, Galaţi 

S-a ȋnscris la gr. 

did. II, pentru 

sesiunea 2018-

2020. Susţine 

examenul final. 

3. Suruianu 

Valerica 

GR. DID. 

II 

Ed. fizică 2018-

2020 

Universitatea 

“Dunărea de 

Jos”, Galaţi 

S-a ȋnscris la gr. 

did. II, pentru 

sesiunea 2018-

2020. Susţine 

examenul final.  

4. Oprea Ileana GR. DID, I educatoare 2018- 

2021 

Universitatea 

“Dunărea de 

Jos”, Galaţi 

 

5. Ţuţu Rodica GR. DID. I matematica 2019-

2022 

Universitatea 

“Dunărea de 

Jos”, Galaţi 
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6. Postolache 

Andreea -Lidia 

GR. DID. I ȋnvăţătoare 2020 - 

2023 

Universitatea 

“Dunărea de 

Jos”, Galaţi 

A depus cerere 

pentru susţinerea 

inspecţiei ȋn 

vederea ȋnscrierii 

la gr. did. I. 

La toate inspecţiile susţinute de cadrele didactice in vederea obtinerii gradelor didactice, inspectorii 

de specialiatate au acordat calificativele „FOARTE BINE”. 

 

- cursuri de formare si activităti la care au participat cadrele didactice: 

       Formarea profesionala la nivelul unitatii noastre scolare s-a realizat in anul scolar 2019/2020 prin 

raportare la standardele profesionale si la competentele necesare realizarii sarcinilor din fisa postului 

astfel: 

 

CADRE DIDACTICE CARE AU FINALIZAT CURSURI  DE FORMARE  ÎN ANUL 

ŞCOLAR 2019-2020 

PROGRAMUL POSDRU/ OFERTA CCD/ISJ 

    

Nr . crt. Numele si 

Prenumele 

Curs de formare  Nr. ore Perioada  

1. prof. Grigore 

Alina 

”Oratoria didactică şi 

susţinerea prezentărilor 

ȋn public”, program 

acreditat prin OMEN nr. 

4482/15.07.2019, 

categoria 3, de către 

asociaţia”Centrul 

Educaţional Practic”; 

40 04.10.2019 – 

18.10.2019 

2. prof. inv. 

primar Neagu 

Doina 

”Oratoria didactică şi 

susţinerea prezentărilor 

ȋn public”, program 

acreditat prin OMEN nr. 

4482/15.07.2019, 

categoria 3, de către 

asociaţia”Centrul 

Educaţional Practic”; 

40 04.10.2019 – 

18.10.2019 

3. prof. Popescu 

Daniela 

”Oratoria didactică şi 

susţinerea prezentărilor 

ȋn public”, program 

acreditat prin OMEN nr. 

4482/15.07.2019, 

categoria 3, de către 

asociaţia”Centrul 

Educaţional Practic”; 

40 04.10.2019 – 

18.10.2019 
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4.  prof. Lică 

Sabrina 

”Oratoria didactică şi 

susţinerea prezentărilor 

ȋn public”, program 

acreditat prin OMEN nr. 

4482/15.07.2019, 

categoria 3, de către 

asociaţia”Centrul 

Educaţional Practic”; 

40 04.10.2019 – 

18.10.2019 

5. prof. ȋnv. 

primar Vieru 

Elena-Georgeta 

”Curriculum relevant, 

educație deschisă pentru 

toți”. Formare nivel II- 

învățământ primar, 

octombrie 2019, ȋn 

cadrul programului de 

formare CRED 

Resursele Elearning de 

la teorie la practică – 

curs online ce urmează a 

fi desfășurat de CCD 

Galați, în luna august 

2020 

  

6. prof. ȋnv. 

primar 

Vrȋnceanu 

Nicoleta 

(Bâldigău 

Nicoleta) 

”Curriculum relevant, 

educație deschisă pentru 

toți”. Formare nivel II- 

învățământ primar, 

octombrie 2019, ȋn 

cadrul programului de 

formare CRED 

  

7. prof. ȋnv. 

primar 

Postolache 

Andreea-Lidia 

”Evaluarea competețelor 

la elevii din ciclul primar 

și gimnazial”, curs avizat 

MEN, conform avizului 

cu nr. 37530/7.10.2019 

Casa Corpului Didactic 

București; -”Profesor în 

online”, Digital Nation, 

finalizat cu certificat de 

absolvire Seria DN-PO-

1-94936B45; Resursele 

Elearning de la teorie la 

practică – curs online, 

CCD Galați 

 

32 

 

 

 

 

 

30 

26.09.2019 – 

20.10.2019 

 

 

 

 

 

9-17.05.2020 
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8. educatoare 

Oprea Ileana 

G Suite for education , in 

format online 

 

2 ore 25.05.2020   

  ”Oratoria didactică şi 

susţinerea prezentărilor 

ȋn public”, program 

acreditat prin OMEN nr. 

4482/15.07.2019, 

categoria 3, de către 

asociaţia”Centrul 

Educaţional Practic”; 

40 04.10.2019 – 

18.10.2019 

9. prof. Ciurescu 

Iuliana 

- ”Curriculum relevant, 

educație deschisă pentru 

toți”. Formare - 

învățământ gimnazial,ȋn 

cadrul programului de 

formare CRED. 

 iulie – august, 

2020 

10.                 prof. 

Sima 

Georgiana 

 

- G Suite for 

education instruire 

online organizată de 

CCD Galați 

(adeverință nr. 

756.377/10.06.2020);  

  

11. prof. Suruianu 

Valerica 

Informatica 

,,Administrator 

retele locale si de 

comunicatii”; 

,, Metode de 

predare si evaluare 

centrate pe elev’’ 

organizat de CCD-

Bacau; 

,,Efectele bullying-

ului’’ organizat de 

Asociatia Dascali 

Emeriti Bacau 

 februarie 2020 

12. prof. Tuduran 

Ionelia 

- ”Curriculum relevant, 

educație deschisă pentru 

toți”. Formare - 

învățământ gimnazial, , 

ȋn cadrul programului de 

formare CRED. 

 octombrie 2019 

– ianuarie 2020  
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  -  „Resurse digitale 

pentru profesorii de 

gimnaziu”  

 

 februarie 2020; 

  -  “Profesor în Online’’  mai 2020; 

 

 

  Echipa Scolii : 

Director –prof. Armencea Florentina 

Prof. Tutu Rodica  - resp. CEAC                                              

Prof. Topor Mirela   - cons. educ                           

Prof. Ciurescu Iuliana -consilier pentru proiecte şi programe europene 

Prof. inv. primar Postolache Andreea 

Educ. Oprea Ileana                                    

Adm. financiar Ursu Lenuţa                      

 Secretar Grigoras Constantina   Mirică Florentina – presedinte  CRP 

Indicatori de evaluare a performanţei:  

Este cunoscut faptul că ierarhizarea unităţilor de învăţământ se face în primul rând în funcţie de 

rezultatele absolvenţilor săi şi abia apoi după performanţele individuale ale cadrelor didactice. 

Astfel, putem spune că eleviii noştri au obţinut rezultate relativ  scăzute la Evaluarea Naţională, unde 

procentul  de promovabilitate a fost de 60,87% față de anul 2019 când procentul  de promovabilitate 

a fost de 68,42%.  

Astfel pentru imbunatatirea rezultatelor scolare si  ridicarea procentului de promovabilitate la 

Evaluarea Naţională la peste 85% este necesara reconsiderarea modului de abordare a activitatii de 

catre cadrele didactice ceea ce duce la asigurarea unui demers instructiv-educativ de calitate. 

Nu s-au semnalat pe parcursul anului şcolar probleme majore de disciplină, diriginţii şi 

învăţătorii claselor implicandu-se în activitatea educaţională a elevilor pentru a evita eventualele 

probleme comportamentale majore, iar atunci când au sesizat anumite probleme la elevi au luat 

legătura cu familiile şi alţi factori de competenţă pentru a-i ajuta pe elevi să depăşească anumite 

momente critice apărute în viaţa lor.  

In schimb, in ciuda discutiilor repetate cu familiile elevilor ce nu au frecventat cursurile, nu s-

a reusit readucerea lor la scoala, astfel ca, la sfarsitul anului scolar 2019/2020 s-a inregistrat un 

numar de 4 elevi ce au fost declarati repetenti din cauza absentelor (situatii neincheiate la toate 

disciplinele), doi dintre ei fiind scoși din evidentele scolare (cf. ROFUIP).                                                                                                                                            

O atenţie deosebită s-a acordat activităţilor sociale şi culturale care au avut ca obiectiv principal 

atragerea elevilor în astfel de activităţi pentru a-i sensibiliza şi implica mai mult în viaţa societăţii, 

participând on-line la concursuri şcolare, proiecte educative care au trezit interesul elevilor, dar mai 

ales dorinţa lor de afirmare. 

CONCURSURI NAŢIONALE: 

 *Concursul National de Matematica "Olimpiada satelor din Romania"  
   Rezultate:  

   - elevii Tatu Andrei Valentin, clasa a VI-a si Pelin Cosmin, clasa a VIII-a,  s-au calificat la etapa 

județeană ; coordonator prof. Ţuţu Rodica. 
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   - 7 elevi de la clasa a IV a s-au calificat la faza judeţeană ; coordonator ȋnv. Neagu Doina. 

 

* Concursul naţional cu participare internaţională, de ecologie şi protecţia mediului « IA’ŞI 

green bag, creează şi responsabilizează pentru eco-ul naturii ! », Ediţia a X-a, organizat de 

Palatul Copiilor Iaşi, 17-20 octombrie 2019, cuprins ȋn CAEN 2019, finanţate ANEXA nr.7 la 

OMEN nr. 3016/09.01.2019, poziţia nr. 95. 

CLASA A IV-A, prof. înv. primar, Neagu Doina 

Au participat 3 elevi, unul a obţinut premiul al II-lea. 

-Concursul Național ”COMPER”, Limba și literatura română, faza judeţeană I – organizat de 

Fundaţia pentru Ştiinţe şi Arte Paralela 45 în parteneriat cu MEN prin protocolul de colaborare 

nr.419/13.06.2016 şi inclus ȋn Calendarul Concursurilor Naţionale Şcolare organizate ȋn anul 2018-

2019, fără finanţare MEN, nr.3076/17.01.2018, secţiunea 3, poziţia 85.  

Rezultate: 

ȊNVĂŢĂMȂNT PRIMAR 

CLASA PREGĂTITOARE, înv. Lupu Gherghina 

- PREMIUL I – 9 elevi               

- PREMIUL II - 2 elevi 

- MENŢIUNE -   4 elevi 

 

CLASA I, prof. înv. primar, Vrînceanu Nicoleta 

Nu au fost comunicate rezultatele obținute de elevi. 

 

CLASA a II-a, prof. înv. primar, Vieru Elena- Georgeta 

Nu au fost comunicate rezultatele obținute de elevi. 

 

CLASA a III-a, prof. înv. primar, Postolache Andreea-Lidia 

- premiul I-5 elevi;  

- premiul al II-lea- 4 elevi;  

- premiul al III-lea: 3 elevi;  

- Mențiune- 8 elevi. 

 

CLASA A IV-A, prof. înv. primar, Neagu Doina 

Au participat 19 elevi, cu urmatoarele rezultate: 

5 elevi-100 puncte; 1 elev – 80 puncte; 1 elev – 75 puncte; 4 elevi – 70 puncte; 1elev – 65 puncte; 2 

elevi – 60 puncte; 2 elevi – 55 puncte; 3 elevi – 50 puncte 

* Concursul Național ”COMPER”, Matematică, faza judeţeană I – organizat de Fundaţia pentru 

Ştiinţe şi Arte Paralela 45 în parteneriat cu MEN prin protocolul de colaborare nr.419/13.06.2016 şi 

inclus ȋn Calendarul Concursurilor Naţionale Şcolare organizate ȋn anul 2018-2019, fără finanţare 

MEN, nr.3076/17.01.2018, secţiunea 3, poziţia 85 .  

Rezultate: 

ȊNVĂŢĂMȂNT PRIMAR 

CLASA PREGĂTITOARE, înv. Lupu Gherghina 

- PREMIUL I – 8  elev                                             

- PREMIUL II - 3 elev 

- PREMIUL III - 1elevi 

- MENTIUNE  - 3 elev     

CLASA I, prof. înv. primar, Vrînceanu Nicoleta 

Nu au fost comunicate rezultatele obținute de elevi. 



 

Director, prof. Armencea Florentina 

Responsabil CEAC, prof. Țuțu Rodica Page 13 

 

CLASA a II-a, prof. înv. primar, Vieru Elena- Georgeta 

Nu au fost comunicate rezultatele obținute de elevi. 

CLASA a III-a, prof. înv. primar, Postolache Andreea-Lidia 

- premiul I-3 elevi;  

- premiul al II-lea- 12 elevi;  

- premiul al III-lea: 5 elevi;  

- Mențiune- 1 elev. 

 

CLASA A IV-A, prof. înv. primar, Neagu Doina 

Au participat 17 elevi cu urmatoarele rezultate: 

2 elevi-100 puncte; 2 elevi – 95 puncte; 2 elevi – 90 puncte; 2 elevi – 85 puncte; 1 elev – 80 puncte; 2 

elevi – 75 puncte; 2 elevi – 70 puncte; 2 elevi – 65 puncte; 1elev – 60 puncte; 1 elev – 50 puncte 

 

*  Concursul National de Matematică, ”LuminaMath”, etapa online  - au participat  3 elevi de la 

clasa a III-a, dar nu au obţinut rezultate deosebite. 

 

* Concursul Naţional „EuroJunior” privind testările online în cadrul concursului Naţional 

Interdisciplinar, Etapa Mai 2020, Clasa Pregătitoare, Asociaţia pentru Tineret OLIMP. Au participat 

14 elevi şi toţi au primit on-line diplome de participare. 

* Concursul Național ,,Universul cunoașterii prin lectură,,( prof. ȋndrumător Ciurescu Iuliana) 

faza județeană, a participat elevul Tatu Andrei, etapă la care a obținut 95 de puncte și locul al III-lea. 

La același concurs, au participat și elevele Bălan Ramona din clasa a VIII-a, Bucur Elena din clasa a 

VII-a care au obținut 84 de puncte. 

* Concursul ”Olimpiada speciilor”, coordonator prof. Sima Georgiana. 

* Concurs național de educație pentru mediu - ”Școala Ecoterrienilor”. Concursul se bazează pe 

desfășurarea a două tipuri de activități: colectare DEEE și DBA și educație ecologică, coordonator 

prof. Sima Georgiana . 

CONCURSURI JUDETENE/INTERJUDETENE/REGIONALE 

* Concursul regional de creație artistică „Copiii și iarna”, organizat de Liceul Tehnologic   

„Costache Conachi”, Pechea, Galati- decembrie 2019. Concursul face parte din     Proiectul 

Educațional „Vlăstare înzestrate”- ediţia a IV-a, înscris în CAERI 2020-poz.81 

Rezultate: 

GRĂDINIŢĂ: 

D-na Cristea Ene Ileana -grupa mare 

                            Premiul 3-Ivascu Adelayda 

                            Premiul1 -Panait Cristiana Lacramioara- 

                             Mentiune-Paraschiv Alexia Gabriela 

d-na  Bucur Mioara-grupa mica 

                               Bucur Rares Teodor-mentiune 

                               Caus Andrei Mihai-Premiul  2 

                                Codrescu Eric-Premiul  2 

 D-na Oprea Ileana- grupa mijlocie 

                              Premiul I-Sima George 

                              -Premiul III- Coman Maya 

                              -Mentiune-Grigore Amalia 

ȊNVĂŢĂMȂNT PRIMAR: 

 

CLASA PREGĂTITOARE, înv. Lupu Gherghina 

Au participat 3 elevi, fiecare dintre ei primind diplome. 
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CLASA I, prof. înv. primar, Vrînceanu Nicoleta 

Au participat 3 elevi, fiecare dintre ei primind diplome. 

CLASA a II-a, prof. înv. primar, Vieru Elena- Georgeta 

Au participat 3 elevi, fiecare dintre ei primind diplome. 1 elev a obținut mențiune. 

CLASA a III-a, prof. înv. primar, Postolache Andreea-Lidia 

Au participat 3 elevi, fiecare dintre ei primind diplome. 1 elev a obținut mențiune. 

CLASA A IV-A, prof. înv. primar, Neagu Doina 

Au participat 3 elevi, unul dintre ei a obținut premiul I, 1 elev premiul al II-lea, 1 elev - mențiune. 

 

* Concursul -  expoziţie « Daruri pentru Moş Crăciun », Editia a IV-a, 2019 - 2020, domeniul 

cultural-artistic - folclor, tradiţii, obiceiuri, organizat de Şcoala Gimnazială « Dan Barbilian », Galaţi. 

Rezultate: 

CLASA PREGĂTITOARE, înv. Lupu Gherghina 

Au participat 3 elevi, unul dintre ei a obținut premiul I, 1 elev premiul al II-lea, iar altul premiul al 

III-lea. 

CLASA I, prof. înv. primar, Vrînceanu Nicoleta 

Au participat 3 elevi, unul dintre ei a obținut premiul I. 

CLASA a II-a, prof. înv. primar, Vieru Elena- Georgeta 

Au participat 3 elevi, unul dintre ei a obținut premiul al II-lea, iar altul mențiune. 

CLASA a III-a, prof. înv. primar, Postolache Andreea-Lidia 

Au participat 3 elevi. Un elev a obținut mențiune. 

CLASA A IV-A, prof. înv. primar, Neagu Doina 

Au participat 3 elevi, unul dintre ei a obținut premiul al II-lea, iar altul mențiune. 

 

 

* Concursul judeţean de creaţie artistico-plastică “Mărţişor pentru mama” din cadrul 

Proiectului Educaţional Vlăstare ȋnzestrate”, ȋnscris ȋn CAERI 2019, poziţia 1205; Organizator Liceul 

Tehnologic “Costache Conachi”, Pechea, jud. Galati. 

   

GRĂDINIŢĂ : 

D-na Bucur Mariana - Gr. mica  

                                                    -Crisan Andreea 

                                                     Ionescu Valeria 

                                                    Grigoras Daria Maria 

D-na Cristea Ene Ileana-Gr mare- 

                        Panait Cristiana Lacramioara 

                        Ivascu Adelayda 

                       Caus Andrei Mihai 

 D-na Oprea Ileana-grupa mijlocie 

 

ȊNVĂŢĂMȂNT PRIMAR: 

 

Au participat câte 3 elevi de la fiecare clasă. Rezultatele nu au fost comunicate până la data emiterii 

prezentului Raport. 

 

ȊNVĂŢĂMȂNT GIMNAZIAL: 

 



 

Director, prof. Armencea Florentina 

Responsabil CEAC, prof. Țuțu Rodica Page 15 

Au participat d-nele  prof. Topor Mirela, Popescu Daniela și Ciurescu Iuliana, unde elevii coordonaţi 

au oţinut următoarele rezultate: Radu Marius din clasa a VI-a a obținut premiul al doilea; Ionescu 

Cosmina din clasa a VII-a a obținut mențiune.      

 

Concursul judeţean de creaţie artistico-plastică „Târg de mărţişoare”, Ediția a VIII-a, 2020 – 

aprobat în CAERI 2019/Domeniul cultural artistic, arte vizuale, poziția 1195, pag. 41, organizat 

de Școala Gimnazială Nr. 7, Galați 

 

Au participat câte 5 elevi de la fiecare clasă. Rezultatele nu au fost comunicate până la data emiterii 

prezentului Raport. 

 

* Concurs de creații plastice- „Vis de copil, pe aripi de primăvară”, ediția a III-a, București, 

27.02.2020, organizat de Școala Gimnazială „General Eremia Grigorescu”, București 

Rezultate: 

 

ȊNVĂŢĂMȂNT PRIMAR 

Au participat câte 2 elevi de la fiecare clasa. Rezultatele nu au fost comunicate. 

 

*Olimpiada de religie ortodoxă-faza judeţeană, la care au participat  cinci elevi din clasa a VII a, 

coordonati de prof. Popescu Daniela. 

 

 CONCURSURI LOCALE: 

 În data de 16 aprilie, domnul prof. Balmuș Gheorghe a organizat un concurs online 

,,Dreptate si Nedreptate ‘’, în cadrul educatiei juridice, la care au participat elevi de la clasele VII-

VIII. 

             D-nul profesor de istorie i-a antrenat pe elevi într-un concurs,  la nivelul şcolii ,,9 mai - 

triplă sărbătoare’’având aceeaşi temă: promovarea valorilor europene și naționale. 

 

 Concursul de pictură din „Duminica ortodoxiei” -prof. Popescu Daniela. 

 

 Concursul de creație artistică „Natura ilustrată în opera lui Eminescu”, în cadrul 

Simpozionului Internațional„Vom exista cât îl vom ști pe Eminescu”, ianuarie, 2020  - Ziua 

Culturii Naționale- 18.01.2020 – participanti – elevii ciclului primar, care au primit diplome.  

 ”Educaţia noastra de fiecare zi” - toţi elevii din ciclul primar au realizat lucrări şi au obţinut 

DIPLOMĂ - 5 oct. 2019- ZIUA EDUCAŢIEI; 

 Concursul „101 ani de unitate-1 Decembrie 1918’’, coordonatori: prof. Balmuş Gheorghe 

în parteneriat cu dna prof. Ciurescu I. şi dna prof. Popescu Daniela. Elevii selectaţi au vizionat filmul 

„Personalităţi ce au obţinut Premiul Nobel”.  Cu ocazia Zilei Naționale a României, dnul profesor de 

istorie şi dna profesoară de religie au prezentat un program artistic la ciclul gimnazial.  

 „Cu mască, fără mască....” concurs literar organizat in data de 31 ianuarie 2019  

( cunoştinţe despre  viaţa  şi opera  scriitorului I.L. Caragiale) , coordonator prof. Ciurescu Iuliana.  

 Concurs  „Halloween Party” la care au participat clasele a VI-a, a VIII-a  si a VII-a. Elevii 

au creat  măști  specifice  sărbătorii de Halloween şi le-au expus la avizier ( 30 octombrie 2019), 

coordonaţi de prof. Lică Sabrina.  

 Concursul Sfântului Apostol Andrei, patronul spiritual al românilor și al orașului Galați, 

susținut în școala noastră printr-o expoziție de icoane și premiat în Biserica „Sfântul Mare Mucenic 

Dimitrie, Izvorâtorul de mir”, coordonator prof. Popescu Daniela; 

 Concurs cu titlul „Connaissez-vous la France?”, susținut cu elevii clasei a VI-a, 

coordonator prof. Topor Mirela 
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 * PROIECTE EDUCAŢIONALE 

INTERNAŢIONALE: 

      „Povestea mea – cheia şansei tale”- proiect internaţional ȋn care au fost implicate urmatoarele 

cadre didactice: prof. Grigore Alina, prof. Armencea Florentina , prof. Popescu Daniela, ȋnv. Lupu 

Gherghina, ȋnv. Neagu Doina, ȋnv. Vieru Elena, ȋnv. Postolache Andreea. D-na Neagu Doina a  avut 

calitatea de coordonator zonal, ȋn conformitate cu parteneriatul incheiat cu coordonatorii proiectului – 

Grădiniţa Nr.5, Tr. Măgurele şi Asociatia CEDP. 

 Unitatea noastră şcolară este parteneră ȋn organizarea şi desfăşurarea acestui proiect.  

 

-„Educaţie fără frontiere” , proiect internaţional realizat ȋn parteneriat de către Editura Esenţial 

Media, Editura D’Art, Grădiniţa de Naţionalitate Română din Micherechi, Ungaria, Gimnaziul 

„Sergiu Rădăuţean” din Republica Moldova, Asociaţia Interculturală Româno-Elenă „Dacia” din 

Grecia, în cadrul căruia prof. înv. primar,Neagu Doina a participat în calitate de coordonator. 

  

NATIONALE: 

-„Târg de mărţişoare”, proiect organizat de Şcoala Gimnazială Nr. 7, Galaţi.  

Toți membrii comisiei ȋnvăţătorilor au participat ȋn calitate de coordonatori ai elevilor. 

 

-„ Promovarea Imaginii Şcolii” , ediţia a V a, coordonat de Esenţial Media Press, Piteşti, jud. 

Argeş. Toți membrii comisiei ȋnvăţătorilor au participat ȋn calitate de organizatori. 

 

-„ Portofoliul cadrului didactic!”, proiect organizat de Editura Arabela ȋn parteneriat cu Editura 

D’Art. Ȋnv. Neagu Doina a participant la crearea Soft – ului Educaţional (materiale didactice ȋn 

format electronic). 

 

- Proiectul național ”Fondul Științescu 2019 : Mierea de la stup la imprimare 3D ”,  

Proiect cu finanțare extrabugetară, ȋn care prof. înv. primar Postolache Andreea-Lidia a avut calitatea 

de coordonator, ȋn conformitate cu parteneriatul încheiat cu realizatorii proiectului – Școala 

Gimnazială nr.22, Galați, Fondul Științescu și Asociatia Comunitară. 

Unitatea noastră şcolară este parteneră ȋn organizarea şi desfăşurarea acestui proiect.   

   

- În cadrul Săptămânii Educatiei Globale s-a derulat  proiectul ”Schimbări climatice” coordonat de 

urmatoarele cadre didactice: Vrȋnceanu Nicoleta, Vieru Elena, Postolache Andreea, Neagu Doina, 

Grigore Alina, Sima Georgiana, Tuduran Ionelia;  

 

-In cadrul programului naţional SNAC, s-a derulat proiectul Săptămâna Legumelor și a Fructelor 

donate, 25 – 29 noiembrie 2019, cu scopul de a promova voluntariatul în rândul elevilor.Au fost 

colectate fructe şi legume, apoi distribuite locuitorilor vârstnici ai comunităţii. Coordonatori ai 

claselor au fost educatoarele, ȋnvăţatorii şi profesorii diriginţi din ȋnvăţământul gimnazial, iar 

coordonator de proiect, prof. Sima Georgiana.  

 

- ”Școli Prietenoase cu Natura”, organizat de Societatea Ornitologică Română, inclus în Calendarul 

Activităților Educaționale Naționale (CAEN), coordonator prof. Sima Georgiana.  

 

-”Săptămâna Siguranței pe Internet” - Campania ”O lume fără frică”, 10 – 14.02. 2020, 

coordonator prof. Sima Georgiana   . În cadrul campaniei s-a avut în vedere accesarea platformei 

www.farafrică.ro, conștientizarea efectelor cyberbullying. 

 

-proiect national CAMPIONII ROMANIEI IN SCOALA, LICEU SI UNIVERSITATE, 

organizat de MTS in parteneriat cu MEN, coordonator prof. Suruianu Valerica; 
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REGIONALE/JUDETENE: 

 

-"Daruri pentru Moş Crăciun”, organizator Şcoala Gimnazială Dan Barbilian”, Galaţi, judetul 

Galaţi.  

 

-„Vlăstare ȋnzestrate” ”- ediţia a IV-a, înscris în CAERI 2020-poz.817 

 

Toți membrii comisiei ȋnvăţătorilor au participat ȋn calitate de coordonatori ai elevilor. 

 

 

LOCALE 

 

a) regionale/judeţene (care nu sunt trecute ȋn CAEJ/CAERI) 

 

 *Partener în cadrul Proiectului de parteneriat local „Un mărțișor pentru fiecare”. 

 *A  organizat campionat scolar de handbal/fete, fotbal/baieti si atletism/fete/baieti de ZIUA 

MONDIALA A EDUCATIEI; 

 *Editia a VIII-a a competitiei CUPA STELUTA LUCA, desfasutata in sala de sport a 

comunei PECHEA, a fost animata de grupul de majorete a SCOLII GIMN. ,,ELENA DOAMNA” 

Cuza –Voda. 

      b) la nivelul institutiei/comunităţii locale 

- la nivelul unităţii şcolare 

 

 

La nivelul instituţiei au fost iniţiate proiecte educative împreună cu elevii.  

Au fost  elaborate documentele proiective pentru activitățile extracurriculare care au 

contribuit direct la dezvoltarea instituțională ȋn conformitate cu documentele unităţii: 

  

* educație pentru sănătate – „ Sănătatea, bunul cel mai de preț”, proiect derulat în parteneriat cu 

dispensarul din localitate, cabinetul de stomatologie, dr. Miron Alexandru; coordonatori toti 

ȋnvăţătorii. 

* educaţie pentru mediu – „Schimbările climatice ne afectează pe toţi”, proiect derulat ȋn cadrul 

Săptămânii Educaţiei Globale; ; coordonatori toti ȋnvăţătorii. 

* educație cultural-artistică– „Unirea – un vis ȋmplinit”; coordonatori toti ȋnvăţatorii 

       De vorbă cu Nenea Iancu.... 20 de elevi participanţi de la clasele V-   

       VIII au expus desene şi afişe, reliefând aspecte din viata marelui  

       scriitor Ion Luca Caragiale, coordonator prof. Ciurescu Iuliana. 

* educaţie civică – „Poți alege să fii extraordinar!” ; „Siguranţa rutieră”; coordonatori toti 

ȋnvăţatorii. 

 

 ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE LA NIVELUL ŞCOLII/GRĂDINIŢEI: 

 

a) ȋnvăţământ preşcolar (Grădiniţa cu P.P. “Prichindel”)  

 

 Doamna  Bucur Mariana : 

 ”Blandetea aurie a toamnei ne aduna impreuna”-colectare materiale din natura;     

”Ziua Educatiei”—desene pe asfalt;  

  “1 Decembrie”Ziua Marii  Uniri -proiect tematic 

     “Uite ,vine Mos Craciun”-program artistic ; 

 Doamna  Cristea Ene Ileana : 

  ”Toamna,toamna aurie”-colectare materiale din natura;  

 ”Fructe zambitoare”--colaj  

  “Florile dalbe”-program artistic de Craciun’ 
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    Doamna Oprea Ileana: 

  “Gradinita mea iubita ”-jocuri in aer liber; 

  “ Plimbare in parc in anotimpul toamna”-plimbare in parc pentru a observa schimbarile din natura, 

colectare de frunze, crengute-materiale necesare pentru materiale necesare activitatii practice si de 

pavoazare a clasei 

“Micii ecologisti’ activitati de ecologizare in curtea gradinitei, curatenie, intretinere si reciclare de deseuri 

“ Cizmulita lui Mos Nicolae”- activitate practica 

“Serbarea pomului de iarna”-program artistic 

 Activităţi extracurriculare desfăşurate online de catre grupele de prescolari: 

* “Jocurile copiilor iarna”-jocuri de iarna in aer liber; 

*Activitati interactive parinti / mame – copii ( activitati practice)“ Martisor” ,“8 Martie !”- 

expozitie de martisoare, felicitari de I Martie si 8 Martie; 

*“ Impreuna pentru o Gradinita Verde”-(actiune de ecologizare, reciclare si plantare)- activitati 

de plantare in curtea proprie-desfasurare online 
*“ 9 Mai – Ziua Europei “ 

Concursuri, colaje, desene pe asfalt, jocuri in aer liber.-desene pe alee si jocuri in aer liber in 

curtea proprie-desfasurare online 
*“ I  Iunie – Ziua Internationala a Copiilor ” – cantece, jocuri, poezii, concursuri interactive; 

“Invitatie la carnaval”- serbare de sfarsit de an scolar- 

-parada costumelor-activitate online 

 

 

b) ȋnvăţământ primar şi gimnazial 

*activitatea extracurriculara ,,Eminescu prin ochi de copil’’ realizata de elevii clasei a V-a, 

indrumati si coordonati de prof. Ciurescu Iuliana şi Suruianu Valerica;  

*activitatea sportiva  “Cine arunca mai tare”, desfasurata pe terenul sintetic al scolii, 

coordonator prof. Suruianu Valerica. 

* “Balul bobocilor’’ , clasele a V-a ,  a VIII-a, coordonatori - prof. Ciurescu Iuliana şi Suruianu 

Valerica. 

      *Membrii Comisiei metodice a învățătorilor au desfăşurat activităţi extracurriculare on-line:  

* atelier de creaţie “Totul va fi bine!”, ȋn cadrul proiectului internaţional « Educaţie fără frontiere!»;  

* “Produsele alimentare sănătoase – un aliat preţios al organismului”, activitate educativă din 

cadrul proiectului “Educaţie pentru sănătate”, proiect propus de ISJ, Gala din cadrul proiectului 

“Educaţie pentru sănătate”, proiect propus de ISJ, Galaţi; 

*„Împreună gătim”; 

*„Figurine din fructe şi legume”. 

*„Lecturi în familie” –  martie 2020, coordonator prof. Tuduran Ionelia;   

* „Vă invit în ... Africa” – excursie virtuală 2020, coordonator prof. Tuduran Ionelia ; 

* Holocaust-ului în România, 9 octombrie 2019, coordonator profesor Balmuş Gheorghe care a 

realizat împreună cu elevii o expozitie cu fotografii tematice; 

*,,România Mare- 101”, 29 noiembrie 2019, cu ocazia Zilei Naționale a României de la 1 

Decembrie, s-a organizat o expozitie cu desene tematice realizate de elevi și fotografii din epocă, 

profesor Balmuş Gheorghe  ; 

*,,28 mai Ziua Eroilor și Înălțarea’’ – activitate online, coordonator prof. Balmuş Gheorghe. 

*Concert de colinde în Biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, prezentat de 

elevii claselor a VIII-a, coordonator prof. Popescu Daniela. 

II.1.5.2  Personal didactic auxiliar  

 Activitatea în unitatea de învăţământ se desfăşoară şi cu ajutorul personalului didactic auxiliar şi 

nedidactic în număr de 5 persoane, care se preocupă de activitatea de secretariat, contabilitate, 

încălzire şi curăţenie. Toate aceste domenii de activitate sporesc gradul de confort pentru elevi care 

sunt prioritari atât pentru activitatea didactică cât şi nedidactică. 
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Specialitatea Studii Vechime 

M SSD S  

secretar - - 1 14 ani 

contabil - - 1  

Total - - 2  

 

II.1.5.3  Personal nedidactic  

 

Specialitatea Nr. posturi Nr. persoane 

Femei de serviciu 3 3 

Mecanic 

intretinere 

1 1 

Total 4 4 

 

II.1.6  Baza materiala 

  II.1.6.1  LOCALUL ŞCOLII         

  Anul în care a fost dată în folosinţă clădirea: 

  Prima construcţie a fost dată în folosinţă în anul 1907/1908.  

  A urmat a doua construcţie de şcoală situată peste drum de vechea clădire, inclusiv  anexele ridicate 

în anii următori. Aceste construcţii au funcţionat până în anul 2010, când a fost inaugurat un nou 

local de şcoală. 

 În acest nou local se desfăşoară activitatea instructiv- educativă cu elevii Şcolii Gimnaziale ”Elena 

Doamna”. 

 Unitatea funcţionează:în clădire cu destinaţia de scoala. 

 Suprafaţa desfăşurată a clădirii: 1674,55 m.p. 

 Situaţia juridică a clădirii in care funcţionează unitatea: personalitate juridică din anul 2008 cf. 

Codului Unic de Inregistrare 

Săli de clasă: 8 din care, in 7 funcționează clase ale învățământului primar și gimnazial iar în una 

funcționează o grupă de grădiniță. 

Laboratoare: 2 ( biologie, fizică-chimie) 

Cabinete: 1 (AEL) 

Cabinet director 

Cabinet secretar – contabil 

Cancelarie 

Spațiu de depozitare produce lactate și de panificație: 1 

Cameră centrală termică: 1 

Săli gradinita 2   

Bibliotecă    6231 volume- responsabil prof. Topor Mirela                                                                          

Arhivă 

 

II.1.6.2 UTILITĂŢI 

 Curent electric:      - în şcoală: DA 

 Apa: din reţeaua proprie, cu puţ forat 

 Grupuri sanitare: cu apă curentă : 6 

 Sistem de încălzire - in şcoală: calorifere încălzite de la centrala termică cu lemne 

 Spaţiu de gunoi, amenajat: DA 

 

 II.1.7  Dotare 

 Starea mobilierului: stare bună                                                                                                                                    

Echipamente si mijloace necesare comunicării, extinderii, mijloacelor de informare, diversificarii 

formelor de educaţie: 
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a) dotarea cu calculatoare: - număr total  de calculatoare: 23 

                                           - număr de calculatoare utilizate de elevi: 20 

                                           - număr de calculatoare utilizate în scop administrativ: 3 

                                           - număr de calculatoare conectate la internet: 23 

b)  dotarea cu copiatoare: 2 ( unul la secretariat și unul în cabinetul directorului) 

c) dotarea cu fax: DA (secretariat) 

d) dotare cu scaner (in secretariat) 

e) dotare cu imprimantă: 3 (1 secretariat, 1 contabilitate, 1 director) 

f) laptop: 2 ( 1 secretariat, 1 cancelarie) 

g) videoproiector: 2 ( 1 cancelarie, 1 laborator fizică) 

h) aparat de laminat: 1 bucată 

i) aparat de îndosariat: 1 bucată 

j) aparat de tăiat hărtie: 1 bucată 

k) cameră video: 2 bucăți 

l) aparat foto: 2 bucăți 

m) truse și materiale specifice pentru desfășurarea orelor de chimie și fizică 

n) materiale pentru desfășurarea orelor din ciclul primar 

o) planșe diverse și hărți geografice și istorice. 

 

II. 1. 8 Comunitatea locala: 

Conform ultimului recesământ, populaţia şcolară din comuna Cuza Voda este în scădere faţă de anii 

precedenţi, cauze fiind valorile scazute ale natalitatii, plecarea în strainatate. 

Din punct de vedere religios majoritatea populaţiei şcolare din unitatea noastră este creştin ortodoxă, 

având şi procente de adventişti, de baptişti, şcoala fiind deschisă oricăror culte legale, fără 

discriminări.  

Nivelul de trai al populatiei este in cea mai mare parte scazut ca urmare a veniturilor mici si a unui 

numar destul de mare de persoane care primesc ajutor social ; 

Migrarea părinţilor în străinătate este o ameninţare pentru că îşi lasă copiii cu bunicii sau alte rude 

care nu-i supraveghează aşa cum trebuie.  

Din analiza efectuată reiese problemele cu care se confruntă şcoala :  

 

 

scăderea interesului elevilor pentru cultura şi tradiţii ;  

Şcoala colaborează bine cu autorităţile locale în ceea ce priveşte repartizarea fondurilor necesare 

pentru întreţinerea şi repararea şcolii.  

Relaţiile cu părinţii copiilor sunt destul de bune şi sunt întreţinute prin lectorate cu părinţii, în care 

aceştia sunt informaţi permanent despre problemele şcolii.  

Părinţii sunt organizaţi în comitete pe clase şi pe şcoală şi cei mai multi sunt preocupaţi de 

problemele şcolii .  

Şcoala stabileşte legături cu organele de poliţie în vederea asigurării pazei şi siguranţei elevilor, 

pentru combaterea delicvenţei juvenile, precum şi pentru participarea cadrelor de poliţie la orele de 

educaţie rutieră  

Şcoala colaborează cu medicul comunei în vederea prevenirii îmbolnăvirilor la copii şi asigurarea 

asistenţei medicale.  

Şcoala stabileşte legături cu organele de protecţie a consumatorului în vederea asigurării sănătaţii 

elevilor 

Şcoala colaborează cu Biserica “Sf. Dumitru”, Comuna Cuza Voda pentru organizarea si 

desfasurarea  activitatilor extracurriculare. 

 

II.1.9  Cultura organizationala: 

Şcoala Gimnazială „ Elena Doamna” ocupa un loc de notorietate în spaţiul plin de nobleţe al 

oamenilor şcolii, de mândrie şi recunoştinţa a celor care au absolvit aici, de apreciere a întregii 

societăţi civile, a generaţiilor de elevi care au învăţat şi învaţă rosturile cunoaşterii şi ale vieţii.  
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Credem în valorile educationale formate şi afirmate de-a lungul timpului în aceasta institutie, în 

capacitatea şi competenţele corpului profesoral de aici, de a obţine şi menţine la standarde ridicate 

performanţele elevilor . 

În cadrul organizaţiei şcolare se desfăşoară două activităţi de bază aflate într-o permanentă 

interdependenţă, distingându-se în acelaşi timp prin caracteristicile fiecăreia: activitatea managerial-

administrativă şi activitatea pedagogică-educaţională susţinute de reglementări normative de ordin 

extern, emise de instituţii în drept precum Parlamentul României, Guvernul României, Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării, Inspectoratele judeţene.  

Setul de reglementări interne reprezintă detalieri şi personalizări la nivel local a documentelor 

externe şi sunt produse ale managerilor sau a angajaţilor însărcinaţi cu emiterea acestora: Consiliul de 

Administraţie şi Consiliul Profesoral, Consiliul Elevilor, reprezentanţi care susţin în cadrul unităţii 

şcolare normele stipulate. Normele şi regulile sunt importante în organizarea eficientă a unei 

instituţii, ele coordonează, atenţionează şi reglementează comportamentul oamenilor în cadrul 

instituţiei şi chiar în afara acesteia.  

Regulamentul de ordine interioară a fost elaborat prin consultarea tuturor factorilor interesaţi şi prin 

respectarea normelor din Regulamentul de Organizarea si Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar. În conţinutul Regulamentului de Ordine Interioară sunt cuprinse norme privind 

activitatea elevilor, a cadrelor didactice, a personalului auxiliar şi a personalului nedidactic.  

În ceea ce priveşte climatul organizaţional putem afirma că este un climat deschis, caracterizat 

prin dinamism şi angajare, relaţiile dintre cadre fiind colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. 

Directorul şcolii colaborează bine cu membrii colectivului, ţine seama de sugestiile acestora şi ia 

decizii cu privire la reducerea disfuncţiilor semnalate în activitatea şcolii. Toate aceste aspecte se 

reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice.  

 

II.2  ANALIZA SWOT: 

II.2.1. OFERTA CURRICULARA 

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE 

 pentru fiecare nivel de şcolarizare, şcoala 

dispune de întregul material curricular (planuri 

de învaţământ, programe şcolare, auxiliare 

curriculare – manuale, caiete de lucru, ghiduri de 

aplicare, culegeri de probleme, indrumătoare, 

etc.). 

 oferta şcolii este diversificată, satisface în 

proporţie de 80% nevoile şi dorinţele elevilor; 

 cadrele didactice au documente de planificare 

anuală şi secvenţială de calitate, în concordanţă 

cu curriculumul naţional şi resursele disponibile; 

 desfasurarea in scoala a meditatiilor la LRO si 

MATE pentru evaluarea nationala 

 opţiunile se fac in funcţie de aptitudinile şi 

dorinţele elevilor; 

 existenta fiselor pentru disciplinele optionale, 

avizate de catre CA si de catre inspectorul de 

specialitate 

 schemele orare  si orarele sunt intocmite 

conform instructiunii de lucru  

 existenta site-ului scolii 

 

 

 

 Programe scolare incarcate; 

 Ponderea inca prea mare a pregatirii 

teoretice in detrimentul celei 

practice, cu accent pe cunostinte si 

mai putin pe abilitati, in activitatile 

la clasa; 

 lipsa materialelor de lucru atât 

pentru elevi cât și pentru profesori(în 

sitație de pandemie) 

 insuficienta diversitate a abilităţilor 

cadrelor didactice in raport cu 

solicitările beneficiarilor (elevii); 
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II.2.2  RESURSE UMANE:  

II. 2. 2. 1  ELEVI 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- în fiecare clasă cel puţin unul-doi elevi cu 

posibilităţi intelectuale deosebite 

- interesul pentru şcoală din partea unui număr 

semnificativ de elevi 

- slaba pregatire la lecţii a unor elevi din scoala 

- interes relativ scăzut de participare în cadrul lecțiilor 

- procentaj relativ mare de elevi care manifestă 

dezinteres total faţă de procesul de învatamânt 

- elevi cu carenţe serioase în educatie, cu un 

comportament negativ (violenţă verbală şi chiar fizică, 

lipsă de respect faţă de colegi, faţă de unele cadre 

didactice şi faţă de personalul nedidactic)  

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 

- îmbunatatirea ofertei şcolare şi curriculare cu 

discipline opţionale atractive, cu aplicaţii 

practice  

- cresterea responsabilităţi părinţilor şi elevilor 

faţă de procesul de învăţământ 

- implicarea asistenţilor sociali, a poliţiei, a 

bisericii în activităţi extraşcolare cu caracter 

educativ 

- adaptarea procesului de predare-învăţare-

evaluare la nivelul capacităţilor intelectuale ale 

elevilor din şcoala noastră 

- realizarea unor lecţii la care să se aplice 

metode didactice care să stârnească interesul, 

curiozitatea şi a elevilor mai puţin dotaţi din 

punct de vedere intelectual  

- lipsa implicării părinţilor în vederea supravegherii 

copiilor în timpul pregătirii lecţiilor  

- lipsa exerciţiului pentru o mai bună consolidare a 

cunoştinţelor acumulate 

- neefectuarea temelor pentru acasă 

- familii cu condiţii materiale precare 

- familii dezorganizate, cu situaţii conflictuale 

- părinţi dezinteresaţi de educaţia propriilor copii şi care 

refuză să colaboreze cu personalul din şcoală 

- lipsa motivaţiei pentru continuarea studiilor 

- mulţi părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi copii 

lăsaţi în grija rudelor apropiate 

- criza financiară care afectează majoritatea familiilor  

- lipsa psihologului şcolar  

 

II. 2. 2. 2  PERSONAL DIDACTIC 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 Legea Educatiei Nationale 

 CDŞ oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei de 

informare şi cunoaştere in diferite domenii de 

activitate; 

 existenta programelor scolare pentru CDS – 

optional aprobate de MEN si postate pe site-ul 

ministerului 

  

 desele schimbari ce se aduc Legii 

Educatiei Nationale 

 programele şcolare încărcate pentru 

unele discipline; 

 neconcordanţa între programele 

şcolare la nivel transdisciplinar; 

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE                         

 cadre didactice calificate 95% 

 cadre didactice necalificate 5% 

 numărul cadrelor didactice – 20 din care:  

16 - titulari calificati, 4 - suplinitori calificati 

- neimplicarea în activităţi, cu aceeaşi eficienţă şi 

disponibilitate a tuturor cadrelor didactice 

-   lipsa unor cadre didactice specializate in scrierea 

de proiecte cu finanţare nerambursabilă; 
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 * gradul I: 8  

 * gradul II: 7   

   definitiv: 4                       

   * debutanţi: 1       

 dorinta de perfectionare a unor cadre didactice 

-  anul acesta un numar de 5 cadre didactice isi 

depun dosarele dupa cum urmeaza : 3 pentru 

gradul I, 2 pentru gradul II; 

 buna colaborarea a cadrelor didactice cu 

majoritatea familiilor elevilor si comunitatea 

locală 

 implicarea unor cadre didactice în pregatirea 

elevilor cu deficiente de învăţare (program de 

ameliorare, pregătire suplimentară) 

 relaţiile interpersonale (profesor – elev, 

conducere – subalterrni, profesori – părinţi, 

profesori – profesori, etc.) existente 

favorizează crearea unui climat educaţional 

deschis, stimulativ); 

 exista o bună delimitare a responsabilităţilor 

cadrelor didactice (există comisii constituite 

pe diverse probleme), precum si o bună 

coordonare a acestora; 

 lipsa  cazurilor de delicvenţă juvenilă; 

  implicarea  dirigintilor in consilierea elevilor 

/parintilor sau in rezolvarea altor situatii 

specifice; 

 disponibilitatea unor cadre didactice de a lucra 

cu copii cu CES. 

- gestionarea timpului în favoarea activităţilor 

administrative faţă de cel destinat activităţii 

didactice 

- scaderea motivaţiei şi intreresului pentru 

activităţile profesionale datorita salariilor mici 

(perfecţionare, activităţi extracurriculare, 

confecţionarea materialelor didactice, etc.) 

- lipsa de interes a  participarii la cursuri de 

formare şi perfecţionare a unor cadre didactice 

- conservatorismul unor cadre didactice  privind 

aspecte precum: organizarea şi desfăşurarea 

lecţiilor, centrarea activităţii didactice pe nevoile 

elevului, informatizarea invăţământului; 

- neimplicare in iniţierea unor programe de 

parteneriat; 

 

 

 OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI 

 existenta cadrului legal ce ofera posibilitatea 

organizarii concursurilor de ocupare a 

posturilor  

vacante sau temporar vacante in scoala ;  

 descentralizarea procesului managerial in 

realizarea politicii de personal;  

 disponibilitatea părinţilor de a participa la 

intalniri cu cadrele didactice (sedinţele cu 

părinţii la nivelul clasei/ şcolii, consultaţiile); 

 buna colaborare cu primarul localitatii si 

Consiliul Local 

 

    constrangerile legate de numarul de 

norme didactice din partea MEC si al ISJ 

Galati ;  

 blocarea angajarilor pe posturile didactice 

auxiliare si nedidactice datorită pandemiei;  

 slaba finantare a procesului de invatamant. 

 integrarea anevoioasă în cultura 

organizaţională a unor cadre didactice; 

 motivaţia insuficientă pentru activitate din 

învăţământ nu numai din punct de vedere 

financiar, ci şi ca statut al cadrului didactic 

în societatea actuală 
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II.2.3  RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE 

 dotarea materiala buna a cladirii scolii si 

gradinitei  

 dotare cu mijloace TIC de exceptie atat pentru 

elevi cat si pentru cadrele didactice si 

didactice  

auxiliare ;  

 conexiune la internet  

 AeL; 

 aprovizionare cu materiale igienico-sanitare 

ofera posibilitatea realizarii igienizarii zilnice 

de  

catre personalul nedidactic  

 proiectul de buget aprobat de catre Consiliul 

Local asigura acoperirea a 100% din 

cheltuielile  curente ale scolii  

 cadrele didactice navetiste isi primesc 

decontul pentru naveta in proportie de 100% ; 

 existenta laboratoarelor functionale(fizica-

chimie; informatica); 

 Exista sala de sport; 

 Mentinerea starii de functionare prin activitati 

de intretinere si reparatii periodice; 

 incadrarea cheltuielilor in prevederile 

bugetare si respectarea legislatiei privind 

achizitiile  

publice;  

 transparenta in folosirea resurselor financiare 

ale scoli (atat bugetare cat si extrabugetare);  

 Utilizarea incorecta a utilitatilor de 

catre unii elevi 

 Dotarea invechita, improprie a 

laboratorului de biologie; 

 aprovizionarea cu materiale 

consumabile nu asigura necesarul 

pregatirii activitatilor de catre cadrele 

didactice si elevi ; 

 AeL nefunctional  

 Fondurile banesti sunt insuficiente 

pentru achizitionarea materialelor 

didactice necesare pentru buna 

desfasurare a proceselor instructiv-

educative si pentru intretinerea 

intregului local al scolii; 

 neimplicare in iniţierea unor programe 

de parteneriat; 

 lipsa unor cadre didactice specializate 

in scrierea de proiecte cu finantare 

nerambursabila; 

 nu este intocmit planul de achizitii al 

scolii pentru anul 2013;  

 slaba preocupare a cadrelor didactice 

pentru atragerea de sponsorizari;  

 OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI 

 Implicarea Primariei in rezolvarea unor 

probleme de ordin administrativ gospodaresc; 

 relatie  buna cu Consiliul Local si cu primarul 

localitatii 

 

 subfinatarea sistemului de invatamant ;  

 colectarea in procent mic a taxelor si 

impozitelor locale;  

 restrictiile impuse de legislatia in 

vigoare privind achiztitionarea 

obiectelor de inventar;  
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II.2.4  RELATIA CU COMUNITATEA:  

 

II.3  Analiza PESTE (analiza contextului Politic- politici educationale-Economic,Social si 

Tehnologic in care functioneaza unitatea  scolara) 

II. 3.1 FACTORI POLITICO-LEGALI - politica educationala a guvernului vizeaza 

consolidarea rolului scolii ca principala institutie de educatie si invatamant, de aemenea 

contextul actual politic al Romaniei ca membra a Uniunii Europene, asigura mobilitatea 

cadrelor didactice in spatiul european, si nu numai, reflectata in deschiderea oferita scolilor de 

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE 

 Crearea unui climat de siguranta si a unei 

atitudini de incredere in constiinta 

parintilor „aceasta este scoala potrivita 

pentru copilul meu” 

 existenta parteneriatelor cu institutiile de 

pe raza localitatii (Parteneriat cu  Primaria 

„Cuza-Voda”, Postul de Politie Cuza 

Voda, Biserica Sf. Dumitru Cuza Voda, 

ISU Galati) 

 Intalniri lunare cu parintii elevilor prin 

sedinte organizate la nivelul fiecarei clase; 

 constituirea si functionarea Comitetului 

Reprezentativ al Parintilor ;  

 completarea Consiliului de Administratie 

cu  

2 reprezentanti ai Comitetului 

Reprezentativ al Parintilor 

 completarea CEAC cu reprezentantul 

parintilor si al Consiliului Local; 

 lipsa de supraveghere a copiilor ce au 

parinţi plecaţi la muncă in strainătate; 

 slabul interes acordat testarii 

satisfactiei beneficiarilor procesului 

instructiv-educativ (elevi,parinti, 

comunitate locala) 

  inexistenta unor parteneriate cu 

institutii de cultura de pe raza judetului 

sau nationale;  

 

 

 OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI 

 disponibitatea unor institutii de a veni in 

sprijinul scolii( Primarie in rezolvarea 

unor probleme de ordin administrativ 

gospodaresc); 

 cadrul legal pentru realizarea de 

parteneriate cu institutii publice;  

 legislatia, metodologii si adrese ale ISJ 

Galati privind saptamana de activitati 

extracurriculare;  

 criza de timp a părintilor datorită 

actualei situaţii economice  care reduce 

implicarea familiei in viaţa şcolară. 

Acest lucru se reflectă atât in relaţia 

profesor-elev cât şi in performanţa 

şcolara a elevilor; 

 scaderea numărului de elevi din arealul 

şcolii datorită realitaţilor socio-umane: 

migratia populatiei (in strainatate sau 

in mediul rural), imbătrânirea 

populaţiei din zona scolii . 

 perceperea eronata de catre o parte a 

comunitatii a problematicii vaste din 

activitatea scolii. 

 lipsa resurselor financiare a unora 

dintre potentialii parteneri ;  

 agentii economici de pe raza localitatii 

au resurse limitate si nu doresc 

participarea la parteneriate.  
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catre MECTS si POSDRU de a acccesa programe specifice nevoilor de dezvoltare al 

resurselor umane si financiare. 

II.3.1.1. Legislatia muncii: 

- Permite realizarea angajarilor in scoala numai in anumite limite si potrivit 

Metodologiei de mobilitate a personalului didactic din invatamant 

- Nu permite eliberarea din functie a cadrelor didactice cu performante profesionale 

scazute  

- Blocarea angajarilor pe posturile libere din comapartimentul perosnalului didactic 

auxiliar si nedidactic duce la disfunctionalitati in realizarea obiectivelor propuse de 

catre echipa manageriala 

II.3.1.2. Activitatea partidelor politice: 

- Desi in plan declarativ toate partidele politice manifesta interes fata de invatamant, 

exista inconsecventa in realizarea politicilor educationale si nu exista un proiect viabil 

care sa poata duce la restructurarea sistemului educational romanesc ;  

- Stimularea cresterii sporului natural prin acordarea de facilitati mamelor care isi cresc 

copiii ;  

- La nivel local, organizatiile partidelor politice care formeaza Consiliul Local 

manifesta interes fata de activitatea scolii, sunt receptive la toate propunerile venite si 

si-au numit reprezentantii Consiliului Local in Consiliul de Administratie si in CEAC 

;  

II.3.1.3. Activitatea de lobby: 

- parintii reprezinta un factor important in prezentarea realizarilor scolii si a 

performantelor instructiv-educative; 

- cadrele didactice din invatamantul prmar colaboreaza cu Gradinita cu Program 

Normal Prichindel prezentand principalele realizari in activitatea instructiv-educativa 

si performantele obtinute de elevi; 

- prin participarea la proiecte educationale. 

 

II. 3.2   FACTORI ECONOMICI 

  II.3.2.1.  Activitatea economica  

- aparitia unor firme private ofera oportunitati de sponsorizare a scolii, insa fluctuante; 

- finantarea de catre stat a programelor de asistenta sociala pentru elevi – Programul „ Euro 200”; 

- datorita faptului ca majoritatea societatilor din localitate se bazeaza pe comercializarea 

produselor iar puterea de cumparare este mica, aceste firme au posibilitati reduse de sponsorizare ; 

- acordarea burselor sociale, de merit si medicale pentru elevi de catre Consiliul Local Cuza-

Voda. 

  II.3.2.2.   Politica monetara si valutara 

- fluctuatiile monedei nationale in raport cu valorile de referinta afecteaza contractele de achizitii 

pe termen mediu si lung. 

  II.3.2.3.   Politica bugetara 

- la nivel local politica bugetara este favorabila scolii, asigurandu-se de regula sursele financiare 

necesare desfasurarii procesului educational in foarte bune conditii atat prin finantara de baza cat si 

prin finantarea complementara  

- Nu exista o asociatie a parintilor care sa contribuie cu resurse financiare la dezvoltarea bazei 

materiale a scolii ; 

 -Exista posibilitati reduse la nivel de localitate pentru realizarea de sponsorizari pentru scoala. 



 

Director, prof. Armencea Florentina 

Responsabil CEAC, prof. Țuțu Rodica Page 27 

  II.3.2.4.    Venitul disponibil al familiei                                                                                                                          

- scaderea veniturilor unor familiii genereaza demotivarea elevilor. Se creeaza discordante mari intre 

posibilitatile unor familii ce elevi in scoala si altele, vizibile in privinta achizitionarii de materiale 

auxiliare, participare la activitati extrascolare. 

 

II. 3.3  FACTORI SOCIO-CULTURALI 

II.3.3.1.  Atitudinea fata de munca: 

-atitudine pozitiva fata de munca a majoritatii locuitorilor,  

-cei care se afla in somaj incearca sa isi completeze veniturile prestand diferite activitati 

ocazionale in agricultura ; 

 -numar destul de mare de persoane care primesc ajutor social ;  

II.3.3.2.  Rata natalitatii: 

      - la nivel de localitate, rata natalitatii este foarte redusa ; dupa ultimul recensamant realizat 

populatia scolara este in continua scadere 

-Scaderea anuala a numarului de copii din comuna afecteaza incadrarea personalului didactic. 

II.3.3.3. Nivelul educational  

- majoritatea elevilor provin din medii cu pregatiere medie si sub medie. 

       -in majoritate covarsitoare sursele de informare ale familii se reduc la emisiunile TV si in 

proportie foarte mica la presa scrisa sau internet ;  

      -in proportie covarsitoare parintii au fost elevi ai acestei scoli si au lucrat cu o parte din profesorii 

scolii ; 

      - multe familii au resursele informationale si intelectuale sa intervina a a ajuta copilul pentru 

scoala pana la clasa a III a.   

III.3.3.4. Probleme etnice 

- in comunitate coexista armonios populatii de etnii diferite (romani si rromi). 

III.3.3.5.  Atitudine fata de religie 

- coexistenta pasnica intre indivizi apartinand diferitelor religii ( ortodoxa –predominanta, cultul 

adventist). 

II. 3.4  FACTORI TEHNOLOGICI 

- în localitate exista conexiuni la internet, wirelles la care sunt conectati aproximativ 50% din 

elevii scolii;  

- aproape toate gospodariile din localitate au televiziune prin cablu sau prin satelit; 

 -70% dintre elevii scoli au acasa un calculator la care in general se joaca ;  

- toate familiile elevilor si chiar elevii au cel putin un telefon mobil pe abonament si cartela  

Dotarea, baza materiala 

- cladire functionala, cu toate dotarile si utilitatile necesare desfasurarii procesului 

instractiv-educativ; 

- acces la Internet si televiziune. 

-  graţie bunei colaborări cu comunitatea, în unitate există  dotare cu aparatură audio, 

video,  materiale didactice confecţionate de cadrele didactice sau cumpărate. Toate 

acestea asigură o pregătire optimă a copiilor, în vederea unei bune adaptări la cerinţele 

şcolii şi a integrării sociale a acestora. 

Cadrele didactice din scoala noastra au datoria si totodata responsabilitatea de a-i pregati pe elevi 

pentru schimbarile care se presupune ca vor avea loc la nivel economic, social, politic si tehnologic, 

atat in plan intern cat si international. 

Intre acestea cele mai importante sunt: 

o Generalizarea economiei de piata si transformarea democratica a societatii. 
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o Accesul deschis la informatie al unor segmente din ce in ce mai largi ale 

populatiei. 

o Globarizarea societatii care duce la confruntarea performantelor locale cu 

performantele cele mai inalte inregistrate in lume, intr-un anumit domeniu. 

o Flexibilitatea si mobilitatea pietii muncii intr- o lume dinamica. 

II. 3.4  ECOLOGIC 

- Şcoala nu este situată într-o zonă cu centre comerciale, existând parcurile cu verdeaţă în apropiere. 

- Este o zonă fără unităţi industriale poluante, însă cu un trafic auto mai intens.  

- Se are în vedere antrenarea elevilor în amenajarea zonei verzi a scolii şi educarea lor în spiritul 

păstrării curăţeniei 

          Politica educationala deriva din nevoile de educatie identificate la nivelul scolii si din 

viziunea comuna a diferitelor grupuri de interes: elevi, parinti,profesori, alte grupuri 

reprezentative pentru comunitatea locala. 

 

II. 4  BAZA CONCEPTUALA: 

➢LEGEA EDUCATIEI NATIONALE nr.1/05.01.2011 cu completările și modificările ulterioare  

➢ ORDINUL nr. 5447 din 31 august 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar  

➢ ORDINUL nr. 4742 din 10 august 2016 pentru aprobarea Statutului elevilor  

➢ ORDINUL nr. 5080 din 31 august 2016 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și 

desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de 

învățământ preuniversitar  

➢ OMEN nr. 3160/1.02.2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, 

completat cu Ordinul nr. 4621 /2015  

➢ ORDINUL nr. 5554/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Casei Corpului Didactic  

➢ ORDINUL nr. 3860 din 10 martie 2011 privind aprobarea criteriilor si metodologiei de 

evaluare a performanţelor profesionale individuale anuale ale personalului contractual  

➢ ORDINUL nr. 201 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

coordonarea, îndrumarea metodologică și supravegherea stadiului implementării și dezvoltării 

sistemului de control intern managerial la entitățile publice  

➢ OMECTS nr. 4390/7.06.2012 privind înfiinţarea Consiliului Naţional pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în mediul şcolar  

➢ ORDIN nr. 5547 din 6 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţie a 

unităţilor de învătământ preuniversitar  

➢ ORDINUL nr. 5559 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ  

➢ ORDINUL nr. 5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea 

continuă a personalului din învăţământul preuniversitar  

➢ ORDINUL nr. 5562 din 7 octombrie 2011 - Metodologiei privind sistemul de acumulare, 

recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile  

➢ ORDINUL nr. 5565/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii 

şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar  

➢ ORDINUL nr. 4624 din 27 iulie 2015 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară  

➢ ORDINUL nr. 6143 din 22 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare 

anuală a activităţii personalului didactic si didactic auxiliar, cu modificările ulterioare  

➢ O.U.G. nr. 75 /2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu completări si modificări 

prin Legea nr. 87 /2006, cu modificările ulterioare.  



 

Director, prof. Armencea Florentina 

Responsabil CEAC, prof. Țuțu Rodica Page 29 

       ➢ Strategia MECT cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ 

preuniversitar, aprobată prin O.M.Ed.C.T. nr. 1409/2007 şi Legea 29/2010 de modificare a Legii 

35/2007  

➢ ORDINUL M.E.C.I nr. 5132/2009 pentru aprobarea Prevederilor metodologice privind 

organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice funcţiei de diriginte;  

➢ ORDINUL M.E.C.T.S. nr. 6143/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a 

activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ ORDINUL M.E.N. nr. 3125/2020 privind structura anului şcolar 2020 - 2021;  

➢ ORDINULUL M.E.C 3472/10.03.2020 - privind organizarea şi desfăşurarea examenului 

pentru Evaluare Naţionala pentru absolvenţii clasei a Vlll-a, 2020 - 2021  

➢ ORDINUL Ministrului Finanţelor Publice nr. 808/2015 privind abrogarea Ordinului M.F.P. nr. 

946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial;  

➢ Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul referitor la educaţie;  

➢ Convenţia O.N.U. privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi adoptată de Adunarea Generală 

a Naţiunilor Unite în data de 13 decembrie 2006 şi semnată de România în data de 27 iulie 2007, 

ratificată prin Legea nr. 221/2010;  

➢ Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020 

➢Raportul școlii privind activitatea din  anul școlar 2019-2020 

 

 

III.  VIZIUNEA  SI MISIUNEA  ŞCOLII GIMNAZIALE “ELENA DOAMNA” 

 

     VIZIUNEA:  “Părinţii schiţează „fondul sufletului”, şcoala şi viaţa desăvârşesc şi retuşează 

fondul şi gândesc „rama”.  Educaţia trebuie să ţintească a-l face pe om folositor lui şi societăţii.” 

 

 

MISIUNEA:  „ Şcoala noastră caută să promoveze valorile europene, egalitatea şanselor pentru 

toţi participanţii la proces, deschiderea spre schimbare şi adaptare într-o societate dinamică şi 

învăţarea pe tot parcursul vieţii.” 

 „Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei 

vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze”. 

(Maria Montessori, Descoperirea copilului) 

Valorile pe care școala le promovează sunt:  

Creativitate                                      Victorie                           

Unitate                                             Onestitate 

Zăbovire                                          Dăruire 

Armonie                                           Admirație                                           

 

Proiectul de dezvoltare instituţională  

Activitatea de management a reflectat în mod firesc laturile pozitive, dar a căutat în acelaşi 

timp să elimine disfuncţiile din activităţile tuturor componentelor căutând să proiecteze şi să 

înfăptuiască obiective pentru eliminarea deficienţelor, perfecţionarea funcţiilor de conducere în 

interesul învăţământului şi al societăţii civile.  Realizarea unui învăţământ de calitate depinde de 

proiectarea, desfăşurarea şi evaluarea continuă a activităţii didactice. 

Datoria oricărei instituţii din sistemul naţional de învăţământ, indiferent de tip, nivel şi formă 

de organizare a activităţii, este de a asigura predarea învăţarea şi, acolo unde este cazul, cercetarea de 

calitate pentru a contribui la dezvoltarea personală a elevilor şi la bunăstarea societăţii şi dezvoltarea 

sa durabilă. Politicile şi strategiile de asigurare a calităţii în sistemul naţional de învăţământ din 

România vor fi permanent corelate cu orientările şi acţiunile promovate la nivel european şi mondial.  

http://surse.citatepedia.ro/din.php?a=Maria+Montessori&d=Descoperirea+copilului
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Din planul de management precum şi participarea la activităţile metodice şi cultural educative 

şi din discuţiile purtate cu cadrele didactice din şcoala noastră, dar şi din alte forme ale îndrumării şi 

controlului s-au desprins următoarele:  

- O preocupare deosebită o constituie urmărirea îndeplinirii noilor reglementări ale reformei în ceea 

ce priveşte predarea modernă/predarea on-line, flexibilă astfel încât toate obiectivele curriculare 

specifice fiecărei discipline să fie atinse.  

- O atenţie deosebită s-a acordat dezvoltării relaţiilor de parteneriat cu instituţiile de cultură din 

cadrul organizaţiilor non-Guvernamentale.  

- Utilizarea bazei tehnico-materiale de care dispune şcoala, cât şi de mijloacele de învăţământ 

concepute şi realizate cu forţe proprii.  

- Existenţa unui climat optim de muncă propice desfăşurării unei activităţi didactice rodnice de 

calitate.  

           S-a acordat şi se acordă o atenţie specială completării documentelor şcolare ce vor demonstra 

implicarea cadrelor didactice în cunoaşterea şi aplicarea prevederilor noului plan – cadru din 

învăţământul preuniversitar. 

Se va urmării în continuare perfecţionarea stilului de lucru la clasă cu elevii, tinandu-se cont 

de toate observatiile deduse de noul tip de lucru cu acestia.Toate cadrele didactice vor realiza acest 

lucru avându-se în vedere atât noutăţile de specialitate cât şi cele ce urmăresc aplicarea şi realizarea 

reformei. 

O grijă deosebită se va acorda îndeplinirii prevederilor Legii privind asigurarea calităţii în 

educaţie, tocmai pentru satisfacerea cerinţelor societăţii şi a pieţei forţei de muncă.  

  Considerăm că un învăţământ de calitate este acela în care instituţiile şi programele lor de 

studii:  

- demonstrează capacităţi de realizare, în contexte diverse, a obiectivelor planificate;  

- satisfac exigenţele şi aşteptările benefeciarilor interni şi externi;  

- garantează realizarea standardelor şi normelor de calitate.  

 Calitatea serviciilor educaţionale oferite este o prioritate fundamentală pentru instituţia 

noastră de învăţământ. 

 

Componenţa echipei:  

 Profesor Armencea Florentina- conducătorul echipei manageriale, directorul unităţii de învăţământ  

 Membrii echipei:  

 Prof. Tutu Rodica  - resp. CEAC                                             

 Prof. Topor Mirela   - cons. educ                              

 Prof. Ciurescu Iuliana 

 Prof. inv. primar Postolache Andreea 

 Educ. Oprea Ileana                                    

 Adm. financiar Ursu Lenuţa                      

 Secretar Grigoras Constantina    

 Mirică Florentina – presedinte  CRP 

 

Ciclul de viaţă al proiectului :  

Dezvoltarea instituţiei noastre de învăţământ, constituie o preocupare permanentă pentru întreaga 

echipă managerială, care consideră că numai un studiu detaliat poate conduce la găsirea celor mai 

eficiente metode şi strategii de dezvoltare instituţională.  

Intrucat Proiectul de Dezvoltarea Institutionala a Scolii Gimnaziale „Elena Doamna”, Comuna Cuza 

Voda in perioada 2017 – 2020 cuprinde: 

 

 

 tinte strategice mult prea generale ce nu specifică în mod clar ceea ce trebuie făcut  

 problemele identificate nu sunt concrete si punctuale pentru institutia noastra scolara, ci mai 

mult pentru sistemul de invatamant,  

  tintelor si obiectivelor nu sunt  masurabile si incadrate in timp; 
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 acţiunile nu sunt  clare, ci chiar  ambigue 

am reconsiderat realitatea strategica si am stabilit  tinte si obiective noi pentru dezvoltarea scolara 

in perioada 2020-2024. 

  Lucrând în perspectiva dezvoltării învăţământului românesc şi având în vedere cerinţele 

europene legate de educaţia tinerilor, în elaborarea Proiectului de Dezvoltare Instituţională, am 

considerat că trebuie să ne preocupe în special perioadele mici de timp. Astfel prezentul proiect este 

elaborat pentru 4 ani şcolari, cu o atenţie aparte pentru activitatea din anul şcolar 2020-2021, fiind 

anul de incepere a ciclului proiectat. 

 

IV. DEFINIREA TINTELOR/OBIECTIVELOR STRATEGICE 

 

Probleme si rezultate vizate: 

 

PROBLEME REZULTATE PE TERMEN LUNG 

procent  relativ redus de promovare la 

evaluarea  

nationala, aflat intr-o continua scadere 

ridicarea procentului de promovare la cel putin 85% 

la examenele de evaluare nationala 

diferenta  mare intre unele note acordate la  

gimnaziu si notele obtinute la evaluarea 

nationala  

Diferente mai mari de 2 puncte  dintre mediile 

obtinute la matematica si romana la ciclul gimnazial 

si cele obtinute la Evaluarea nationala sa nu se 

înregistreze la mai mult de 10% dintre elevii clasei a 

VIII-a 

absenteism, abandon, motivare pentru studiu 

si orientare scolara si profesionala. 

 

reducerea numarului de absente si a numarului de 

elevi declarati repetenti ca urmare a situatiei 

neincheiate la invatatura 

calitatea actului didactic gradul de satisfactie al parintilor si al elevilor sa fie 

peste 85% 

dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice participarea cadrelor la actiuni de formare 

profesionala  

dezvoltarea profesionala in domeniul 

managementului educational 

participarea personalului de conducere din unitatea 

noastra scolara si personalului didactic aspirant la 

functii de conducere  la programe de formare 

continua in domeniul managementului educational in 

primii 2 ani de la numirea in functie. 

desfasurarea activitatii din scoala pe baza  

procedurilor 

realizarea manualului calitatii si a procedurilor si 

instrumentelor de lucru pentru procesele din scoala 

interesul elevilor pentru activitatea de 

invatare 

media generala a clasei sa fie cel putin FB la ciclul 

primar si peste 8,00 la gimnaziu in procent de 75% 

participarea la concursurile si olimpiadele  

scolare  

obtinerea a cel putin cate 10 participari la fazele 

judetene ale concursurilor si olimpiadelor scolare  

asigurarea sigurantei elevilor eliminarea oricarui act ce poate duce la accidente si 

violenta in mediul scolar 

atragerea de resurse financiare extrabugetare  atragerea a cel putin 4000 de lei din resurse 

extrabugetare 

promovarea imaginii scolii in comunitate realizarea si intretinerea site-ului scolii  

implicarea comunitatii locale in activitatea  

scolii  

realizarea de parteneriate functionale cu institutiile 

locale, judetene si nationale  

planul anual de achizitii realizarea planului anual de achizitii 

 

Tintele strategice pentru dezvoltarea institutionala a Scolii Gimnaziale „Elena Doamna” in perioada 

umatorilor 4 ani reprezinta solutii propuse pentru rezolvarea optima a problemelor identificate pe 

baza analizelor SWOT. Pentru clarificarea conceptuala si metodica, sunt prezentate in continuare 
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elemente  de baza ale problemelor considerate prioritare la aceasta data si tintele strategice asociate. 

Formularea problemelor porneste de la sinteza contextului favorabil (punctele tari si oportunitatile 

domeniului) si evidentiaza potentialul impact al punctelor slabe si amenintarilor asupra ducerii la 

indeplinire a misiunii asumate. Pentru tintele strategice, s-a cautat o formulare clara care sa 

evidentieze scopul propus si sa aiba pertinenta necesara la nivelul tuturor actorilor implicati. 

 La nivel strategic, caracterul problemelor care stau la baza formularii tintelor si 

complexitatea relatiilor dintre domeniile functionale determina o abordare prin actiuni 

complementare in cadrul celor patru optiuni strategice de baza (curriculum, resurse umane, atragerea 

de resurse financiare si dezvoltarea bazei materiale,  relatii sistemice si comunitare). Astfel pentru 

diminuarea sau inlaturarea problemelor mentionate, au fost formulate urmatoarele tinte strategice: 

 

T.1.  Creşterea reală a calităţii pregătirii elevilor pentru a se integra într-o societate aflată în 

permanentă schimbare și includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de școlarizare. 
O1  îmbunătățirea rezultatelor obținute de elevi la evaluările și examenele de sfârșit de ciclu de 

învățământ; 

O2  îmbunătățirea performanțelor elevilor la concursurile școlare și olimpiade pe discipline; 

O3  creșterea nivelului de pregătire al elevilor confirmată prin creșterea ponderii elevilor cu rezultate 

bune și foarte bune la învățătură; 

O4 asigurarea conditiilor igienico-sanitare 

O5 Implicarea părinţilor şi a eventualilor sponsori în acţiuni de dotare cu echipamente moderne; 

 O6 mentinerea în incinta și perimetrul școlii a unui climat de siguranță, a unui ambient propice 

actului educațional; 

T.2.  Formarea cadrelor didactice pentru utilizarea unor metode active de predare şi a tehnologiei 

moderne de comunicare. 
O1 Colaborarea şcolii cu Casa Corpului Didactic şi alte instituţii abilitate în vederea parcurgerii de 

catre cadrele didactice a unor cursuri de formare;  

O2 Amenajarea de laboratoare dotate cu mijloace didactice care să asigure calitatea actului 

educaţional;  

O3 Monitorizarea formarii personalului didactic , valorificarea competentelor dobandite prin 

cursurile de formare in cresterea calitatii lectiei;  

O4   redactarea si actualizarea periodica a regulamentelor scolare si instructiunilor de lucru  

O5  cunoasterea si aplicarea legislatiei, regulamentelor , procedurilor si instructiunilor de lucru 

specifice scolii 

O6   Alocarea de resurse financiare pentru procurarea de soft educaţional şi alte materiale necesare 

realizării unor lecţii moderne; 

O7   întreținerea bazei materiale existente și imbunătățirea acesteia prin diverse mijloace de atragere 

a resurselor; 

O8   asigurarea resurselor tehnologice digitale necesare utilizării activităților didactice online ; 

O9   realizarea monitorizarii accesului si activitatii in spatiul scolar, în fucție de situația 

epidemiologică existent. 

 

T.3.  Diminuarea absenteismului în parteneriat cu parintii si instituţiile din comunitate  
O1  reducerea fenomenelor de absenteism si abandon școlar; 

O2  reducerea fenomenului de violență si delicvență juvenilă în școală; 

O3  implicarea elevilor și comunității locale în activități/proiecte/parteneriate în vederea reducerii 

fenomenelor de absenteism, abandon școlar și violență în mediul școlar; 

 

T.4.  Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii prin derularea de proiecte și parteneriate locale, 

nationale și europene  
O1  implementarea de proiecte care vizează promovarea voluntariatului, care determina totodata un  

mod de implicare a elevilor în soluţionarea problemelor cu care se confruntă comunitatea; 

O2   implicarea elevilor în forme alternative de educație și medii educaționale atractive; 
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O3   cultivarea spiritului de echipă și a abilităţilor de comunicare interpersonală; 

 

Prin tintele strategice propuse vom raspunde la intrebarile:  

a) Cu cine si cu ce? 

b) Ce schimbari se impun? 

c) Cine sunt beneficiarii schimbarilor propuse? 

d) Cum vom reusi sa le realizam? 

e) Unde vrem sa ajungem? 

f) Ce valori ne sustin? 

g) Unde ne aflam? 

Astfel incat, 

„scoala noastra sa devina o mare familie in care fiecare sa fie educat in spiritul valorilor reale, al 

respectului si cunoasterii, spre formarea sa ca invingator in viata” 

 

V. OPTIUNILOR STRATEGIGE 

V.1.   Definirea optiunilor strategige 

          Pornind de la punctele tari si oportunitatile prezentate in diagnoza, urmarind compensarea 

slabiciunilor si transformarea punctelor slabe in puncte tari, evitarea amenintarilor si vizand mereu 

misiunea scolii si indeplinirea tintelor reliefate anterior, echipa manageriala, alaturi de ceilalti 

membri ai organizatiei, va actiona in mod judicios pentru dezvoltarea urmatoarelor domenii 

functionale: 

1. Dezvoltarea curriculara 

2. Dezvoltarea resurselor umane 

3. Atragerea de resurse financiare si dezvoltarea bazei materiale 

4. Dezvoltarea relatiilor comunitare. 

 

Tinte strategice Optiunea strategica 

Dezvoltarea 

curriculara 

Dezvoltarea 

resurselor umane 

 

Atragerea de resurse 

financiare si 

dezvoltarea bazei 

materiale 

Dezvoltarea relatiilor 

comunitare 

1.Creşterea 

reală a calităţii 

pregătirii 

elevilor pentru 

a se integra 

într-o societate 

aflată în 

permanentă 

schimbare și 

includerea 

tuturor elevilor 

într-o formă 

superioară de 

școlarizare. 

-  Reconsiderarea 

demersului didactic 

in vederea 

introducerii 

metodelor activ-

participative 

- Lectia – pilon 

central al activitatii 

didactice  

- Folosirea, de către 

profesori, a 

mijloacelor moderne 

de predare. 

- Reconsiderarea 

modului de realizare 

a activitatii de 

evaluare 

- Introducerea 

mijloacelor TIC in 

activitatea didactica 

  - Dezvoltarea în 

cadrul CDS a unor 

-  Asigurarea 

incadrarii scolii 

cu cadre didactice 

calificate 

- Participarea 

cadrelor didactice 

la activitatile de 

perfectionare 

organizate la nivel 

local, zonal, 

judetean, national 

si international  

 

- Asigurarea 

materialelor necesare 

pentru scoala   

- Diversificarea 

surselor de finantare 

pentru scoala  

- Realizarea si 

intretinerea site-ului 

scolii 

-Dotarea cu material 

didactic necesar 

desfăşurării unui 

învăţământ formativ 

centrat pe elev. 

- Parteneriat strategic 

cu familia si Consiliul 

Local    

 

 


