
ROMÂNIA 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE 

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI NEAMŢ 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA CUZA” PIATRA NEAMŢ  
B-dul DECEBAL Nr. 72-74, Tel/Fax: 0233/215816 

e-mail: scoalaelenacuza2012@gmail.com 

www.scoalaelenacuza.ro 
 

 
 

 
 

 

PROIECT DE 
DEZVOLTARE 

INSTITUŢIONALĂ 
 

2021 - 2025 
 
 

 
 

 
 

„LOIALITATE, GENEROZITATE, PERFORMANŢĂ” 
 
  
 
 
 

Nr. 4450 din 21.10.2021 
 
 
 
 

Echipa managerială: 
DIRECTOR, PROF. DR. DUMITRU LETOS 

DIRECTOR ADJUNCT, PROF. IOANA ANTONOVICI 

mailto:scoalaelenacuza2012@gmail.com
http://www.scoalaelenacuza.ro/


 CUPRINS 

 

I.  INTRODUCERE 

I.1. Argument 

I.2. Scurt istoric și note de personalitate 

 

II. DIAGNOZA 

II.1. Diagnoza mediului intern și extern 

II.1.1. Cultura organizațională 

II.1.2. Resursele curriculare 

II.1.3. Oferta eduacționala actuală 

II.1.4 Baza materială 

II.1.5. Resursele umane 

II.1.6. Resursele financiare 

II.2. Identificarea și descrierea comunității și a grupurilor de interes 

II.3. Analiza de nevoi și a cererii de educație pentru personae și grupuri 

II.4. Analiza PEST(E) 

II.5. Analiza SWOT 

 

III. PROGNOZA 

III.1. Respectarea cadrului legislativ in vigoare 

III.2. Elaborarea ofertei educaționale 

III.3. Elaborarea proiectului planului de școlarizare 

III.4. Elaborarea proiectului planului de încadrare 

 

IV. STRATEGIA 

IV.1 Viziunea si misiunea școlii 

IV.2. Obiectivul general al proiectului și obiectivele de referință 

IV.3. Țintele strategice 

IV.4. Opțiunile strategice 

 

V. PLANUL OPERAȚIONAL 

 

VI. MECANISME SI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE SI EVALUARE    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 I. INTRODUCERE 

 

I.1. ARGUMENT 

Orice instituţie şcolară de prestigiu are nevoie de un proiect de dezvoltare pe termen 

mediu şi lung, ca expresie a personalităţii şi unicităţii sale în rândul celorlalte instituţii de profil. 

Proiectul de dezvoltare instituţională al şcolii este expresia concretă a echilibrului dintre 

reglementările oficiale de natură externă şi iniţiativele personale şi de grup de natură internă în 

scopul valorificării potenţialului propriu al unităţii şcolare şi preîntîmpinării eventualelor 

eşecuri. Acest document are caracter anticipativ şi valoare strategică, fiind expresia politicii 

educaţionale a şcolii şi sinteza efortului de asumare din partea tuturor participanţilor la procesul 

educaţional. Proiectul de Dezvoltare Instituţională al Şcolii Gimnaziale „Elena Cuza” Piatra 

Neamţ este unic şi irepetabil atât prin modul de concepere şi conţinutul său cât mai ales prin 

sursele care îl susţin: cultura organizaţională, viziunea, nevoile şi resursele educaţionale şi 

misiunea unităţii şcolare.  

Un proiect de dezvoltare instituţională viabil îşi propune schimbarea în sensul 

progresului unităţii şcolare, scopul schimbării prin acest proiect este acela de a invita întreaga 

comunitate școlară să dea răspunsuri la câteva întrebări „cheie”: „Unde ne aflăm?”, „Ce 

schimbări se impun?”, „Cum vom reuşi să le realizăm?”, „Ce valori ne susţin?”, „Cine sunt 

beneficiarii schimbărilor propuse?”, etc.   

Proiectul instituţional de dezvoltare al şcolii are o serie de componente care ţin atât de 

orientarea strategică în perspectivă cât și de practica operaţională, unele cu caracter general iar 

altele cu tentă specifică, precum: 

- finalităţi ale educaţiei: abilităţi, atitudini şi competeneţe; 

- domeniile funcţionale ale managementului: curriculum, resurse materiale și 

financiare, resurse umane, relaţii sistemice şi comunitare; 

- asigură coerenţa transpunerii strategiei pe termen lung a şcolii printr-o listă de 

obiective pe termen scurt uşor de manageriat; 

- favorizează creşterea încrederii în capabilităţile, capacităţile şi forţele proprii; 

- asigură dezvoltarea profesională şi personală; 

- întăreşte parteneriatele din interiorul şi exteriorul unităţii şcolare; 

- stimulează dezvoltarea ethosului instituţiei de învăţământ. 

Instituţia noastră îşi propune să realizeze un demers educaţional la standarde naţionale şi 

europene prin întreaga activitate managerială, administrativă, curriculară şi extracurriculară 

pentru a valorifica întregul potenţial disponibil (resurse umane, resurse materiale şi financiare, 

expertiză profesională şi cultură organizaţională) dar şi a prospecta noi orizonturi (inovare 

didactică, accesarea de fonduri noi pentru dezvoltarea bazei materiale şi dezvoltare profesională, 

dezvoltare curriculară, etc.). Ne propunem ca acest demers să respecte câteva principii 

fundamentale care stau şi la baza culturii organizaţionale: 

- principiul continuităţii; 

- principiul respectului pentru valorile tradiţionale; 

- principiul integrării ideilor noi valoroase; 

- principiul unităţii şi coeziunii structurale şi de conţinut; 

- principiul inovării; 

- principiul conlucrării şi negocierii; 

- principiul eficientizării; 



- principiul educaţiei centrate pe elev; 

- principiul responsabilizării şi asumării; 

- principiul performării; 

- principiul comunicării deschise şi al asigurării transparenţei informaţionale. 

Ne propunem ca absolvenţii şcolii noastre să aibă un set de competenţe şi valori care să-i 

ajute să se adapteze uşor şi să performeze în instituţiile liceale, să împărtăşească valorile 

naţionale şi europene perene, să se integreze cu succes în viaţa economică, socială și familială. 

Proiectul de Dezvoltare Instituţională al Şcolii Gimnaziale „Elena Cuza” Piatra Neamţ, 

face referire atât la unitatea cu persoană juridică cât şi la cele două structuri arondate - Grădiniţa 

cu program normal nr. 13, Grădiniţa cu program prelungit „Veronica Filip”.  

 La elaborarea PDI-ului contribuie toate compartimentele şi serviciile componente ale 

şcolii cât şi structurile arondate prin formularea unor cerinţe, liste de nevoi şi obiective specifice, 

suficient de bine explicate pentru a fi operaţionalizate cu uşurinţă. Echipa de proiect adună toate 

informaţiile, cerinţele şi sugestiile, le prelucrează şi formulează viziunea şi misiunea şcolii din 

care se desprind liniile directoare sau ţintele strategice. Pe parcursul formulării şi elaborării, 

echipa de proiect poate să consulte opinia majorităţii şi să procedeze la ajustări sau modificări pe 

parcurs. 

 Odată finalizat şi aprobat, PDI-ul devine document oficial şi este asumat de către toţi 

factorii implicaţi în procesul educaţional, fiecare pe nivelul lui de competenţă. Ca şi document 

oficial el devine public este supus criticilor şi îmbunătăţirilor atunci când se consideră de 

cuviinţă.  

În caz concret, Proiectul de dezvoltare al şcolii noastre este documentul de bază privind 

evoluţia în perspectivă a instituţiei, plecând de la lista de nevoi identificate transpuse într-o 

viziune  - ca şi imagine ideală pe care organizaţia doreşte să o atingă în viitor şi într-o misiune – 

ca şi cale sau modalitate prin care se atinge viziunea. 
 PDI vizează nu atât funcţionarea unităţii şcolare ci mai ales dezvoltarea instituţiei ca 

expresie a unei negocieri, asumări şi unui efort combinat al tuturor compartimentelor şi 

structurilor componente: de conducere, al personalului didactic şi al personalului administrativ, 

al elevilor şi al părinţilor şi nu în ultimul rând al comunităţii locale, care, împreună, formează o 

comunitate educaţională distinctă.  

 O viziune şi o misiune asumată conduc către „ţintele” strategice pe care partenerii 

educaţionali le negociază şi le împărtăşesc transformate în opţiuni strategice, planuri şi programe 

de acţiune ca şi modalităţi concrete de transpunere în practică a întregului document strategic. 

Actualul PDI este realizat în strânsă legătură cu proiectele anterioare, PDI pentru 

perioada 2008 – 2012, PDI pentru perioada 2013 – 2017, PDI pentru perioada 2017-2021, 

preluând o serie de elemente strategice şi de conţinut pentru a asigura continuitatea dar integrând 

şi unele elemente de noutate în scop inovator. Dorim să preluăm şi să valorificăm toate 

achiziţiile şi rezultatele de succes prin punerea în valoare a experienţelor anterioare referitoare la 

managementul situaţiilor de risc şi valorificarea oportunităţilor alături de introducerea celor mai 

noi idei din domeniul managementului şcolar şi leadership-ului instituţional în scopul 

flexibilizării şi îmbunătăţirii întregului sistem managerial prin motivarea sporită, eliberarea 

spiritului creator şi angrenarea în sens inovator al întregului potenţial de care dispune resursa 

umană din şcoală. „Cheia de boltă” şi esenţa regăsită în viziunea şi misiunea şcolii se află în 

cuvântul valoare, care include tot evantaiul de sensuri: valoare recunoscută, valoare creată, 

valoare adăugată. 

 

 I.2. Scurt istoric şi note de personalitate 

 Această instituţie de învăţământ este una dintre cele mai vechi şi mai renumite din 

Piatra Neamţ, purtând nume diferite de-a lungul timpului, dar locaţia rămânând neschimbată.  

 

 Anul înfiinţării: 1860 



 Şcoala Primară de Băieţi Nr. 2 (1860 – 1947) 

 Şcoala Elementară de Băieţi Nr. 1 (1947 – 1954) 

 Şcoala de 7 Ani Nr. 5 (1954 – 1961) 

 Şcoala Generală de 8 Ani Nr. 5 (1961 – 1970) 

 Şcoala Generală Nr. 4 (1970 – 1996; a funcţionat între 1977 – 1989 şi ca Şcoala 

Generală de 10 Ani) 

 Şcoala cu clasele I-VIII „Elena Cuza” (1996 -2012 ) 

 Şcoala Gimnazială „Elena Cuza”(începând cu anul 2012) 

 

 Locaţia, caracteristicile istorico-geografice şi elementele de specificitate dau împreună 

nota de personalitate a şcolii, conturând caracterul său unic în municipiul Piatra Neamţ. 

 Poziţionată pe axa principală a municipiului Piatra – Neamţ, direcţia  

  N.V. – S.E. pe terasa mijlocie a Bistriţei şi aproape de versantul SV al  

  Cozlei, cu amplasament larg şi vegetaţie bogată în apropiere; 

 Poziţie aproape centrală în cadrul oraşului în mijlocul cartierului Precista  

  şi în vecinătatea bisericii cu acelaşi nume; 

 Şcoală de tradiţie a învăţământului nemţean; 

 Istorie bogată, peste 150 de contingente şcolare instruite şi educate; 

 Învăţători şi profesori de mare prestigiu, cu prestaţie pedagogică  

  recunoscută; 

 Populaţie şcolară relativ omogenă şi cu susţinere financiară de nivel  

  mediu spre înalt; 

 Resurse materiale în continuă dezvoltare; 

 Performanţe remarcabile ale elevilor şi cadrelor didactice; 

 O îmbinare armonioasă între respectul pentru valorile tradiţionale şi  

  deschiderea către cele mai noi principii şi metode didactice şi pedagogice;  

 Performanţe de nivel județean și naţional la concursuri și olimpiade  

  școlare și activităţi extracurriculare; 

 Rezultate remarcabile la examenele naționale; 

 Experienţă în proiecte şi programe europene; 

 Bună integrare în viaţa comunităţii. 

 

 

II. DIAGNOZA 

 

 II.1. Diagnoza mediului intern şi extern 

 II.1.1. Cultura organizaţională 

Valorile morale, culturale şi de conduită didactică şi pedagogică transmise din generaţie 

în generaţie şi intrate în tradiţia şcolii formează cultura organizaţională a unităţii şcolare. 

Resursa umană excepţională din Şcoala Ginmnazială „Elena Cuza” Piatra Neamţ a fost şi 

este creatoare de valori transformate treptat în tradiţii, norme şi ritualuri, personalităţi şi “eroi” 

ca o dovadă elocventă că omul sfinţeşte locul. Creatorii de valori umane, aşa sunt numiți  

dascălii noştri, au aceeaşi recunoaştere atât în societatea tradiţională cât şi în societatea 

cunoaşterii. Rezultatele foarte bune la examene naţionale, la concursuri şi olimpiade vin să 

confirme valoarea acestei şcoli an de an. 

Ethos-ul profesional înalt impus de înaintaşii de la catedră, precum: prof. Ţigău 

Gheorghe, prof. Vernica Adriana, prof. Dobrin Ileana, prof. Eftimescu Cunegunda, prof. Radu 

Eugenia, prof. Cucu Zaharina, etc. a devenit standard pentru urmaşii de azi. 

Valorile dominante sunt: egalitate şi respect, sprijin şi cooperare, munca în echipă, 

ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, grijă pentru instituție, responsabilitate 

pentru rezultate, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de 



afirmare. Pentru întărirea regulei, nu sunt străine nici cazurile de elitism profesional, 

individualism, competiţie, intelectualism, rutină, conservatorism, automulţumire. 

„LOIALITATE, GENEROZITATE, PERFORMANŢĂ” este noul slogan al şcolii 

noastre, care sintetizează chintesenţa vieţii şi activităţii întregii unităţi şcolare. Motivaţia şi 

puterea profundă a acestui slogan este de a pune elevii, părinţii şi toţi cei implicaţi în rezonanţă 

cu nişte valori perene legate atât de viaţa şi caracterul personalității Elenei Cuza, patroana şcolii, 

cât şi de valorile tradiţionale pe care şcoala le-a promovat de generaţii.  

Au devenit tradiţii deja şi modalităţile de mediatizare şi promovare a şcolii cu toate 

activităţile ei de succes în rândul părinţilor şi în comunitatea locală precum: serbările şcolare, 

Revista Şcolii, apariţiile în presa scrisă şi televiziunile locale, organizarea manifestării 

tradiţionale „Zilele Şcolii”, cât şi prin marcarea tuturor evenimentelor culturale judeţene,  

naţionale și mai recent internaționale. Parteneriatele cu instituţii locale şi judeţene sunt o tradiţie 

pentru şcoală aşa cum parteneriatele cu şcoli europene prin intermediul Proiectelor Comenius și 

mai nou a Proiectelor ERASMUS au devenit o nouă atracţie și o sursă de inspirație. 

Unele principii şi valori general valabile sistemului educaţional au fost asumate şi 

particularizate la nivelul instituţiei devenind parte din cultura organizaţiei: 

 Corelarea demersului educativ cu activitatea de cercetare, dezvoltare şi inovare în acord 

cu unele obiective şi repere europene;  

 Creşterea calităţii educaţiei prin dezvoltarea continuă a resursei umane.  

 Asigurarea  educaţiei  de  bază pentru  toţi  elevii. Formarea competenţelor-cheie; 

 Fundamentarea  ofertei  educaţionale  pe  baza  nevoilor  de  dezvoltare personală a  

elevilor şi din  perspectiva  societăţii cunoaşterii; 

 Corelarea tot mai strânsă a demersului teoretic al învățării cu latura practic-aplicativă și 

experimentală; 

 Asigurarea egalităţii de şanse şi asigurarea echităţii în educaţie; 

 Optinizarea proceselor de: predare, învăţare şi evaluare pentru asigurarea calităţii 

serviciilor educaţionale; 

 Educaţie prin activităţi extraşcolare şi extracurriculare; 

 Dezvoltarea abilităţilor necesare învăţării de-a lungul întregii vieţi prin asigurarea  

complementarităţii educaţiei formale, nonformale şi informale; 

 Asigurarea şi dezvoltarea continuă a bazei materiale a instituţiei de învăţământ; 

 

Climatul organizaţiei şcolare este unul colegial, deschis şi cooperant, dinamic şi 

mobilizator, raţional şi responsabil unde fiecare angajat îşi găseşte locul şi vocaţia, forţa şi 

satisfacţia profesională. 

Este o cutumă deja pentru conducerea şcolii să asculte opiniile şi sugestiile colegilor de la 

catedră, să le respecte competenţa şi expertiza, să le ofere o largă autonomie în decizie şi 

activitate, să-i sprijine atunci când solicită. 

  

II.1.2. Resursele curriculare 

Curriculum-ul în sens larg este definit ca ansamblul proceselor educative şi al 

experienţelor de învăţare şi de viaţă prin care trece elevul pe parcursul său şcolar. 

Curriculum-ul oficial (formal) reprezintă ansamblul documentelor de tip reglator în cadrul 

cărora se consemnează datele esenţiale privind procesele educative şi experienţele de 

învăţare pe care şcoala le oferă elevului. Curriculum-ul oficial are următoarele componente: 

- documentele de politică educaţională care consemnează idealul educaţional şi 

finalităţile sistemului de învăţământ; 

- finalităţile pe niveluri de şcolaritate care descriu specificul fiecărui nivel de şcolaritate 

reprezentând repere pentru orientarea demersului didactic; 



- planurile-cadru care stau la baza schemelor orare pentru fiecare ciclu de şcolaritate; 

- programele şcolare unitare pentru disciplinele din curriculum-ul de bază, iar pentru  

curriculum-ul la decizia şcolii s-a lăsat posibilitatea reflectării personalităţii şcolii; 

 La acestea pot fi adăugate și o serie de elemente complementare: 

- manuale şi mijloace auxiliare pentru uzul elevilor; 

- ghiduri şi alte materiale complementare pentru profesori; 

- instrumente de evaluare elaborate la nivel naţional şi adaptate specificului şcolii; 

Punerea în valoare a măiestriei didactice a profesorului se face prin combinarea optimă a 

factorilor educaţionali în dirijarea efectivă a învăţării rezultând astfel curriculum-ul realizat. 

Dovezile scrise ale realizării curriculum-ului sunt cuprinse în documentele şcolare oficiale 

(cataloage, foi matricole), rapoarte de activitate, condica de prezenţă, procese-verbale etc. 

precum şi în următoarele instrumente de lucru complexe: 

 a) Mapa profesorului, care poate conţine:  

- Exemple de materiale de referinţă pentru profesor care pot fi utilizate într-o varietate de 

activitaţi; 

- Liste de verificare care dau posibilitatea profesorului să verifice dacă au fost acoperite 

toate elementele cheie ale unităţilor de compeţentă; 

- Liste de verificare care oferă elevului şi profesorului probe care pot fi incluse în mapa 

elevului; 

- Fise de activitate pe care se înregistrează progresul realizat; 

- Modele de itemi pentru evaluarea activităţilor elevilor; 

- Diverse instrumente de monitorizare a feed-back-ului procesului de predare-învățare-

evaluare; 

- Modalitatea prin care profesorul poate structura activităţile fără a fi restrictive. Astfel se 

lasă loc unei interpretări personale. 

b) Mapa elevului care poate conţine: 

- Îndrumări despre modul în care să colecteze dovezi ale rezultatelor pentru mapa sa de  

lucrări; 

- Grile care prezintă modul în care abilitatile pe care trebuie să le dobândească se 

corelează cu alte abilitaţi din cadrul aceleaşi unităţi de competenţă; 

- Îndrumări privind modul şi perioada de efectuare a activităţilor; 

- Portofolii individuale; 

- Modele de: fișe de lucru, teste, chestionare, etc. 

- Sugestii privind buna practică; 

- Îndrumări privind evaluarea între colegi (interevaluare); 

- Rezultate ale lucrărilor din evaluările anterioare; 

- Rezultate ale activităţilor de autoevaluare şi dovezi ale discuţiilor care au avut loc; 

- Opiniile elevilor privind activităţile desfăşurate; 

- Planuri de acţiune/ evaluări/ activităţi viitoare planificate şi efectuate de către elev; 

- Comentarii ale profesorului privind atitudinea si rezultatele elevului. 

 

 II.1.3. Oferta educaţională actuală 

      Reforma în domeniul curricular este una din componentele fundamentale ale procesului  

de reformă din sistemul educațional românesc, fiind unul din pilonii de bază alături de reforma 

psihopedagogică și metodică la nivelul resursei umane. Schimbările radicale în domeniul 

curricular sunt văzute ca elemente de generare şi dinamizare a tuturor celorlalte componente ale 

reformei. 

Profesorul poate decide  în privinţa strategiilor didactice şi a evaluării interne, precum şi  

în legătură cu : 

 selectarea conținutului lecției; 

 manualul folosit în clasă; 



 tematica și tipul de curriculum pe care îl propune elevilor în cadrul curriculum-ului la 

decizia şcolii (aprofundare, extindere, interdisciplinare, etc.); 

 metodele de abordare a lecţiilor şi tipurile de lecţii; 

 mijloacele didactice utilizate în cadrul lecţiilor; 

 instrumente de evaluare; 

 numărul de ore alocat pe diverse categorii de conţinuturi. 

Dacă în cadrul curriculum-ului formal (de bază/trunchi comun) paleta educaţională s-a 

lărgit în ultimii ani cu introducerea limbii germane la unele clase de primar şi de gimnaziu, ca o 

nouă alternativă în studiul limbilor moderne, curriculum-ul la decizia şcolii a păstrat nota 

devenită deja tradiţională orientată mai ales către opţiuni din ariile curriculare ştiinţe şi om şi 

societate, unde teme din zona matematicii aplicate, educației pentru sănătate, abordărilor 

integrate dintre geografie și lșimba engleză și mai nou a informaticii aplicate se situează în topul 

preferinţelor. Atractivitatea acestor discipline vine din faptul că accentul principal cade asupra 

caracterului practico-aplicativ menit să dezvolte şi să îmbogăţească experienţa din viața de zi cu 

zi a elevilor.  

Introducerea curriculum-ului la decizia şcolii în practica educaţională aduce cu sine 

schimbări importante. Şcoala are posibilitatea de a-şi proiecta trasee educaţionale alternative, 

folosind la parametrii maximi resursele umane şi materiale de care dispune. Prin oferta CDŞ, 

şcoala îşi exprimă propria personalitate pe piaţa educucaţională. Noua tendinţă în stabilirea 

disciplinelor CDŞ este dată de orientarea către abordări interdisciplinare de tip integrat li 

aplicativ, iar mai nou de tip CLIL. Proiectarea curriculum-ului la decizia şcolii presupune 

parcurgerea unei proceduri specifice însoţită de o muncă laborioasă şi o colaborare între: 

conducerea şcolii, comisia pentru curriculum, profesorul de specialitate, dirigintele în cooperare 

şi cu sprijinul elevilor şi părinţilor. 

 

II.1.4. Baza materială 

Şcoala Gimnazială „Elena Cuza” împreună cu structurile arondate dispun de clădiri 

moderne, cu săli de clasă spaţioase, luminoase, cu laboratoare dotate cu mobilier şi aparatură 

specifică, sală de sport, vestiare, grupuri sanitare moderne la fiecare etaj. Şcoala este autorizată 

din punct de vedere sanitar, are încălzire centrală proprie, conexiune la apă curentă şi canalizare, 

electricitate şi internet. Condiţiile sunt optime pentru desfăşurarea cursurilor într-un singur 

schimb, mai mult, Grădiniţa „Veronica Filip” este adaptată și funcționează în program prelungit. 

 

Principalele elemente de dotare: 

- 45 săli de clasă, din care 31 săli de clasă în clădirea principală, 10 săli de clasă la 

Grădiniţa „Veronica Filip” şi 4 săli de clasă la Grădiniţa Nr. 13; 

- 1 laborator de biologie (ocupat de sală de clasă);          

- 1 laborator de fizică (ocupat de sală de clasă); 

- 1 laborator chimie în curs de transformare în cabinet de informatică; 

- 1 cabinet de logopedie; 

- 1 cabinet de consiliere psihopedagogică; 

- 1 sală de sport şi 3 terenuri de sport; 

- 1 bibliotecă cu cca. 24000 volume; 

- 1 cabinet medical; 

- 1 cabinet stomatologic; 

- 1 cancelarie; 

- spaţii special amenajate pentru: depozitare hărţi; depozitare lapte şi corn; 

depozitare manuale şcolare; depozitare arhivă; 

- 1 staţie de amplificare. 

Categoria echipamente și tehnică IT: 

- 1 tablă interactivă 



- 10 calculatoare tip desktop; 

- 25 laptop-uri; 

- 45 tablete pentru elevi; 

- Conectare dublă la internet în toate clasele: cablu și Wireless.  

Sistemele de siguranță și securitate aflate în funcțiune: 

- sisteme de senzori mișcare antifurt; 

- sistem de 24 camere de supraveghere interior și exterior; 

- sistem interfon la ușile de acces; 

- contract de monitorizare 24 ore/zi cu firmă specializată de pază 

și intervenție; 

- 3 butoane de panică pentru cazuri excepționale; 

- Patrulă de pază la 2 intrări în intervalul 11:45 – 12:15 

 

  Terenurile şi clădirile aparţin domeniului public local şi sunt date în administrarea 

unității școlare conform legii. 

 

 II.1.5. Resursele umane și beneficiarii educației 

  

Colectivul profesoral 

 Întreg colectivul didactic al şcolii se compune din cadre calificate, iar 

majoritatea au o experienţă apreciabilă în învăţământ. Calitatea procesului didactic 

este preocuparea primordială iar pentru aceasta toate cadrele didactice, de la 

debutanţi la cei mai experimentaţi, urmează diverse cursuri de formare continuă şi 

perfecţionare, sunt deschise la noutăţile reformei din domeniul învăţământului şi pun 

în practică cele mai noi metode în scopul modernizării şi eficientizării procesului 

educativ.  

În anul şcolar curent, în Şcoala Gimnazială „Elena Cuza” îşi desfăşoară activitatea     69 

cadre didactice, după cum urmează: 

 

Componenţa personalului didactic de predare 

Cadre  

Didactice 

Total Din care 

Titulari Cu 

doctorat 

Cu 

Gradul I 

Cu 

Gradul II 

Cu 

Definitivat 

Debutanţi 

Educatoare  23 20  13 5 4 3 

Învăţători 17 17  14 2 1 0 

Profesori  37 30 1 24 4 5 1 

Total 77 67 1 51 11 10 4 

 
 Personalul didactic auxiliar: 

   Norme: 2 secretare, 2 administratori financiar-contabili, 1 bibliotecar, 1 tehnician IT, 1 

administrator patrimoniu; 

 

 Personalul nedidactic: 

Norme: 15 îngrijitoare; 4 bucătărese; 3 muncitori întreținere;           
 

Beneficiarii direcţi ai educaţiei: elevii   

            Populaţia şcolară este relativ omogenă, cu un nivel al dotării intelectuale bun şi cu o 

susţinere financiară de nivel mediu specifică zonei proxime a şcolii. La această majoritate se 

adaugă un număr relativ mic de elevi şi preşcolari care provin din alte cartiere sau din localităţi 

limitrofe cu o capacitate intelectuală diversă şi cu un suport financiar diferit în funcţie de aria de 

provenienţă. 



Avand în vedere, în principal, evoluţia demografică precum şi mobilitatea populaţiei în 

circumscripţia unităţii şcolare, dinamica efectivelor de preşcolari şi elevi se cifrează astfel pentru 

perioada 2016 - 2021:                                        

                                       

Evoluția efectivelor de elevi și preșcolari în perioada 2016-2021     

An şcolar Nr.  

preşcolari 

Nr. elevi 

primar 

Nr. elevi  

gimnaziu 

Total 

2016-2017 272 463 263 998 

2017-2018 307 454 298 1059 

2018-2019 332 498 312 1142 

2019-2020 348 518 306 1172 

2020-2021 317 484 345 1146 

2021-2022 320 450 366 1136 

 
       Structura efectivelor de elevi şi preşcolari pe clase şi grupe în anul şcolar 2021-2022: 

Unitate PJ și 

structuri 

arondate 

Nivele de 

învăţământ 

Nr. elevi 

/ 

preşcolari 

Nr. 

clase/ 

grupe 

Număr de clase / grupe 

Şcoala 

Gimnazială 

„Elena Cuza” 

Nivelul 

gimnazial 

366 14  4 cls 

V 

4 cls 

VI 

3 cls 

VII 

3 cls 

VIII 

Nivelul  

primar 

450 17 4 cls. 

preg. 

4 cls. 

I 

3 cls. 

II 

3 cls. 

III 

3 cls. 

IV 

Grădiniţa 

„Veronica Filip” 

Nivelul 

Preşcolar 

249 10   3 gr. 

mică 

4 gr. 

mijloc 

3 gr. 

mare 

Grădiniţa Nr. 13 Nivelul 

Preşcolar 

71 3   1 gr. 

mică 

1 gr. 

mijloc 

1 gr. 

mare 

  

Rezultate succinte ale beneficiarilor educației 

Câteva date statistice privind rezultatele elevilor în ultimii ani: 
 Cei mai concludenţi indicatori cu privire la activitatea elevilor sunt cei care se referă la: 

rata de promovabilitate generală, rata abandonului şcolar şi rata de promovabilitate la 

Examenul de Evaluare Naţională. Valorile acestor indicator se cifrează astfel: 

 În anul şcolar 2019-2020 

 Rata de promovabilitate generală: 99% 

 Rata abandonului şcolar: 0% 

 Rata de promovabilitate la Evaluarea Naţională: 92,5% 

 În anul şcolar 2020-2021 

 Rata de promovabilitate generală: 99,85% 

 Rata abandonului şcolar: 0% 

 Rata de promovabilitate la Evaluarea Naţională: 93,5% 

 
De remarcat că ultimii ani rata abandonului școlar este 0 (zero) în comparație cu perioada  

2016-2018 când exista 1 – 2 cazuri la nivelul școlii. 

Se remarcă rata foarte mare a promovabilității generale în comparație cu rata relativ mare la  

Examenul de Evaluare Națională unde există un potențial de creștere. 

      Un alt fapt demn de notat este diminuarea trendului de părăsire a școlii de către elevii care  

termină clasa a IV-a, orientați masiv altădată, către colegii, o dovadă în acest sens este 

menținerea celor 4 formațiuni la clasele a V-a în 2 ani consecutivi. 

 Repartizarea elevilor la admiterea din 2021: 

 Din cei 78 de absolvenți, 77 au participat la admitere fiind repartizați astfel: 



- 60 elevi la licee teoretice și tehnologice 

- 10 elevi la licee vocaționale (arte, militar și spotiv) 

- 7 elevi la școli profesionale 
ADMITERE 

LICEE 

77 ELEVI 

PETRU RARES – 15                           SPIRU HARET – 5                                                

CALISTRAT HOGAS – 11                VOCAȚIONAL - 9     

INFORMATICA – 9                            MILITAR – 1 

ECONOMIC – 8                                   TRANSPORTURI - 1    

GH. ASACHI - 5                                   FORESTIER – 1                                                      

GH. CARTIANU – 5                            ȘCOLI PROFESIONALE - 7 

 

 Graficul privind distribuţia notelor la Examenul de Evaluare Naţională, iunie 2021: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 PONDEREA PROCENTUALĂ  A MEDIILOR LA EVALUAREA NAŢIONALĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

II.1.6. Resursele financiare 

 Resursele financiare ale unităţii şcolare se compun din resurse bugetare şi resurse 

extrabugetare.            

 Veniturile bugetare se constituie din: finanțarea de bază și finanțarea complementară care 

se calculează pe baza costului standrd per elev. Finanțarea de bază asigură în principal, 

cheltuielile cu salariile și cheltuielile cu utilitățile iar finanțarea complementară asigură mai ales 

cheltuieli de capital și bursele elevilor. Bugetul pentru salarii este asigurat de la Ministerul 

Educației prin Inspectoratul Școlar iar bugetul pentru celelalte cheltuieli este asigurat prin 

Consiliul Local. 

Veniturile extrabugetare se constituie din venituri proprii: închirieri de spaţii, sposorizări, 

donații, proiecte, etc. 

 

6%
6%

12%

13%

33%

30%

<  5.00 5.00 - 6.00 6.00 - 7.00

7.00 - 8.00 8.00 - 9.00 9.00 - 10.00



De remarcat că, începând cu anul școlar 2018-2019 bugetul pentru salarii a fost suficient 

de mare pentru a asigura salarizarea tuturor angajaților fără a necesita rectificări în acest sens, 

datorită creșterii numărului de elevi și preșcolari. 

 

BUGETUL ŞCOLII PRIN BUGETUL SE STAT ȘI CONSILIUL LOCAL:  

În financiar anul 2018: 

- 5.747.177 RON pentru salarii angajați;  

- 772.290 RON pentru cheltuieli cu bunuri și servicii, reparaţii curente, achiziții de obiecte 

de inventar sub forma unor mijloace de învăţământ, etc. 

- 110.000 RON investiții  

În financiar anul 2019: 

- 7.048.955 RON pentru salarii angajați; 

- 646.460 RON pentru cheltuieli cu bunuri și servicii, reparaţii curente, achiziții de obiecte 

de inventar sub forma unor mijloace de învăţământ, etc. 

- 17.000 RON investiții 

În financiar anul 2020: 

- 6.626.790 RON pe anul 2015  pentru salarii personal diddactic și nedidactic; 

- 768.620 RON pentru cheltuieli cu bunuri și servicii, reparaţii curente, achiziții de obiecte 

de inventar sub forma unor mijloace de învăţământ, etc. 

În financiar anul 2021: 

- 6.895.240 RON pe anul 2016  pentru salarii personal diddactic și nedidactic; 

- 848.170 RON pentru reparaţii curente şi capitale cât şi pentru procurarea de mijloace de 

învăţământ, curăţenie, etc. 

- 31.000 RON investiții 

 

 ALTE SURSE DE FINANŢARE ACCESATE ȘI CHELTUIELI DE CAPITAL 

 Resurse financiare din fonduri europene: 

- 32.822 Euro accesaţi prin Proiectul ERASMUS+ „International Exchange for 

Innovation within and outside the Organisation”, implementat în perioada 2018 – 2020 

cu prelungire până la 31.03.2021; 

Resurse financiare prin Asociația Părinților: 

- 50.000 RON pentru realizarea sistemului de securitate și supraveghere format din 24 

camere video interior și exterior și sistemul de interfon la accesul în școală și grădiniță, 

în perioada 2017-2019. 

Resurse financiare prin Consiliul Local: 

- 127.000 RON accesaţi în perioada 2017 – 2019 pentru reabilitarea grupurilor sanitare 

din școală, reabilitare acoperiș la Grădinița Nr. 13 și placare cu gresie la Grădinița 

”Veronica Filip”.. 

 

II.2. Identificarea şi descrierea comunităţii şi a grupurilor de interes 

Grupurile de interes din zona educaţională se constituie din beneficiarii direcţi ai 

serviciilor educaţionale, în speţă elevii, cât şi beneficiarii indirecţi, precum părinţii, instituţii 

locale partenere, agenţi economici şi chiar întreaga comunitate locală.  

Deşi unitatea şcolară are o poziţie relativ centrală în cadrul oraşului Piatra Neamţ, Şcoala 

Gimnazială „Elena Cuza” este totuşi o şcoală de cartier, întrucât are arondate în circumscripţia 

şcolară părţi sau cartiere din zona de vest a oraşului. parte din cartierul Precista, cartierele Valea 

Viei, Borzogheanul, Foresta şi parţial Sarata. În mod secundar, o parte dintre elevii şi preşcolarii 

şcolii provin din cartiere sau localităţi din afara zonei de circumscripţie, fie atraşi de programul 

prelungit de la Grădiniţa „Veronica Filip” fie atraşi de renumele şcolii.  

 Compoziţia socială a familiilor din care provin elevii este foarte diversă, de la cele cu 

venituri decente, la cele cu venituri medii şi chiar cu venituri mici în cazul unor elevi care vin 



din unele cartiere mărginaşe (Sarata, Ciritei, Speranţa) doar pentru a beneficia de bursa socială. 

Indiferent de zona lor de provenienţă, majoritatea părinţilor arată o preocupare constantă pentru 

buna colaborare cu şcoala în interesul propriilor copii. Parteneriatul şcoală-familie se desfăşoară 

în mod corespunzător, părinţii fiind antrenaţi în cadrul unor activităţi educative extraşcolare 

precum unele proiecte educaţionale sau cele care vizează reabilitarea claselor ori îmbunătăţirea 

bazei didactico-materiale a şcolii. 

 Şansele dezvoltării bunei colaborări cu părinţii sunt în creştere odată cu înfiinţarea 

Asociaţiei Părinţilor cu statut juridic (anul 2014) şi rol de sprijinire a întregii activităţi educative 

din şcoală dar mai ales pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a școlii prin atragerea de 

fonduri private.  

   Şcoala colaborează foarte bine cu autorităţile locale şi judeţene, Primărie, Consiliu Local, 

Consiliu Judeţean, atât în ceea ce priveşte repartizarea fondurilor pentru întreţinerea şi repararea 

şcolii, cât şi în cadrul unor proiecte de parteneriat.        

   Menţionăm de asemenea, colaborarea deosebit de bună cu Inspectoratul Şcolar al 

Judeţului Neamţ, atât pe linie ierarhică de subordonare a şcolii cât şi de trasnfer de expertiză în 

zona instructiv-educativă. Unitatea noastră are o bună colaborare cu celelalte unităţi şcolare din 

municipiu, aplicand consecvent principiul promovării bunelor practici în domeniul instructiv-

educativ.  

           În şcoală fiinţează Fundaţia „Gaudeamus”, organizaţie non profit, care are ca scop 

lucrativ realizarea de fonduri şi acţiuni care să contribuie la promovarea imaginii şcolii, 

antrenarea personalului didactic şi a elevilor în manifestări cultural artistice şi sportive, precum 

şi realizarea de acţiuni cu caracter ştiinţifico-metodic. În perioada 2019-2021, fundația școlii și-a 

redus simțitor activitatea dată fiind și situația pandemică însoțită de diminuarea posibilității de 

sposorizare din partea agenților economici. 

           Există o bună colaborare cu instituţiile de cultură din municipiu, organizând împreună, 

acţiuni educative în beneficiul elevilor. Remarcăm acţiunile organizate în colaborare cu 

Complexul Muzeal Judeţean, Teatrul Tineretului, Biblioteca Judeţeană „G.T. Kirileanu”, 

DGASPC, CJRAE. 

           Un parteneriat benefic este stabilit şi cu Direcţia Sanitară, Poliţia de proximitate, ISU 

Neamţ, Biserica, cu asociaţiile de proprietari din zona şcolii. 

  

 II.3. Analiza de nevoi şi a cererii de educaţie pentru persoane şi grupuri 

 Piaţa educaţională din aria municipiului Piatra Neamţ este destul de diversă şi complexă 

atât din punctul de vedere al ofertei cât şi al cererii. Dacă reţeaua de instituţii şcolare care oferă 

servicii educaţionale este bine reglementată şi standardizată de legislaţia oficială în interiorul 

cadrului politicii educaţionale, cererea de servicii educaţionale nu se constituie într-o formă 

organizată ci numai într-o iniţiativă individuală din partea familiei cu copii în întreţinere şi într-o 

comandă socială prin care statul obligă familia să şcolarizeze copiii. Dacă analiza coboară la 

nivelul individului, atunci se disting câteva nevoi fundamentale ale oricărei fiinţe umane care se 

tranformă în drepturi: dreptul la viaţă, dreptul la sănătate, dreptul la educaţie, dreptul de acces la 

valorile perene ale societăţii, etc. Dreptul la educaţie are la bază nevoia individului uman de a 

aparţine unui grup, de a socializa şi de a se face util grupului de care aparţine. Cine poate 

trasnforma individul într-o persoană capabilă să socializeze, să se integreze şi să devină util la 

rândul său? Educaţia. Educaţia este o nevoie interioară şi exterioară a persoanei umane şi un 

drept în acelaşi timp înscris în Constituţia României. Nevoia interioară este dată de dorinţa de 

creştere şi dezvoltare intelectuală şi morală a persoanei precum şi de valorizare a personalităţii 

acesteia. Nevoia exterioară este dată de dorinţa de adaptare comportamentală şi de integrare 

socială ca premisă a devenirii profesionale. 

 Deşi fiecare unitate şcolară are arondată o anumită circumscripţie cu zone rezidenţiale 

pentru care poartă responsabilitate privind şcolarizarea copiilor, părinţii au libertatea de a înscrie 

copiii la orice şcoală doresc.  



Şcoala Gimnazială „Elena Cuza” are o circumscripţie şcolară bine delimitată, expusă 

anterior, asupra căreia realizează periodic analize statistice pe baza unor recensăminte ale 

copiilor pentru estimarea unor cifre de şcolarizare în perspectivă, la care se aplică unele corecţii 

în funcţie de experienţa anilor anteriori privind cererile care vin din alte circumscripţii şcolare 

sau care pleacă spre alte şcoli în funcţie de interesele personale ale unor indivizi sau grupuri de 

indivizi. Astfel, unitatea noastră, anual, procedează la înscrierea, atât la grădiniţe cât şi la şcoală, 

mai întâi a copiilor din circumscripţia arondată completând apoi în funcţie de numărul de locuri 

disponibile cu copii veniţi cu cereri din alte circumscripţii.  

Analizând cifrele de şcolaritate din ultimii patru ani expuse mai sus, se observă o 

menţinere sau chiar o uşoară creştere a numărului de cereri pentru învăţământul preşcolar, 

primar şi gimnazial, per total, cifra de școlarizare a crescut cu 138 de elevi în intervalul 2016 – 

2021, însemnând o creștere cu cca. 27 elevi/an, adică o clasă/an. Acest lucru demonstrează 

creșterea atractivității unității școlare pe piața educațională la toate nivelele de școlarizare.   

 
II.4. ANALIZA MEDIULUI EXTERN ȘI INTERN 

II.4.1. Analiza PEST(E) 

 

 CONTEXTUL POLITIC 

 Priorităţile şi direcţiile de dezvoltare pentru perioada 2016-2020 şi în continuare pentru 

perioada 2021 – 2025 stabilite de Guvernul României şi în speţă de Ministerul Educaţiei, 

implică: 

 - descentralizarea învăţământului românesc care determină: 

 mutări considerabile în plan managerial; 

 schimbări în cultura şcolii; 

 considerarea părinţilor şi elevilor drept clienţi ale căror nevoi trebuiesc aflate şi 

împlinite; 

 deciziile esenţiale privind bugetul, politicile de personal şi de dezvoltare 

instituţională se vor lua la nivelul şcolii; 

 şcoala se va deschide mai mult spre comunitatea locală; 

 -  asigurarea calităţii educaţiei: 

 întărirea capacităţii instituţionale pentru monitorizarea şi asigurarea calităţii în  

      domeniul învăţământului şi formării profesionale; 

 orientarea demersului educațional pe activitatea elevului; 

 - optimizarea finanţării învăţământului: 

 bugetarea pe baza costului standard pe elev; 

 -  dezvoltarea formării profesionale a personalului din învăţământ: 

 personalul didactic este format pentru aplicarea noului curriculum național bazat 

pe competențe și învățarea pe tot parcursul vieții; 

 creşterea ponderii formării psihopedagogice în cadrul formării iniţiale a cadrelor  

      didactice; 

 creşterea calităţii programelor de formare profesională; 

 - asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea participării la educaţie: 

 îmbunătăţirea ratei de participare la educaţie; 

 centrarea şcolii pe elev şi nevoile comunităţii locale; 

 integrarea elevilor cu dificultăți de învățare în învățământul de masă care devine  

     un învățământ incluziv; 

 reducerea costurilor ulterioare ale recuperării şi integrării şcolare prin măsurile  
      de intervenţie precoce; 

- activitatea de lobby:  

 părinţii reprezintă un factor important în mediatizarea și promovarea realizărilor  

     şcolii şi a performanţelor instructive-educative; 



 cadrele didactice din învăţământul primar colaborează cu grădiniţele arondate 

     şcolii prezentând principalele realizări în activitatea instructiv-educativă şi  

     performanţele obţinute de elevi; 

 prin dezvoltarea site-ului scolii (www.scoalaelenacuza.ro), se îmbunătăţește 

considerabil activitatea de promovare a imaginei şcolii; 

 prin participarea la proiecte europene și educaţionale dezvoltate în spatiul virtual  

     sau real. 

 

   CONTEXTUL TEHNOLOGIC 

 Nivelul de dotare materială a şcolii devine un factor tot mai activ şi hotărâtor în stabilirea 

calităţii procesului educativ. Factorul tehnologic devine determinant în era informaţiei, 

implicând: 

 - dotarea şcolii cu tehnologie modernă – calculatoare performante, televizoare la grupele 

de grădiniță, videoproiectoare, telefax, post de radio local, atrage după sine: 

 funcționarea cabinetului multimedia care este treptat transformat în cabinet de  

     informatică; 

 existenţa unei platforme educaționale pentru activitatea online la dispoziţia  

     elevilor și profesorilor G-Suite Google Classroom (domeniul scoalaelenacuza.ro); 

 existenţa posibilităţii organizării de opţionale bazate pe tehnologia informaţiei, 

     foarte solicitate de elevi şi părinţi; 

 posibilitatea realizării unui demers didactic modern şi eficient chiar și în mediul  

     online; 

 posibilităţi de informare rapidă şi completă; 

 prelucrarea rapidă şi riguroasă a datelor; 

 economie de timp; 

 evitarea distorsiunilor; 

 fluidizarea circulaţiei informaţiei pe orizontală şi verticală; 

 impact pozitiv asupra comunităţii locale; 

 o bază solidă pentru atragerea altor fonduri extrabugetare; 

 

CONTEXTUL SOCIAL 

Factorul social este unul de context şi de suport pentru bunul mers al procesului 

educativ, oscilaţiile lui cantitative şi calitative determină efecte pe multiple planuri: 

- şomajul crescător în rândul părinţilor; 

- creşterea vârstei de căsătorie; 

- foştii elevi ai şcolii, actualii părinţi păstrează imaginea pozitivă a şcolii  

și solicită şcoala în care au învăţat, ori se implică în susținerea ei; 

- existenţa “ambasadorilor pozitivi”:contribuie la bunul renume al şcolii. 

 

CONTEXTUL ECONOMIC 

Contextul economiei de piaţă determină restructurări pe multiple planuri care se reflectă 

direct, mai întâi asupra economiei locale, apoi direct sau indirect asupra procesului educativ: 

- schimbarea profilului economic al localităţii şi judeţului; 

- dispariţia unor agenţi economici tradiţionali; 

- apariţia agenţilor economici noi: 

- creşterea posibilităţilor de finanţare a şcolii;  

- iniţierea unor programe de parteneriat; 

- diversificarea pieţii muncii; 

- reconsiderarea unor meserii: 

- apariţia unei concurenţe puternice în toate domeniile de activitate: 
- reconsiderarea rolului şcolii în pregătirea forţei de muncă. 

http://www.scoalaelenacuza.ro/


 

II.4.2. Analiza SWOT  

(identificarea: punctelor tari, punctelor slabe, a oportunităţilor şi a ameninţărilor) 

 

Puncte tari: 

Oferta curriculară 

 Asigurarea aplicării curriculum-ului național prin aplicarea noilor planuri-cadru și a 

programelor actualizate la toate disciplinele; 

 Funcționarea platformei educaționale G-Suite Google Classroom pentru asigurarea 

suportului tehnic necesar învățării online; 

 Diversificarea ofertei CDȘ prin introducerea disciplinelor integrate și celor cu caracter 

aplicativ. 

Resurse umane 

 Personal didactic calificat în proporție de 100%; 

 Ponderea cadrelor didactice titulare cu gradul didactic I este de 66%; 

 Ponderea cadrelor didactice cu performanţe în activitatea didactică este de cca. 50%; 

 Cultivarea unui climat interpersonal și educațional deschis și stimulativ; 

 Existenţa specialistului logoped, profesorului de sprijin și a consilierului psihopedagogic. 

Resurse materiale şi financiare 

 Starea fizică foarte bună a spațiilor școlare și încadrarea în normele de igienă 

corespunzătoare; 

 Încadrarea unității școlare în bugetul pentru salarii și cheltuieli materiale;  

 Școala dispune de fonduri băneşti extrabugetare; 

 Biblioteca școlară dispune de cca. 24.000 volume; 

 Școala dispune de rețea dublă de internet în sălile de clasă (cablu și wireless) 

 Existența și funcționarea sistemelor de securitate: 24 camere video de supraveghere 

interior și exterior, sistem interfon la intrări, buton de panică, etc. 

Relaţiile cu comunitatea  

 Întâlniri periodice cu reprezentanţi ai Poliţiei în scop de prevenție; 

 Întâlniri lunare cu comitetele de părinţi și consultaţii individuale cu părinţii; 

 Optimizarea relaţiei școală – familie prin respectarea contractului educațional; 

 Semnarea și derularea de numeroase parteneriate cu diverse instituții în scop educativ; 

 Promovarea imaginii școlii prin site-ul școlii și instituții mass media. 

 

Puncte slabe: 

Oferta curriculară 

 Nivel modest de implementare a strategiilor didactice centrate pe elev; 

 Nivel modest de valorificare a achizițiilor și exemplelor de bună practică rezultate din 

participarea la cursuri de formare și proiecte europene.  

Resurse  umane 

 Slabă motivare morală pentru o parte a personalului didactic de predare; 

 Implicare modestă/superficială pentru o parte a personalului didactic de predare în 

problematica școlii; 

 Conservatorismul şi rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice; 

 Participare la unele cursuri de formare este condiţionată de taxe. 

Resurse materiale şi financiare 

 Transformarea laboratoarelor în săli de clasă din lipsă de spațiu; 

 Dotare modestă a grădiniţelor cu mijloace TIC; 

 Slabă motivare financiară pentru profesorii şi elevii care realizează performanţă; 



 Biblioteca nu dispune de sală de lectură. 

Relaţiile cu comunitatea  

 Promovarea ocazională a şcolii şi a rezultatelor inregistrate; 

 Implicare modestă a părinților în activitățile educative școlare și extrașcolare. 

 

Oportunități: 

Oferta curriculară 

 Achiziții importante și exemple de bună practică din proiecte europene; 

 Achiziții importante rezultate din participarea la cursurile CRED; 

 Diversificarea ofertei CDȘ cu opționale de informatică și abordări de tip CLIL. 

Resurse umane 

 Existența unei oferte bogate și diverse de cursuri de formare; 

 Stimularea potenţialului creator și inovator al personalului didactic; 

 Accesarea unor noi proiecte europene de tip Erasmus+. 

Resurse materiale şi financiare 

 Posibilitatea descentralizării şi asigurării autonomiei instituţională; 

 Atragerea de fonduri private în dezvoltarea bazei materiale a școlii; 

 Accesarea unor proiecte europene pentru dezvoltare şcolară prin Consiliul Local. 

Relaţiile cu comunitatea  

 Implicarea unor instituţii precum: Biserica, ONG-uri, instituții culturale în sprijinul 

școlii; 

 Promovarea unor inițiative precum cea exprimată de consiliul elevilor pentru 

desfăşurarea de activităţi comune părinţi – profesori – elevi; 

 Atragerea Asociaţiei Părinţilor în proiecte concrete pentru şcoală. 

 

Amenințări: 

Oferta curriculară 

 Existența unor oferte curriculare similare la alte școli competitoare; 

Resurse umane 

 Scăderea prestigiului corpului profesoral în urma pensionării unor profesori recunoscuţi; 

 Scăderea motivării unor cadre didactice pentru implicarea intensă în viaţa şcolii; 

 Criza de timp a părinţilor datorată actualei situaţii economice care reduce implicarea 

familiei în viaţa şcolară, lucru care se reflectă atât în performanţa şcolară a elevilor cât și în 

relația școală - familie. 

Resurse materiale şi financiare 

 Ritmul accelerat al schimbărilor tehnologice conduce la uzura morală rapidă a 

echipamentelor existente; 

 Atitudinea inadecvată din partea unor elevi privind păstrarea şi utilizarea 

corespunzătoare a spaţiilor și echipamentelor şcolare 

Relaţiile cu comunitatea  

 Organizarea defectoasă a activităţilor de parteneriat  poate conduce la diminuarea sau 

chiar inversarea efectelor scontate; 

 Nivelul de educaţie şi timpul limitat al părinţilor poate conduce la slaba implicare a 

părinţilor în viaţa şcolară; 

 Instabilitatea la nivel social şi economic afectează colaborarea cu partenerii privați; 

 
 
 
 
 



III. PROGNOZA 

 

III.1. Respectarea cadrului legislativ în vigoare 

 Prezentul Proiect de Dezvoltare Instituţională al Şcolii Gimnaziale „Elena Cuza” Piatra 

Neamţ este conceput în acord cu toate documentele legislative şi normative în vigoare la nivel 

naţional şi european dar în acelaşi timp, contextualizat la particularităţile comunităţii locale şi 

ale comunităţii şcolare în care unitatea şcolară îşi desfăşoară activitatea.  

 Pentru întocmirea acestui document strategic au fost studiate şi respectate o serie de 

documente legislative referitoare la domeniul educaţie, precum: 

 Legea Educaţiei Naţionale (Legea 1/2011), cu modificările şi completările ulterioare; 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

aprobat prin OME nr. 5447/2020; 

 Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata 

2014 și actualizată în 2020; 

 OUG 49/2014 privind instituirea unor masuri in domeniul educatiei, cercetarii 

stiintifice si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de Urgenta nr. 

49/2014, actualizată; 

 OUG 94/2014 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 

1/2011, precum si modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 

privind asigurarea calitatii educatiei; 

 OM Nr. 5559/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice privind efectuarea 

concediului de odihnă al personalului didactic din învăţământ; 

 OM Nr. 5561/2011, pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a 

personalului din învăţământul preuniversitar; 

 Metodologiei formării continue a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar; 

 OM Nr. 5565/2011, pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de 

studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar 

 OM Nr. 5576/2011, privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat; 

 OM Nr. 3470/2012, pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, 

cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor 

generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat; 

 Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, actualizată; 

 Legea 63/2011, privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic 

şi didactic auxiliar din învăţământ, actualizată în 2019; 

 OME Nr. 5991/2020, pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea personalului 

didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022; 

 Ordinul ministrului finanţelor publice Nr. 946/2005,  pentru aprobarea Codului 

controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la 

entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, 

actualizat în 2015; 

 CODUL CONTROLULUI INTERN CUPRINZAND STANDARDELE DE 

MANAGEMENT/ CONTROL INTERN LA ENTITATILE PUBLICE (Anexă la ordinal 

ministrului Nr. 946/2005); 

 Legea 71/2015 pentru aprobarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit 

din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor 

publice; 

 Planurile cadru şi programele şcolare: ORDIN nr. 3.371 din 12 martie 2013 pentru învățământ 

primar, OMEN nr. 3590 din 05.04.2016 pentru învățământ gimnazial,  
 



Alături de documentele citate, au fost analizate şi unele documente strategice cu  

caracter mai general sau cu referire la zona locală: 

 Strategia de dezvoltare a României 2013 – 2020 – 2030; 

 Programul de Guvernare; 

 Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI); Planul Local de acţiune pentru 

Învăţământ (PLAI), 2016 - 2025; 

 

În acelaşi timp, au fost studiate şi luate în consideraţie documente aflate în vigoare la  

nivelul unităţii de învăţământ, precum: 

 Planurile-cadru recent adoptate; 

 Proiectul de Dezvoltare Instituţională 2016-2021; 

 Regulamentul de organizare și funcționare a Școlii Gimnaziale ”Elena Cuza” 

 Regulamentul Intern; 

 Codul de conduită; 

 Proiectul de buget; 

 Planul de şcolarizare; 

 Recensăminte şi estimări statistice privind numărul elevilor; 

 Planul de normare şi planul de încadrare; 

 Oferta curriculară; 

 RAEI, anul calității 2020-2021; 

 Strategia CEAC şi Planul de îmbunătăţire; 

 Proiectul European al şcolii; 

 Alte documente; 

 

Prezentul proiect strategic încearcă să coroboreze informaţiile esenţiale din cadrul  

legislativ general naţional şi european cu documentele în vigoare ale unităţii de învăţământ şi 

noua viziune a echipei manageriale privind dezvoltarea instituţională într-o manieră dinamică şi 

inovatoare. 

 

III.2. Elaborarea ofertei educaționale, cu referire la faptul că aceasta trebuie:  

 să fie adecvată contextului socio-economic și cultural actual;  

 este elaborată în baza planului de școlarizare;  

 reflectă nevoile educaționale identificate în comunitate;  

 să utilizează toate resursele unității de învățământ;  

 să valorifice întreg potenţialul uman, în sens professional, din şcoală; 

 este modernă și atractivă; 

 să evidenţieze personalitatea unităţii şcolare. 

 

III.3. Elaborarea proiectului planului de școlarizare, cu referire la faptul că acesta 

trebuie:  

 să fie bine fundamentat pe date statistice previzibile şi experienţa anterioară;  

 să se coreleze cu oferta educațională și cu resursele unității de învățământ, cu 

tendințele de dezvoltare economică și cu situația socio- economică din zonă. 

 

III.4. Elaborarea proiectului planului de încadrare, care trebuie să cuprindă date 

referitoare la: 

 numărul de norme didactice de predare în raport cu planul de școlarizare aprobat; 

 încadrarea personalului titular conform principiului continuității și întocmirea fișei de 

vacantare cu respectarea legislației în vigoare. 



 

IV. STRATEGIA 
 

IV. 1. VIZIUNEA ŞI MISIUNEA ŞCOLII 

 Viziunea şi misiunea unei şcoli reprezintă o imagine proiectată în viitor şi concentrează 

esenţa gândirii şi practicii manageriale.  

 Pentru a păstra rigurozitatea analizei, redăm conţinutul ad litteram: 

 Propunem o nouă viziune a şcolii în care elevul să fie privit ca o valoare în sine. Dorim o 

schimbare de paradigmă, de la accentul pus pe şcoală ca instituţie de educaţie sau chiar accentul 

pus pe actul didactic, la accentul pe educat ca valoare inestimabilă. Această schimbare de 

paradigmă şi accent conduce la o schimbare de atitudine pentru valorizarea omului din educat şi 

a devenirii sale prezente şi viitoare. Etapa şcolarităţii trebuie privtă ca o etapă esenţială în viaţa 

tânărului care merită fructificată la maxim în vederea desăvârşirii lui viitoare.  

 Considerăm că noua viziune este de mai mare actualitate şi răspunde mai bine tendinţei 

privind centrarea pe elev a întregului act educaţional. 

 

 Viziune: 

„Fiecare elev este o valoare în sine şi merită toată atenţia, tot efortul şi toată investiţia 

în perspectiva realizării lui ca om deplin.” 

 

 Propunem o reformulare a misiunii din perspectiva noii viziuni, adăugând idei noi şi 

păstrând elementele valoroase din vechea formulare. Expresiile „cheie” se referă la: 

personalitatea elevului, şansele egale, mediul stimulativ, îmbinarea metodelor tradiţionale cu 

cele moderne, formarea competenţelor „cheie”; trăsăturile distincte ale şcolii: loialitate, 

generozitate, performanţă.  

 Considerăm că noua misiune explică mai bine înţelesul viziunii şi traduce într-o manieră 

mai clară modul de transpunere în practică. În noua formulare se încearcă evitarea lansării doar a 

unor lozinci precum: „şcoală europeană, şcoală pentru comunitate, etc.” ci sondarea 

potenţialului real al şcolii care se poate manifesta în strânsă legătură cu aşteptările părinţilor şi 

idealul educaţional exprimat în obiectivele educaţionale. Schimbarea de atitudine cerută explicit 

conduce la creşterea implicării, motivării şi responsabilizării din partea şcolii pentru destinul 

fiecării elev în parte.   

 

 Misiune: 

„Împreună, lucrăm la formarea, modelarea şi dezvoltarea personalităţii elevilor noştri. 

Ne străduim să punem în valoare capacităţile personale şi să formăm competenţe pentru toată 

viaţa. Asigurăm şanse egale tuturor într-un mediu educaţional stimulativ şi concurenţial. 

Dezvoltăm o şcoală bine ancorată în realitatea prezentului, privind spre viitor. Îmbinăm 

tradiţionalul cu modernul, suntem deschişi la nou, dar fără a renunţa la principii şi la valori 

care au trecut testul timpului. Tot efortul este orientat către o educaţie de calitate prin 

dezvoltarea unor competenţe „cheie” pentru societatea de azi şi de mâine: comunicare 

deschisă, spirit inovator, iniţiativă şi responsabilitate, creativitate şi competitivitate. 

Asigurăm succesul bazându-ne pe trăsăturile distincte ale şcolii noastre: loialitatea, 

generozitatea şi performanţa.” 

 
   IV.2. OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI 

 

„Creşterea continuă a calităţii educaţiei furnizate de Şcoala Gimnazială „Elena Cuza” 

prin crearea de plus valoare generată de valorificarea la nivel maxim a întregului potenţial de 

care dispune şi reducerea factorilor de risc. 

 



 O serie de obiective de referinţă decurg din obiectivul general și se constituie ca 

principii fundamentale în formularea obiectivelor strategice. 

 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 

 

 Reconsiderarea managementului educaţional la nivelul şcolii şi al clasei de elevi; 

 Promovarea principiilor privind învăţarea pe tot parcursul vieţii şi a gestionarea 

carierei; 

 Creşterea calităţii actului de predare prin utilizarea în mod inovator a noile tehnologii 

de informare şi comunicare; 

 Optimizarea actului de invăţare prin mutarea accentului pe caracterul aplicativ al 

lecţiilor şi pe rolul activ al elevului; 

 Promovarea principiului egalităţii de şanse şi pregătirea elevilor pentru integrarea lor 

cu succes în viaţa socială; 

 Dezvoltarea competenţelor specifice societăţii cunoaşterii şi valorificarea aptitudinilor 

personale în vederea obţinerii performanţei şcolare; 

 Dezvoltarea şi modernizarea continuă a bazei didactico-materiale a şcolii; 

 Optimizarea comunicării interne şi externe împreună cu asigurarea transparenţei 

instituţionale; 

 Valorificarea creatoare a expertizei profesionale şi a bunelor practici dezvoltate prin 

formare continuă şi participarea în proiecte europene; 

 Conceperea unor strategii pe termen mediu şi lung de preîntâmpinare şi reducere a 

situaţiilor de risc precum: migrarea elevilor de clasa a IV-a, slaba motivare a 

personalului didactic, motivare scăzută a elevilor pentru performanţă, management 

neplanificat, îngustarea ofertei educaţionale, conservatorism în modernizarea actului 

didactic, promovare nesistematică a şcolii în comunitate, lipsa emulaţiei generale. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

IV.3. OBIECTIVE STRATEGICE  

 

1. Realizarea unui management strategic şi operaţional inovator la nivelul 

şcolii. 
Motivare: 

Puncte slabe şi ameninţări vizate:  

- Cutume şi principii învechite; 

- Demotivarea unei părți a personalului didactic; 

- Implicare selectivă; 

- Lipsa unor instrumente reale de monitorizare eficientă și intervenție.  

     Căi de abordare: 

- Aplicarea celor mai noi principii şi idei din domeniul managementului şi leadership-

ului în practica curentă; 

- Stimularea şi valorificarea creatoare a întregului potenţial de care dispune personalul 

didactic al şcolii printr-un plus de motivare, mobilizare şi responsabilizare; 

- Cultivarea la un nivel avansat al spiritului de echipă; 

- Managementul activ şi preventiv al factorilor de risc;    

- Utilizarea frecventă a delegării de sarcini; 

- Orientarea către crearea de plus valoare printr-o inovare permanentă proiectării 

manageriale şi a stilului de conducere. 

 

2. Utilizarea proiectelor comunitare în dezvoltarea şcolii. 



Motivare: 

Puncte tari care trebuie dezvoltate:  

- Experienţă în conceperea şi accesarea de proiecte europene; 

- Expertiză în implementarea Proictelor Comenius și ERASMUS+; 

- Experiență în implementarea proiectelor educaţionale; 

- Experienţă în realizarea parteneriatelor multiple; 

- Existenţa unui spirit de echipă deja format. 

     Căi de valorificare: 

- Accesarea unor noi proiecte ERASMUS+; 

- Accesarea proiectelor de dezvoltare şcolară pe baza fondurilor europene prin 

Consiliul Local şi Consiliul Judeţean; 

- Multiplicarea experienţei deja acumulate în noi proiecte educaţionale şi parteneriate. 

 

3. Lărgirea şi diversificarea ofertei educaţionale a şcolii. 
Motivare: 

Puncte tari care trebuie dezvoltate:  

- Preocupare și participare activă a personalului didactic de predare în propunerea 

ofertei educaționale; 

- Existența unei competiții reale și loiale pentru ofertarea disciplinelor opționale; 

- Existența unei palete variate de propuneri; 

- Alegerea disciplinelor opționale doar de către elevi și părinți; 

- Respectarea opțiunilor exprimate de elevi și părinți. 

     Căi de abordare: 

- Diversificarea ofertei de discipline opţionale prin introducerea de noi propuneri: 

informatică și tehnologii, teme interdisciplinare, abordări de tip CLIL; 

- Testarea timpurie a opţiunilor elevilor şi părinţilor; 

- Stabilirea unor criterii de evaluare a personalului didactic de predare în raport şi cu 

gradul de aplicare al mijloacelor TIC la lecţii; 

- Aplicarea în mod obligatoriu a chestionarelor de testare a feed-back-ului din partea 

elevilor și părinților. 

 

4. Stimularea competenţei şi performanţei profesionale pentru întregul 

personal didactic şi gestionarea carierei. 
Motivare: 

Puncte slabe şi ameninţări vizate:  

- Slaba motivare morală a unei părți a personalului didactic; 

- Conservatorismul şi rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice; 

- Riscul scăderii prestigiului corpului profesoral în urma pensionării unor profesori 

consacraţi pe plan local; 

- Scăderea motivaţiei şi interesului unor cadre didactice pentru pregătire profesională 

de excepţie şi performanţă; 

     Căi de abordare: 

- Accesarea programelor de formare prin fonduri europene: 

- Creşterea motivării morale a personalului didactic; 

- Valorizarea cadrelor didactice cu întreaga lor expertiză profesională; 

- Valorificarea bunelor practici acumulate în proiectele europene; 

- Constituirea de fonduri prin Fundaţia Gaideamus pentru acordarea de premii pentru 

loialitate, generozitate şi performanţă; 

- Implementarea programului individual de gestionare a carierei.  

 



5. Ridicarea continuă a nivelului de performanţă şcolară şi pregătirea 

elevilor pentru viaţa practică. 
Motivare: 

Puncte slabe şi ameninţări vizate:  

- Perpetuarea practicilor tradiționale de predare-învățare-evaluare care nu pun în prim 

plan elevul; 

- Slaba racordare a competențelor specifice la nivel de disciplină cu competențele-cheie 

la nivelul strategiilor didactice; 

- Tendinţa de conservare şi atitudinea efortului minim întâlnite la mulţi elevi; 

- Un număr relativ mic de elevi dispuşi pentru un efort suplimentar în vederea 

performanţei; 

- O selectare relativ tardivă a elevilor în vederea performanţei; 

- Motivare scăzută din partea elevilor pentru a face performnaţă; 

- Lipsa unei strategii pentru cultivarea spiritului de performanţă la elevi. 

     Căi de abordare: 

- Promovarea strategiilor didactice centrate pe elev și care vizează dezvoltarea 

competențelor-cheie; 

- Cultivarea dorinţei pentru progres şi autodepăşire la toţi elevii; 

- Selectare timpurie a elevilor şi dezvoltarea spiritului de performanţă;  

- Recompensarea succesului școlar și a progresului școlar; 

- Promovarea caracterului practico-aplicativ al lecţiilor; 

- Implicarea Asociaţiei Părinţilor în constituirea fondurilor pentru premierea 

rezultatelor școlare de excepție.  

 

6. Dezvoltarea continuă a bazei tehnico-materiale pentru susţinerea unui   

           învăţământ de calitate. 
Puncte slabe şi ameninţări vizate:  

- Echipament TIC paţial uzat moral şi depăşit: 

- Slaba dotare a grădinițelor cu echipamente TIC; 

- Nefuncționalitatea cabinetului de informatică; 

- Desființarea temporară a laboratoarelor din lipsă de spațiu; 

     Căi de abordare: 

- Dotarea grădiniţelor cu mijloace TIC şi conectarea lor la internet; 

- Reabilitarea și reutilarea cabinetului de informatică cu echipamente noi și 

performante; 

- Mobilizarea de fonduri de investiţii prin Asociaţia Părinţilor pe proiecte concrete; 

- Accesarea de fonduri europene prin proiecte de dezvoltare şcolară pentru lărgirea 

bazei materiale şi înnoirea echipamentelor TIC. 

 

7. Dezvoltarea noului brand educaţional al şcolii şi optimizarea 

mediatizării şi comunicării la nivelul comunităţii. 
Puncte slabe şi ameninţări vizate:  

- Persistenţa încă a vechiului brand al şcolii, „Şcoala Nr. 4”; 

- Promovare nesistematică a şcolii la nivelul comunităţii; 

- Sincope în testarea periodică a gradului de satisfacţie ai beneficiarilor direcţi şi 

indirecţi; 

- Nevalorificarea tuturor canalelor de comunicare cu exteriorul şi a vectorilor de 

imagine. 

     Căi de abordare: 



 - Crearea unor „ritualuri” specifice noului brand al şcolii pentru fidelizarea elevilor şi 

părinţilor; 

 - Testarea periodică a gradului de satisfacţie a beneficiarilor direcţi şi indirecţi; 

- Promovarea unui marketing educaţional multidirecţionat şi incisiv; 

- Responsabilizarea elevilor şi părinţilor ca vectori de imagine ai şcolii. 

 

 Scurtă argumentare 

 Cele şapte obiective strategice se suprapun peste cele şapte domenii fundamentale ale 

şcolii noastre: management, proiecte de dezvoltare, ofertă curriculară, performanţă didactică şi 

performanţă şcolară, baza tehnico-materială, comunicare externă şi promovarea şcolii la nivelul 

comunităţii, ca şi domenii de interes instituţional şi prioritare din perspectiva unei dezvoltări 

instituţionale echilibrate şi armonioase. Considerăm că acestea au fost formulate cât se poate de 

clar şi realist pentru a fi pe înţelesul tuturor grupurilor de interes (cadre didactice, elevi, părinţi, 

reprezentanţi ai comunităţii, etc.) şi a fi asumate cu uşurinţă.   

 Cele şapte obiective strategice se transpun apoi în direcţii prioritare de acţiune care 

necesită mobilizarea mai multor categorii de resurse în funcţie de opţiunile strategice stabilite. 

Astfel, au fost stabilite cele patru domenii prioritare: curriculare, materiale şi financiare, umane 

şi relaţii comunitare drept căi privilegiate de acţiune, în funcţie de categoriile mari de resurse 

implicate  în realizarea ţintelor strategice (resurse curriculare, resurse materiale şi financiare, 

resurse umane, resurse relaţionale). La cele patru categorii de resurse enumerate se adaugă a 

cincea resursă, resursa timp, care se exprimă prin intermediul termenelor şi etapelor specifice 

fiecărei acţiuni planificate. Fiecare obiectiv în parte este abordat mai întâi din perspectiva celor 

patru opţiuni strategice, prefigurându-se o serie de acţiuni prioritare specifice prin care se 

proiectează nişte rezultate aşteptate, apoi se procedează la defalcarea obiectivului strategic pe 

obiective operaţionale şi activităţi concrete, precizându-se, categoriile de resurse mobilizate, 

termene de realizare, responsabilităţi şi se formulează indicatorii de performanţă.  

 

 IV.4. OPŢIUNILE STRATEGICE 
 Opţiunile strategice sunt căi privilegiate de abordare şi transpunere a obiectivelor 

strategice în acţiuni şi programe concrete. Acestea fac trecerea de la scopuri la planuri 

operaţionale, prin focalizarea pe domenii prioritare. Documentul analizat centrează opţiunile 

strategice pe cele 4 mari domenii:prioritare, identificând: 

a. Opţiunea curriculară; 

b. Opţiunea financiară a dotărilor materiale; 

c. Opţiunea investiţiei în resursa umană; 

d. Opţiunea relaţiilor comunitare. 

 

Definirea opţiunilor strategice vizează:  

 identificarea căilor privilegiate de acţiune; 

 definirea categoriilor mari de resurse necesare atingerii scopurilor;  

 stabilirea termenelor şi a etapelor esenţiale în atingerea obiectivelor strategice;   

 identificarea principalelor rezultate aşteptate. 

Termenele de aplicare (demarare, încheiere şi etape esenţiale) derivă din complexitatea 

obiectivelor strategice şi din opţiunile strategice. O strategie se elaborează pe 3-5 ani, etapele 

intermediare nu vor fi mai mici de un an. 

Rezultatele măsurabile reprezintă acele elemente care definesc efectivitatea ofertei 

educaţionale, modul în care satisface nevoile individuale, de grup şi comunitare. Acestea 

funcţionează ca nişte indicatori de performanţă (măsurabili cantitativ sau calitativ) ai întregii 

strategii. Se definesc în funcţie de obiectivele şi opţiunile strategice 



Prezentarea bugetului estimat necesar realizării proiectului de dezvoltare şi a bugetului pentru 

programele/acţiunile cuprinse în planurile operaţionale Adecvarea acestuia la dezvoltarea 

preconizată a unităţii de învăţământ 

 În opinia noastră, opţiunile strategice contextualizează obiectivele strategice pe cele 4 căi 

prioritare. 

 
 

Ţinte strategice 

OPŢIUNI  STRATEGICE 

Opţiunea 

cuurriculară 

Opţiunea financiară 

a dotărilor materiale 

Opţiunea investiţiei 

în resursa umană 

Opţiunea relaţiilor 

comunitare 

1. Realizarea 

unui 

management 

strategic şi 

operaţional 

inovator la 

nivelul şcolii 

- Cultivarea 

spiritului creativ și 

inovativ în 

abordarea 

demersului didactic 

și în managementul 

clasei de elevi;  

- Optimizarea 

comunicării pe 

verticală şi 

orizontală 

- Utilizarea eficientă 

a dotărilor existente; 

- Accesarea de surse 

financiare diverse 

pentru dezvoltarea 

bazei materiale. 

- Stimularea şi 

valorificarea 

creatoare a întregului 

potenţial de care 

dispune personalul 

didactic al şcolii 

printr-un plus de 

motivare, mobilizare 

şi responsabilizare 

- Consolidarea 

parteneriatului cu 

părinţii; 

- Includerea 

Asociaţiei Părinţilor 

în proiectele şcolii; 

- Extinderea 

parteneriatului cu 

instituţii şi ONG-uri 

2. Utilizarea 

proiectelor 

comunitare în 

dezvoltarea şcolii 

- Utilizarea 

expertizei şi 

bunelor practici 

acumulate în 

proiectele europene 

anterioare pentru 

dezvoltare 

curriculară şi 

metodică; 

- Accesarea de 

fonduri europene 

pentru dezvoltare 

şcolară (infrastructură 

şi extinderi de spaţii, 

dotări cu echipamente 

moderne, etc.); 

- Participarea 

personalului didactic 

la cursuri de formare 

pe probleme 

curriculare şi de 

management 

educaţional prin 

CCD și proiecte 

ERASMUS+; 

- Multiplicarea 

experienţei deja 

acumulate în noi 

proiecte 

educaţionale şi 

parteneriate. 

3. Lărgirea şi 

diversificarea 

ofertei 

educaţionale a 

şcolii 

- Testarea timpurie 

a opţiunilor elevilor 

şi părinţilor; 

- Diversificarea 

continuă a ofertei 

educaționale în 

funcție de opțiunile 

elevilor și resursele 

școlii;  

-Creşterea 

atractivităţii  si 

aplicabilităşii 

opţionalelor; 

-Dezvoltarea 

mijloacelor 

educaționale 

valorificate în cadrul 

disciplinelor 

opționale; 

 - Identificarea 

surselor de finanţare; 

- Utilizarea eficientă 

a dotărilor existente. 

- Stabilirea unor 

criterii de evaluare a 

personalului didactic 

de predare în raport 

cu gradul de 

implicare în 

susținerea ofertei 

educaționale; 

- Evidenţierea celor 

mai bune cursuri 

opţionale din fiecare 

an pe baza 

aprecierilor elevilor 

şi părinţilor. 

-Extinderea 

parteneriatului cu 

părinţii şi implicarea 

acestora în 

pregătirea şi 

desfăşurarea 

activităţilor din 

cadrul unor 

discipline opţionale; 

-Extinderea 

parteneriatului cu 

instituţii şi ONG-uri 

pentru sprijinirea 

unor opţionale. 

4. Stimularea 

competenţei şi 

performanţei 

profesionale 

pentru întregul 

personal didactic 

şi gestionarea 

carierei 

- Modernizarea 

procesului de 

predare-învăţare-

evaluare în 

conformitate cu 

abordările 

focalizate pe elev și 

dezvoltarea 

competențelor-

cheie; 

- Valorificarea 

oportunităţilor 

oferite de paleta 

largă de cursuri de 

formare; 

- Valorificarea 

bunelor practici 

- Consultarea 

cadrelor didactice în 

vederea achiziționării 

de noi materiale 

didactice; 

- Accesarea 

programelor de 

formare prin fonduri 

europene; 

- Accesarea 

programelor de 

formare pe 

componentă 

managerială; 

 

- Stimularea 

participării 

personalului didactic 

la programe de 

formare; şi 

perfecţionare; 

- Valorizarea 

expertizei 

profesionale; 

- Instituirea şi 

acordarea  premiilor 

pentru loialitate, 

generozitate şi 

performanţă 

- Implementarea 

programului 

individual de 

- Promovarea 

cursurilor CRED 

pentru a fi parcurse 

de majoritatea 

cadrelor didactice; 

- Colaborarea cu 

Casa Corpului 

Didactic pentru 

participarea la 

cursuri de formare 

în specialitate şi 

metodica predării 

specialităţii; 

- Colaborarea cu 

instituţii şi centre 

formare pentru 

informare;  



acumulate în 

proiectele europene; 

gestionare a carierei  

5. Ridicarea 

continuă a 

nivelului de 

performanţă 

şcolară şi 

pregătirea 

elevilor pentru 

viaţa practică 

- Plasarea elevului 

în centrul 

demersului 

didactic; 

- Cultivarea dorinţei 

pentru progres şi 

autodepăşire la toţi 

elevii; 

- Selectare timpurie 

a elevilor şi 

dezvoltarea 

spiritului de 

performanţă;  

- Promovarea 

caracterului 

practico-aplicativ al 

lecţiilor; 

-Asigurarea logisticii 

necesare pentru 

desfăşurarea 

activităţilor de 

pregătire a elevilor în 

vederea performanţei; 

- Constituirea de 

fonduri de premiere 

pentru elevii cu 

performanţe; 

- Implicarea 

Asociaţiei Părinţilor 

în constituirea 

fondurilor pentru 

premierea rezultatelor 

excepţionale. 

-Motivarea 

participanţilor prin 

acordarea de premii. 

- Instituirea şi 

acordarea  premiilor 

pentru loialitate, 

generozitate şi 

performanţă; 

 

- Implicarea 

Asociaţiei Părinţilor 

în activităţile de 

susţinere a 

performanţei 

şcolare; 

6. Dezvoltarea 

continuă a bazei 

tehnico-

materiale pentru 

susţinerea unui         

învăţământ de 

calitate 

- Introducerea, la 

dirigenție, a temei 

educative privind 

păstrarea şi 

întreţinerea bazei 

materiale a şcolii; 

- dezvoltarea 

logisticii și 

suportului tehnic 

pentru lecții; 

- Dotarea 

grădiniţelor cu 

mijloace TIC; 

- Utilizarea eficientă 

și integrală a tuturor 

resurselor bugetare 

pentru întreținerea și 

dezvoltarea bazei 

tehnico-materiale a 

școlii; 

- Accesarea de 

resurse financiare 

extrabugetare; 

- Recuperarea 

pagubelor produse de 

elevi. 

- Responsabilizarea 

privind păstrarea 

patrimoniului şcolii; 

- Implicarea 

personalului didactic 

în asigurarea 

funcționării 

echipamentelor 

tehnice; 

- Iniţierea 

concursului „Cea mai 

frumoasă clasă”; 

- Colaborarea cu 

comitetele de părinţi 

ale claselor pentru 

dezvoltarea bazei 

materiale a claselor; 

- Implicarea 

Asociaţiei Părinţilor 

prin atragerea de 

sponsori în. 

sprijinirea unor 

proiecte de dotare; 

 

7. Dezvoltarea 

noului brand 

educaţional al 

şcolii şi 

optimizarea 

mediatizării şi 

comunicării la 

nivelul 

comunităţii 

- Optimizarea 

onţinuturilor pentru 

noul website al 

şcolii; 

- Promovarea 

ofertei curriculare 

prin intermediul 

website-ului şcolii; 

- Crearea și 

mediatizarea unor 

noi simboluri ale 

şcolii legate de 

personalitatea  

„Elena Cuza”: logo, 

emblemă, etc.; 

- Editarea de pliante 

şi alte mijloace de 

promovare a şcolii. 

- Identificarea de 

resurse extrabugetare 

pentru realizarea 

materialelor 

promoţionale; 

- Asigurarea logisticii 

necesare pentru 

desfăşurarea 

activităţilor de  

mediatizare şi 

diseminarea a 

informaţiilor utile; 

- Asigurarea 

suportului financiar 

din surse 

extrabugetare pentru 

cheltuielile de 

întreţinere şi service 

al echipamentelor şi 

website-ului şcolii. 

- Popularizarae prin 

mass-media a tuturor 

realizărilor de la 

nivelul şcolii; 

- Crearea unor 

„ritualuri” specifice 

noului brand al şcolii 

pentru fidelizarea 

elevilor şi părinţilor; 

- Testarea periodică a 

gradului de 

satisfacţie al 

beneficiarilor direcţi 

şi indirecţi; 

- Responsabilizarea 

elevilor şi părinţilor 

ca vectori de imagine 

ai şcolii. 

 

- Realizarea de 

parteneriate cu 

instituţii media; 

- Promovarea unui 

marketing 

educaţional 

multidirecţionat şi 

incisiv; 

- Utilizarea tuturor 

canalelor de 

comunicare şi 

informare a 

comunităţii locale; 

- Asigurarea unui 

spaţiu de promovare 

pe website-ul şcolii 

a Asociaţiei 

Părinţilor şi a 

tuturor sponsorilor. 

 

 

Rezultate aşteptate pe baza opţiunilor strategice: 

A). CURRICULUM 

Oferta de discipline opţionale este diversificată şi satisface cerinţele elevilor şi 

părinţilor în procent de peste 90%; 

Cca. 80% dintre elevi vor beneficia de avantajele unui demers didactic centrat pe 

elev; 



Creșterea gradului aplicativ al lecțiilor cu cca. 30%. 

 

B). RESURSE UMANE 

1. Cca. 80% din numărul cadrelor didactice vor aplica vor aplica strategii didactice 

centrate pe elev; 

2. Cca. 80% din numărul cadrelor didactice vor efectua cel puţin un stagiu de 

formare în specialitate sau în metodica predării ori în managementul clasei, pe 

parcursul a doi ani şcolari; 

3. Accesul la programe de formare prin intermediul Proiectului CRED și a 

Proiectelor ERASMUS+; 

4. Personal didactic bine motivat şi valorizat.  

 

C). RESURSE MATERIALE ŞI FINACIARE 

1. Spaţiul şcolar funcţional  la standarde ridicate de siguranță, curăţenie şi igienă; 

2. Reducerea cu cel puţin 50% a pagubelor produse de elevi în unitatea şcolară. 

3. Realizarea noului cabinet de informatică; 

4. Fonduri europene pentru formarea personalului didactic; 

5. Fonduri de premiere pentru elevi prin Asociaţia Părinţilor. 

 

D). RELAŢII COMUNITARE 

1. Creşterea  cu 30% a numărului de convenţii de parteneriat încheiate cu unităţile 

şcolare şi alte instituţii din municipiu şi judeţ; 

2. Încheierea a cel puţin 3 convenţii de parteneriat cu instituții și/sau ONG-urile 

locale pentru derularea de proiecte pe diferite componente educaţionale; 

3. Îmbunătăţirea imaginii şcolii la nivelul comunităţii cu cca. 30% printr-o 

promovare consecventă şi bine focusată; 

4. Cca. 80% dintre elevi şi părinţi devin vectori de imagine pentru unitatea şcolară. 

 

V. PLANUL OPERAŢIONAL (PENTRU 1 AN) 
 

 Planul operaţional propus are la bază cele 7 obiective strategice în concordanţă cu cele 4 

domenii funcţionale din care se desprind obiectivele de referinţă şi obiectivele specifice, care la 

rândul lor se traduc în acţiuni sau programe concrete. Pentru fiecare acţiune sau plan în parte 

sunt precizate categoriile de resurse, termenele de realizare, responsabilii şi indicatorii de 

performanţă. Acest plan urmăreşte în egală măsură reducerea unor factori de risc identificaţi prin 

analizele de diagnoză cât şi dezvoltarea instituţională pe termen de 1 an. 

Pe baza punctelor slabe şi ale ameninţărilor expuse în cadrul diagnozei (analiza SWOT), 

a fost stabilită o listă a factorilor de risc, precum:  

a) Diminuarea efectivelor la clasele de gimnaziu în urma migrării unor elevi de 

clasa a IV-a către colegii; 

b) Instaurarea unei plafonări, rutinări şi apatii pentru o parte din personalul didactic 

pe fondul unei demotivări;  

c) Nivel modest de implementare a strategiilor didactice centrate pe elev; 

d) Nivel modest de valorificare a achizițiilor și exemplelor de bună practică 

rezultate din participarea la cursuri de formare și proiecte europene.  

e) Lipsa de spațiu pentru extinderea activității didactice (ocuparea laboratoarelor de 

către săli de clasă); 

f) Uzura morală şi tehnică a unei mari părţi din reţeaua de computere a şcolii; 

g) Cunoaşterea trunchiată a şcolii la nivelul comunităţii datorită unei promovări 

nesistematice a unităţii şcolare;  



h) Scăderea implicării Asociaţiei Părinţilor în susţinerea unor proiecte concrete în 

ultimii ani. 

Factorii de risc identificaţi şi expuşi mai sus se constituie în vulnerabilităţi  

ale unităţii şcolare care devin ameninţări şi piedici sau bariere temporare în realizarea viziunii şi 

misiunii şcolii noastre. Pentru contracararea, diminuarea şi remedierea acestor riscuri au fost 

concepute obiective specifice şi acţiuni concrete cuprinse în cadrul celor 7 obiective strategice 

transpuse în acţiunile cu caracter concret și inovator. 

  

Setul de mecanisme şi instrumente pentru monitorizarea şi evaluarea 

implementării şi realizării planului operaţional 

 
Pentru atingerea acestor obiectivelor strategice sunt necesare o serie de mecanisme și instrumente de 

monitorizare și evaluare a demersului întreprins și a schimbărilor propuse: 

a) Utilizarea unui set de instrumente precum: fișa de evidență și fișa de monitorizare pentru fiecare 

acțiune; diagnoza și raport succint pe probleme punctuale; rapoarte trimistriale în domeniul 

financiar-contabil; foaia de parcurs și tabloul de bord pentru monitorizarea etapelor în realizarea 

performanțelor; rapoarte anuale ale comisiilor de lucru și ale compartimentelor funcționale; 

RAEI; raportul de analiză privind starea învățământuluia pentru un an școlar;   

b) Utilizarea unor mecanisme pentru monitorizarea și evaluarea implementării unor proiecte care 

funcționează prin echipe specializate cu atribuții specifice; 

c) Implicarea unor comisii cu rol-cheie în monitorizare și evaluare pe probleme specializate: 

comisia pentru curriculum, SCIM, CEAC; 

d) Indicatorii de performanță sunt niște pârghii de verificare și evaluare a nivelului de performanță 

atins pe fiecare acțiune concretă; 

e) Aplicarea periodică a chestionarelor de feed-back tuturor factorilor implicați: elevi, părinți, 

personal didactic, reprezentanți ai comunității; 

f) Rapoarte de analiză asupra rezultatelor elevilor la sfârșit de semestru și an școlar; 

g) Rapoarte privind analiza rezultatelor la evaluările naționale; 

h) Ședințe periodice de analiză a rezultatelor și performanțelor realizate în consiliul profesoral și în 

consiliul de administrație; 

i) Planul de îmbunătățire propus în fiecare an de CEAC.  



 29 

PLAN  OPERAŢIONAL  DE  IMPLEMENTARE  A PDI (1 AN) 
 

 
ŢINTE  

 STRATEGICE 

OBIECTIVE  

SPECIFICE 

ACTIVITĂŢI  CONCRETE 

(ACŢIUNI/PROGRAME) 

RESURSE TERMENE RESPON 

SABILI 

TĂŢI 

INDICATORI DE 

PERFORMANŢĂ 

1. 

Realizarea 

unui 

management 

strategic şi 

operaţional 

inovator la 

nivelul şcolii 
 

Aplicarea celor mai 

noi principii şi idei din 

domeniul 

managementului şi 

leadershp-ului 

 

 

 

 

Valorificarea 

creatoare a întregului 

potenţial de care 

dispune personalul 

didactic 

 

 

 

 

 

Realizarea unui 

management activ şi 

preventiv asupra 

factorilor de risc 

 

 

 Revizuirea PDI  

 Adoptarea stilului managerial 

după principiile: conducerii 

participative, a conducerii 

dinamice şi a inovării 

permanente 

 Motivarea morală a 

personalului didactic prin 

delegarea de sarcini 

 Motivarea financiară a 

personalului didactic prin 

constituirea de fonduri de 

premiere în cadrul 

Programului „Loialitate, 

Generozitate, Performanţă” 

 Prevenirea şi combaterea 

absenteismului şi 

abandonului şcolar 

 Implementarea programului 

de stopare a migrării elevilor 

de clasa a IV-a către colegii 

o PDI 

o Logistică 

o Materiale 

informative 

o Studii de 

diagnoză 

o Ghid manager 

o Documente 

manageriale 

o Consumabile  

o Delegaţii  

o Fonduri de 

premiere 

o Criterii de 

selecţie 

 

o Baza statistică a 

şcolii 

o Program 

combatere şi 

prevenire 

o Documente 

informative 

o Program  

Ianuarie – 

martie 2022  

 

 

Permanent 

 

 

 

Permanent 

  

    

 

Iunie 2022 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

Martie – 

iunie 2022  

 

Echipa 

managerială 

 

Director 

 

 

 

Director 

 

 

 

C.A. şi 

Fundaţia 

Gaudeamus 

 

 

Consilier 

educativ 

 

 

Echipa 

managerială 

Învăţători cls. a 

IV-a 

- finalizarea PDI nou 

- grad de adecvare PDI la 

noile exigenţe 

- aprecierea personalului 

privind calităţile 

manageriale 

- modul de utilizare a 

competenţelor manageriale 

- frecvenţa şi durata 

delegării de sarcini 

- gradul de motivare al 

personalului delegat 

- gradul de valorizare a 

personalului didactic 

- gradul de satisfacţie al 

personalului didactic 

- scăderea absenteismului 

şi dispariţia abandonului 

şcolar 

- reducerea cu 50% a 

tendinţei de migrare a 

elevilor de clasa a IV-a 

către colegii 

2. 

Utilizarea 

proiectelor 

comunitare 

în dezvltarea 

şcolii 

 

 Accesarea periodică a 

proiectelor  

ERASMUS +  

de formare managerială 

 Realizarea şi depunerea 

documentaţiei  

 Participarea la activităţile din 

cadrul proiectului pentru 

realizarea schimbului de 

experienţă  

 Diseminarea rezultaelor 

o Materiale 

informative 

o Ghiduri 

o Formulare 

o Cursuri 

o Grantul 

programului  

Ianuarie – 

martie 2022 

 

 

Echipa 

managerială 

- depunerea în termen a 

documentaţiei 

- accesarea grantului 

- prezenţa rapoartelor de 

diseminare 

 Accesarea periodică a 

proiectelor  

ERASMUS +  

de formare de tip KA1 

şi dezvoltare școlară 

 Realizarea listei de nevoi de 

formare la nivelul şcolii 

 Stabilirea priorităţilor pe 

grupuri ţintă 

 Accesarea proiectelor 

o Chestionare de 

nevoi 

o Formulare 

o Consumabile 

o Logistică 

Ianuarie – 

martie 2022 

 

 

Echipa de 

proiect 

- constituirea grupului ţintă 

- depunerea în termen a 

candidaturii 

- accesarea grantului 

- gradul de respectare al 
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KA2  Implementarea proiectelor 

 Monitorizarea şi diseminarea 

rezultatelor 

 Evaluarea acţiunilor şi 

rezultatelor 

o Materiale 

diverse 

o Grantul 

programului 

calendarului de 

implementare 

- prezenţa rapoartelor de 

monitorizare şi evaluare 

 Reabilitarea, 

amenajarea şi dotarea 

unor noi spaţii din 

cadrul şcolii  

 

 

 Realizarea documentaţiei 

pentru Proiectul de 

Dezvoltare Şcolară 

 Depunerea documentaţiei 

 Derularea proiectului 

o Listă de nevoi 

o Note 

informative 

o Ghiduri 

o Documentaţii 

o Oferte 

 

Ianuarie – 

decembrie 

2022 

 

Echipa 

managerială 

 

 

 

- criterii de stabilire a 

priorităţilor şi nevoilor de 

reabilitare 

- calitatea documentaţiei 

- număr de proiecte 

acceptate pentru finanţare 

la CL şi CJ 

- număr de proiecte 

finalizate 

- gradul de atingere a 

obiectivelor propuse 

3. 

Lărgirea şi 

diversificare

a ofertei 

educaţionale 

a şcolii 
 

 Consolidarea 

statutului pentru cea de-

a 3-a limbă modernă: 

limba germană 

 

 Realizarea proiectului de 

repartizare echilibrată a 

limbilor străine pe clase pe 

termen mediu şi lung 

 Aplicarea programului  

o Proiecte de 

înacadrare 

o Statistici elevi 

o Grafice 

evolutive 

Ianuarie – 

aprilie 2022  

 

 

 

Director 

Consiliul 

Profesoral 

Comisia pentru 

curriculum 

- încadrarea corectă la 

catedra de limbi străine 

- gradul de echilibrare a 

numărului de ore între cele 

3 discipline 

 Testarea  nevoilor şi 

opţiunilor elevilor şi 

părinţilor în privinţa 

CDŞ 

 

 Testarea pieţei 

educaţionale în privinţa 

CDŞ 

 

 Diversificarea ofertei 

CDŞ 

(informatică, teme 

interdisciplinare) 

 

 Elaborarea C.D.Ş. în 

acord cu exigenţele 

partenerilor şi specificul 

şcolii 

 

 Organizarea CDŞ pe 

grupe în conformitate 

strictă cu opţiunile 

 Conceperea chestionarelor de 

nevoi şi opţiuni 

 Aplicarea chestionarelor 

 Interpretarea chestionar. 

 Realizarea bazei de date 

privind nevoile elevilor şi 

opţiunile părinţilor 

 Stabilirea listei de priorităţi 

 Identificarea cerinţelor de pe 

piaţa educaţională 

 Conexarea nevoile elevilor-

opţiunile părinţilor-cerinţele 

societăţii pentru întocmirea 

ofertei CDŞ 

 Elaborarea ofertei C.D.Ş 

 Mediatizarea ofertei CDŞ 

 Implementarea procedurii de 

ofertare şi selecţie a C.D.Ş. 

 Stabilirea numărului de grupe 

 Adaptarea orarului şcolii la 

organizarea CDŞ pe grupe 

o Diriginţi 

o Învăţători  

o Chestionare 

o Materiale de 

mediatizare 

o Programe CDŞ-

uri 

o Baze de date 

o Liste  

o Panouri 

o Listă opţiuni 

o Tabele elevi 

o Semnături 

părinţi 

o Liste CDŞ 

o Logistică  

o Afişe  

o Panouri 

o Aviziere 

o Site-ul şcolii 

o Orar 

Ianuarie – 

februarie 

2022 

 

 

 

Februarie – 

martie 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martie – 

aprilie 2022 

 

 

 

 

Comisia pentru 

curriculum 

Diriginţi 

Învăţători 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabili 

comisii 

metodice 

 

Personal 

didactic 

 

 

 

C.A. 

- existenţa şi aplicarea 

chestionarelor 

- raportul de interpretare al 

chest. 

- existenţa unei baze de 

date privind nevoile şi 

opţiunile elevilor şi 

părinţilor 

- listă de priorităţi 

- listă de cerinţe 

 

 

- existenţa ofertei CDŞ 

- gradul de mediatizare 

privind oferta CDŞ 

 

- grad de respectare a 

procedurii de ofertare şi 

selectare CDŞ 

 

- liste de opţiuni şi liste de 

elevi 



 31 

elevilor şi părinţilor 

 

Testarea periodică a 

elevilor şi părinţilor 

privind gradul de 

satisfacţie 

 Aplicarea testelor privind 

gradul de satisfacţie 

 Interpretarea chestionar. 

Mai 2022 

 

 

Septembrie 

2022 

 

Noiembrie 

2022 

 

Comisia pentru 

curriculum 

 

Comisia pentru 

orar 

 

Comisia pentru 

curriculum 

 

- orar şcoală 

- adecvarea CDŞ-urilor la 

nevoile elevilor şi opţiunile 

părinţilor 

- gradul de atractivitate al 

conţinuturilor şi metodelor 

aplicate 

 Stabilirea 

priorităţilor educative 

pentru activităţile 

extraşcolare 

 

 Dezvoltarea 

programelor educative 

cu tradiţie deja în şcoală 

 

 Dezvoltarea 

parteneriatelor 

educaţionale 

 

 Implicarea în proiecte 

propuse de alte instituţii 

 Consultarea Asociaţiei 

Părinţilor pentru stabilirea 

priorităţilor educative 

 Elaborarea ofertei 

educaţionale extraşcolare 

 Implementarea programelor 

şi proiectelor educative 

 Participarea la activităţi şi 

concursuri în afara şcolii 

 Mediatizarea ofertei 

educaţionale la afişier şi pe 

site-ul şcolii 

o Consilier 

educativ  

o Programe 

activităţi 

o Liste propuneri 

o Materiale 

informative 

o Modele 

educaţionale 

o Elevi 

o Personal 

didactic 

o Parteneri  

o Consumabile  

o Logistică  

Februarie – 

Martie 2022 

 

 

Aprilie 2022 

 

Începând cu 

septembrie 

2022 

 

 

Mai – iunie 

2022 

  

 

 

 

Consilier 

educativ 

 

 

 

 

Diriginţi, 

învăţători 

 

 

 

 

 

- PV şedinţă consultări 

- gradul de implicare 

din partea părinţilor 

 

 

- nivelul de fezabilitate al 

ofertei 

 

- gradul de realizare al 

calendarului de activităţi 

- aprecierea din partea 

comunităţii 

 

- prezenţa ofertei la avizier 

şi pe site-ul şcolii 

4. 

Stimularea 

competenţei 

şi 

performanţe

i 

profesionale 

pentru 

întregul 

personal 

didactic şi 

gestionarea 

carierei  

 Colaborarea la 

nivelul comisiilor 

metodice pentru 

realizarea unor 

proiectări didactice de 

calitate 

Valorificarea 

expertizei şi schimbul de 

bune practici în 

procesul didactic 

 Stabilirea la nivel de comisii 

a parametrilor calitativi 

privind proiectarea didactică 

 Derularea unor teme şi 

activităţi metodice comune 

 Aplicarea programului de 

perfecţionare 

 Organizarea simpozionului 

ştiinţific al cadrelor didactice 

o Personal 

didactic 

o Planuri-cadru 

o Programe 

curriculare 

o Programe de 

formare şi 

perfecţionare 

o Logistică 

Septembrie – 

octombrie   

 

 

Noiembrie - 

Aprilie 

 

 

Mai 2022   

 

Responsabili 

comisii 

metodice 

 

Personal 

didactic 

 

 

Responsabil 

comisie 

perfecţionare 

- consemnări în procese 

verbale 

- respectarea programelor 

şcolare în vigoare 

- calitatea documentelor  

- nr. cadre didactice 

participante la formare şi 

perfecţionare 

- nr. participări la 

simpozion 

 Apelarea frecventă la 

metoda delegării 

 

 Îmbogăţirea 

posturilor 

 

 Stimularea 

competiţiei 

 Delegarea de sarcini, 

competenţe şi responsabilităţi 

prin comisiile metodice 

 Redistribuirea sarcinilor  

 Atribuirea de noi sarcini pe 

bază de competenţă şi 

responsabilitate 

 Evidenţierea sistematică a  

o Fişe ale 

postului 

o Personal 

didactic 

o Criterii de 

competenţă 

o Criterii de 

selecţie  

Permanent 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

Responsabili 

comisii 

metodice 

 

 

 

 

- gradul de motivare prin 

responsabilizare 

suplimentară 

 

- gradul de motivare prin 

îmbogăţirea postului 

 

- nivelul motivării prin 
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intraorganizaţio-nale 

 Stimularea 

competiţiei inter-şcoli 

 Asigurarea cadrului 

de valorizare şi 

autovalorizare a 

personalului 

persoanelor cu rezultate 

foarte bune  

 Susţinerea unei concurenţe 

corecte în interiorul instituţiei 

 Asigurarea unor finaluri de 

carieră constructive 

 Organizarea întâlnirilor 

festive anuale sau periodice 

o Bază de date cu 

rezultate 

o Fonduri de 

protocol 

o Logistică  

o Consumabile 

o Diplome şi 

distinţii 

Periodic 

 

 

 

Permanent 

 

 

Când este 

cazul 

 

Periodic 

 

Director 

 

 

 

 

Consiliu 

Admin. 

 

Sindicat 

 

Director 

evideţiere şi acordarea 

unor distincţii 

 

- nivelul motivării prin 

competiţie loială 

 

- nivelul motivării prin 

organizarea unor festivităţi 

speciale 

 Formarea tuturor 

profesorilor pentru 

aplicarea metodelor 

activ-participative 

 

 Formarea tuturor 

cadrelor didactice 

pentru integrarea TIC 

la lecţii 

 

 

 Implementarea programului 

de formare pentru aplicarea 

metodei proiectului la lecţii 

 Monitorizarea lecţiilor bazate 

pe metode activ-participative 

 Sprijinirea cadrelor didactice 

pentru integrarea TIC la lecţii 

 Monitorizarea susţinerii 

lecţiilor electronice 

 Formularea unor criterii 

privind evaluarea anuală şi 

premierea inclusiv pe baza 

frecvenţei aplicării la lecţii a 

metodelor moderne 

o Personal 

didactic 

o Echipa de 

proiect 

o Programe de 

formare 

o Logistică 

o Statistici de 

evidenţă 

o Tehnică de 

calcul 

o Tehnică audio-

vizuală 

o Formatori  

o Fise de 

evaluare 

Februarie 

2022 

 

 

Permanent 

 

 

Permanent 

 

 

Periodic 

 

 

Aprilie 2022 

Comisia pentru 

perfecţio-nare 

şi formare 

continuă 

 

 

Responsabili 

comisii 

metodice 

 

Echipa 

managerială 

 

- nr. participanţi la formare 

pe metodei proiectului 

- frecvenţa aplicării la lecţii 

a metodelor active 

- nr. persoane care aplică 

frecvent metoda proiectului 

- frecvenţa lecţiilor cu 

suport TIC 

- nr. cadre didactice care 

apelează la suportul TIC 

- existenţa criteriului 

privind frecvenţa aplicării 

metodelor moderne la 

lecţie 

Conceperea planului 

personal de dezvoltare a 

carierei 

 

 Conştientizarea 

angajaţilor privind 

stadiile carierei 

 

 Formarea angajaţilor 

pentru dezvoltarea unei 

cariere elastice 

 Informarea angajaţilor cu 

privire la stadiile carierei 

profesionale 

 Formarea angajaţilor pentru 

înţelegerea şi gestionarea 

propriei cariere 

 Motivarea angajaţilor în 

privinţa valorificării maxime 

a potenţialului specific 

fiecărui stadiu din cariera 

proprie 

o Director 

o Personal 

didactic 

o Metodologii 

o Modele de 

carieră 

o Fişe de 

evidenţă 

o Dosare 

personale 

o Ghiduri 

manageriale 

Ianuarie-

februarie  

2022 

 

Periodic 

 

 

 

 

Permanent  

 

Director 

 

 

Comisia pentru 

perfecţio-nare 

şi formare 

continuă  

- acurateţea şi eficienţa 

informării 

- nivelul de înţelegere al 

angajaţilor 

- gradul de conştientizare şi 

responsabilizare   

- gradul de implicare al 

angajaţilor în gestionarea 

carierei  

5. 

Ridicarea 

continuă a 

 Motivarea morală a 

elevilor pentru ridicarea 

nivelului de 

performanţă şcolară 

 

 Propunerea standardelor  

motivaţionale pentru elevi: 

standarde de succes şi 

standarde de progres 

 Monitorizarea situaţiilor de 

o Metodologii 

o Standarde 

o Ghiduri de 

aplicare 

o Statistici ale 

Februarie – 

martie 2022   

 

 

Permanent 

 

 

Director 

 

Consiliu 

- gradul de aplicabilitate al 

standardelor motivaţionale  

- acurateţea monitorizării 

performanţelor elevilor 

- gradul de implicare al 
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nivelului de 

performanţă 

şcolară şi 

pregătirea 

elevilor 

pentru viaţa 

practică 
 

 Motivarea 

progresului şcolar 

individual 

 

 Motivarea materială 

a performanţelor 

şcolare personale 

 

 Instituirea premiilor 

pentru Loialitate, 

Generozitate şi 

Performanţă 

progres şcolar alături de cele 

de succes şcolar 

 Constituirea fondurilor de 

premiere a elevilor prin 

Asociaţia Părinţilor 

 Evidenţierea şi acordarea 

distincţiilor şi diplomelor de 

merit  

 Acordarea de recompense de 

succes şi recompense de 

progres 

 Evaluarea efectelor motivării 

elevilor 

rezultatelor 

o Personal 

didactic 

o Părinţi 

o Categorii de 

bareme 

o Categorii de 

recompense 

o Fonduri de 

premiere 

o Donaţii 

o Sponsorizări 

o Diplome 

o Distincţii 

o Chestionare  

 

 

 

Februarie – 

mai 2022 

 

 

Mai -  

Iunie 2022 

 

   

Iunie 2022  

 

 

 

Profesoral 

 

Consiliu 

Admin. 

 

Asociaţia 

Părinţilor 

 

 

Diriginţi, 

învăţători 

 

Asociaţiei Părinţilor 

- nivelul mobilizării 

fondurilor pentru 

recompense acordate 

elevilor 

- numărul elevilor premiaţi 

- modul de organizare al 

festivităţilor de premiere 

- eficacitatea motivării 

materiale 

 Selectarea  elevilor 

pentru performanţă 

 

 

 Pregătirea specială a 

elevilor pentru 

olimpiade şi concursuri 

şcolare 

 

 Asigurarea 

transparenţei 

performanţelor şcolare 

 Aplicarea programelor de 

selecţie timpurie a elevilor 

capabili de performanţă 

 Stabilirea şi derularea 

programelor de pregătire a  

elevilor pentru olimpiade şi 

concursuri şcolare 

 Evaluarea rezultatelor şi 

efectelor 

 Mediatizarea sistematică a 

rezultatelor deosebite la 

olimpiade şi concursuri 

şcolare 

o Statistici ale 

rezultatelor 

o Metodologii  

o Cataloage 

o Liste elevi 

o Personal 

didactic 

o Programe de 

pregătire 

o Liste rezultate  

Noiembrie - 

decembrie   

 

Ianuarie – 

mai 2022 

 

 

 

Iunie 2022  

 

 

Permanent  

Responsabili 

comisii 

metodice 

 

Cadre didactice 

 

 

Consiliu 

Profesoral 

 

Comisia pentru 

lobbying şi 

imagine 

- obiectivitatea selecţiei 

- consistenţa şi eficienţa  

pregătirii  

- grad de participare 

- calitatea rezultatelor 

- eficienţa acţiunii 

 - gradul de transparenţă 

asigurat 

- nivelul promovării în 

comunitate 

 Valorificarea 

educaţională a 

activităţilor  

extraşcolare 

 

 Conceperea şi 

implementarea unor 

programe educative cu 

tematici pentru vieţa 

practică 

  

 Stimalarea continuă a 

iniţiativei şi creativităţii 

personale a elevilor 

 

 Implicarea elevilor în 

proiecte concrete la 

 Acordarea de recompense 

elevilor cu rezultate deosebite 

la activităţile extraşcolare 

 Susţinerea unor programe 

educative cu larg caracter 

practic:  

       „Economie casnică”,    

       „Calculatorul şi viaţa”,  

       „Ghidul micilor   

         afacerişti”,  

       „Elevii pot soluţiona  

         problematica lumii” 

 Premierea compoziţiilor 

proprii ale elevilor din 

diferite domenii 

 Luarea în administrarea şcolii 

a unei rezervaţii 

o Consilier 

educativ 

o Programe 

educative 

o Proiecte 

educaţionale 

o Elevi 

o Personal 

didactic 

o Părinţi 

o Parteneri 

educaţionali 

o Categorii de 

recompense 

o Fonduri de 

premiere 

o Sponsorizări 

 

Iunie 2022 

 

 

 

Începând cu 

septembrie 

2022 

 

 

 

 

Iunie 2022 

 

 

Martie – 

iunie 2022 

Director 

Consilier 

educativ 

Asociaţia 

Părinţilor 

 

Consiliu 

Profesoral 

 

 

Consiliu 

Admin. 

 

Consilier 

educativ 

Personal 

didactic 

- gradul de satisfacţie al 

elevilor recompensaţi 

- nivelul de legătură cu 

viaţa practică 

- gradul de transfer al 

cunoştinţelor teoretice în 

aplicaţii legate de viaţa 

practică 

- nivelul de achiziţionare al  

deprinderilor cu caracter 

practic 

 - gradul de valorizare al 

aptitudinilor personale 

- modul de gestionare 

ecologică a zonei 

- gradul de satisfacţie al 

elevilor şi părinţilor 
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nivelul comunităţii istorice/ecologice din zona 

municipiului 

 Asigurarea feed-back-ului 

educaţional în toate 

activităţile cu elevii 

o Liste de 

propuneri 

o Contracte de 

parteneriat  

o Chestionare  

 

 

Periodic 

 

Consilier 

educativ 

Diriginţi 

Învăţători 

 

 

 Realizarea unui 

program optim de 

pregătire cu toţi elevii 

claselor a VIII-a 

 Realizarea unui 

program de remediere 

cu acei elevi de clasa a 

VIII-a care întâmpină 

greutăţi 

 

 Proiectarea şi 

realizarea simulărilor în 

vederea evaluării 

naţionale 

 Stabilirea programului de 

pregătire cu elevii claselor a 

VIII-a 

 Derularea optimă a 

programului de pregătire 

 Selectarea elevilor cu 

dificultăţi în pregătirea 

Examenului de Evaluare 

Naţională 

 Conceperea şi derularea unui 

program de remediere pentru 

elevii cu dificultăţi 

 Organizarea simulărilor 

periodice şi monitorizarea 

progresului şcolar 

o Elevi 

o Personal 

didactic 

o Programe de 

pregătire 

o Programe de 

remediere 

o Statistici ale 

rezulatatelor 

o Modele de teste 

Noiembrie 

2021  

 

Permanent  

 

 

Noiembrie   

2021 

 

Noiembrie  

2021 –  

Iunie 2022  

Conf. 

Metodolog 

ME  

Responsabili 

comisii 

metodice 

 

 

Profesori de 

specialitate 

- grafice de pregătire 

- gradul de adecvare al 

programelor de pregătire la 

nevoile reale ale elevilor 

- consistenţa şi eficienţa 

programelor de pregătire 

- modul de valorificare al  

rezultatelor de la simulări 

- nivelul performanţelor 

elevilor la examen 

- eficienţa acţiunii 

6. 

Dezvoltarea 

continuă a 

bazei 

tehnico-

materiale 

pentru 

susţinerea 

unui 

învăţământ 

de calitate 

 Reutilarea 

cabinetului multi-media 

 

 Reutilarea 

laboratoarelor de fizică 

şi chimie 

 

 Dotarea cu 

calculatoare a 

grădiniţelor  

 

 Renovarea adecvată a 

spaţiului cabinetului 

 Dotarea cu tablă interactivă 

 Dotarea laboratoarelor cu 

tablă interactivă 

 Realizarea proiectului de 

dotare a grădiniţelor 

 Susţinerea proiectului la 

administraţia locală şi 

obţinerea finanţării 

o Fonduri 

susţinute de 

Asociaţia 

Părinţilor 

o Sponsorizări 

o Donaţii 

o Programe prin 

Consiliul Local 

şi Consiliul 

Judeţean 

Ianuarie – 

Februarie 

2022 

 

Martie – 

iunie 2022 

 

Ianuarie 

2022 

Februarie – 

Aprilie 2022 

Director 

 

 

Asociaţia 

Părinţilor 

 

 

Consiliul Local  

- nivelul renovării 

 

 

- recepţia dotărilor 

 

- grad de funcţionalitate 

 

- obţinerea acordului 

privind dotarea grădiniţelor 

-  recepţia dotărilor 

 Continuarea 

reabilitării spaţiilor 

şcolare  

 

 Extinderea 

internetului de mare 

viteză în toată şcoala 

 

 

 Finalizarea reabilitării 

instalaţiei termice 

 Extinderea spaţiilor de 

depozitare 

 Renegocierea contractului cu 

firma furnizoare de servicii 

 Reamenajarea şi redotarea cu 

echipament pentru internet cu 

viteză crescută 

o Fonduri de 

investii prin 

Consiliul Local 

o Echipa poiect 

o Specialişti   

o Fonduri 

extrabugetar 

o Logistică 

Iunie – 

August 2022  

 

 

Ianuarie – 

februarie 

2022 

  

Director 

 

Personal 

administrativ 

 

 

Director 

- recepţie lucrări 

 

- grad de amenajare spaţii 

depozitare 

 

- obţinere contract nou 

renegociat 

- nivel crescut al vitezei 

internetului 

- wireless în toată şcoala 

7. 

Dezvoltarea 

 Promovarea viziunii, 

misiunii şi ţintelor 

strategice în interiorul 

 Afişarea la locuri vizibile în 

şcoală a viziunii, misiunii şi 

ţintelor strategice  

o Afişe 

o Pliante 

o Anunţuri  

Dcembrie 

2021    

 

 

 

Comisia pentru 

- existenţa afişului cu 

viziunea, misiunea şi 

ţintele strategice 
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noului brand 

educaţional 

al şcolii şi 

optimizarea 

mediatizării 

şi 

comunicării  

la nivelul 

comunităţii 

 

şcolii 

 

 

 Crearea unor noi 

simboluri ale şcolii 

legate de personalitatea 

Elenei Cuza 

 

 Crearea unor  

„ritualuri” specifice 

noului brand al şcolii 

 Mediatizarea viziunii, 

misiunii şi ţintelor strategice 

pe site-ul şcolii 

 Crearea logo-ului 

 Crearea paletei de culori 

specifice 

 Ecuson personalizat 

 Promovarea imnului şcolii 

 Stabilirea unui salut specific 

o Panouri 

o Website-ul 

şcolii 

o Logistică 

o Consumabile 

  

 

Permanent  

 

 

 

Ianuarie - 

februarie 

2022 

 

 

Permanent 

 

Februarie 

2022 

lobying şi 

imaginea şcolii 

 

 

- existenţa pliantelor  

- postarea pe site-ul şcolii 

- frecvenţa vehiculării 

acestor informaţii cu 

diferite ocazii 

- existenţa şi utilizarea 

simbolurilor şcolii 

 

 

- frecvenţa utilizării 

imnului şi salutului 

 Constituirea şi 

funcţionarea Comisiei 

pentru lobbying şi 

imaginea şcolii 

 

 Elaborarea şi 

aplicarea unei politici de 

marketing educaţional 

 

 Studiul permanent al 

pieţei educaţionale 

 

 Realizarea periodică 

a studiilor de impact 

 

Responsabilizarea 

elevilor şi părinţilor ca 

vectori de imagine ai 

şcolii 

 Desemnarea membrilor 

comisiei 

 Stabilirea atribuţiilor  

comisiei 

 Stabilirea modalităţilor de 

promovare a sistemului de 

valori al şcolii 

 Promovarea simbolurilor 

şcolii 

 Utilizarea „ritualurilor” 

specifice cu ocazia unor 

evenimente 

 Monitorizarea nivelului de 

aşteptare al opiniei publice 

locale 

 Utilizarea analizelor de 

impact la nivelul elevilor, 

părinţilor, comunităţii 

 Transmiterea mesajelor de 

impact prin elevi şi părinţi 

o Personal 

didactic 

o Analize  

o Rapoarte  

o Strategii 

manageriale  

o Strategii de 

marketing 

o Mijloace de 

promovare 

o Mijloace mass-

media 

o Afişe 

o Pliante 

o Anunţuri  

o Panouri 

o Website-ul 

şcolii 

o Logistică 

o Consumabile  

 

Septembrie 

2021   

 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

Când este 

cazul 

 

Periodic 

 

 

Periodic 

 

 

 

Permanent 

 

 

Director 

 

Consiliu 

Admin. 

 

Comisia pentru 

lobying şi 

imaginea şcolii 

 

 

 

 

Comisia pentru 

lobying şi 

imaginea şcolii 

 

 

-prezenţa deciziei privind 

desemnarea 

-existenţa procesului verbal 

-existenţa unei strategii 

proprii privind promovarea 

valorilor, ofertei, 

performanţelor şi 

potenţialului uman şi 

material al şcolii 

-existenţa simbolurilor  

-aplicarea procedurii 

privind utilizarea 

simbolurilor 

-aprecieri privind impactul 

strategiei 

-existenţa rapoartelor 

periodice  

 Promovarea 

permanentă a tuturor 

elementelor de succes 

 

 

 Contracararea şi 

soluţionarea rapidă a 

unor eventuale aspecte 

 Promovarea performanţelor 

şcolii 

 Mediatizarea tuturor 

punctelor forte ale şcolii 

 Promovarea rezultatelor 

deosebite ale elevilor 

 Promovarea performanţelor 

personalului didactic 

o Personal 

didactic 

o Elevi 

o Părinţi 

o Parteneri 

o Bază de date cu 

rezultate 

o Website-ul 

Permanent  

 

Permanent 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

Director 

 

 

Consiliu 

Admin. 

 

-prezenţa punctelor forte în 

mesajele şcolii 

 

-frecvenţa şi persistenţa 

mediatizării 

 

-frecvenţa şi consistenţa 

mesajului 
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negative 

 

 

 Revalorizarea relaţiei 

cu Asociaţia Părinţilor 

 

 Mediatizarea 

continuă a trăsăturilor 

specifice 

 

 Mediatizarea ofertei 

educaţionale  

a şcolii 

 

 

 Constituirea unui sistem 

prompt de reacţii bazat pe 

argumente obiective la 

eventuale atingeri de imagine 

 Mobilizarea Asociaţiei 

Părinţilor pe proiecte concrete 

 Exemplificarea relaţiilor 

fructuase cu Asociaţia 

Părinţilor 

 Promovarea tuturor 

activităţilor reuşite din şcoală 

 Promovarea pe toate 

canalurile a ofertei şcolare 

personalizate 

şcolii 

o Revista şcolii 

o Afişe 

o Foi volante 

o Anunţuri  

o Fonduri pentru 

imagine 

o Programe de 

activităţi 

o Statistici ale 

rezulatatelor 

o logistică 

Permanent 

 

Când este 

cazul 

 

 

 

Când este 

cazul 

 

Permanent 

 

 

 

Permanent 

 

 

Permanent 

 

 

Comisia pentru 

lobying şi 

imaginea şcolii 

 

-persistenţa mediatizării 

 

-frecvenţa şi consistenţa 

mesajului 

-prezenţa mesajelor, 

afişelor şi înregistrărilor de 

la diferite activităţi 

 

-existenţa şi funcţionarea 

sistemului de răspuns 

(proceduri) 

 Finalizarea  noului 

website al şcolii 

 

 Lansarea noului 

website şcolii 

 

 Asigurarea 

administrării website-

ului şcolii 

 Mobilizarea personalului 

didactic pentru crearea 

documentelor pentru 

publicare 

 Organizarea unui eveniment 

local cu ocazia lansării site-

ului 

 Organizarea echipei pentru 

administrarea site-ului 

o Personal 

didactic 

o Material 

informativ 

o Logistică 

o Soft 

o Website  

o Colaboratori  

o Raport impact 

 

Permanent 

 

 

 

Februarie 

2022 

 

Decembrie 

2021 

 

Director 

 

 

 

Comisia pentru 

lobying şi 

imaginea şcolii 

-existenţa website-ului 

şcolii 

-prezenţa informaţiilor  pe 

website-ul şcolii 

-nivelul de administrare al 

site-ului 

-nivelul impactului indus 

de promovarea prin site-ul 

şcolii 

 

 
 

Acest PDI al Şcolii Gimnaziale „Elena Cuza” Piatra Neamţ va fi : 

 Făcut public după avizarea în Consiliul Profesoral şi aprobarea în Consiliul de Administraţie; 

 Cunoscut şi asumat de echipa managerială; 

 Supus evaluării interne /autoevaluării periodice; 

 Supus evaluării externe; 

 Supus revizuirii şi îmbunătăţirii continue, în funcţie de contextele educaţionale şi socio-economice.. 

 
„NATURA NE ASEAMĂNĂ, EDUCAŢIA NE DEOSEBEŞTE.” 

              (CONFUCIUS) 

 
 


