
 
 

 
 

1 
 

Nr. 1053/ 22.07. 2013 

 

 

 

PROIeCt De DeZVOLtaRe InStItUŢIOnaLĂ 

ŞCOaLa GImnaZIaLa „GHeORGHe nICOLaU” 

ROmÂnI, neamt 

 

2013-2017 
 

 



 
 

 
 

2 
 

 

ARGUMENT 

         
       Proiectul de Dezvoltare Instituţională pentru perioada 2013-2017 s-a realizat plecând de la 
o radiografie complexă şi realistă asupra mediului extern în care activează instituţia de 
învăţământ şi asupra mediului organizaţional intern. 
        Pornind de la contextul european şi situaţia existentă din România, Reforma Învăţământului 
a stabilit ca obiective principale:  

 creşterea calităţii şi eficienţei învăţământului; 
 asigurarea educaţiei de bază pentru toţi, conform cerinţelor sociale şi economice bazate 

pe cunoaşterea şi formarea competenţelor de bază; 
 fundamentarea învăţământului pe parcursul întregii vieţi pe educaţia de bază; 

      Aceste obiective principale se constituie în factor determinant în stabilirea jaloanelor 
dezvoltării instituţionale a fiecărei şcoli.Parcurgând o schimbare politică, socială şi economică 
profundă şi complexă, societatea românească, prin toate componentele sale, îşi caută identitatea 
şi sensul devenirii. 
      Ca parte a sistemului şi şcoala simte necesitatea clarificării identităţii sale.În acest sens este 
necesară regândirea la nivelul fiecărei şcoli a misiunii acesteia precum şi a ţintelor strategice 
vizate în dezvoltarea acesteia, astfel încât misiunea sa să nu rămână doar un deziderat.  
      În contextul educaţional general, care se referă la rolul educaţiei de bază din perspectiva 
învăţării pe parcursul întregii vieţi este conceput şi proiectul de dezvoltare instituţională al Şcolii 
Gimnaziale „Gheorghe Nicolau” Români, ca ansamblu de activităţi coerente şi sistematice, pe 
termen scurt, mediu şi lung, menite să ofere elevilor instrumentele intelectuale, morale, estetice 
şi profesionale autentice, care să-i susţină în confruntarea cu solicitările actuale şi, mai ales, de 
perspectivă ale dezvoltării scietăţii. 
      Proiectul vrea să se adreseze, însă, atât celor din interiorul şcolii, cât şi celor din exterior, 
deoarece este focalizat pe finalităţile educaţiei: 

 asigură concurenţa tuturor domeniilor funcţionale ale managementului (curriculum, 
resurse umane, resurse financiare şi materiale, dezvolatare şi relaţii comunitare ) ; 

 asigură coerenţa transpunerii strategiei pe termen lung a şcolii, într-o succesiune de 
obiective pe termen scurt; 

 oferă actorilor şcolii posibilitatea proiecţiei şi nu a reacţiei la schimbare; 
 îşi propune să favorizeze creşterea încrederii în capacităţile şi forţele proprii; 
 îşi propune să asigure dezvoltarea profesională şi personală; 
 îşi propune să consolideze parteneriate şi schimburi de experienţă din inreriorul şi 

exteriorul spaţiului şcolar; 
 îşi propune să stimuleze ethosul şcolar;    

         Am fost iniţial o şcoală, undeva în satul Goşmani (zis Bârcu), ctitorie a lui Alexandru Ioan 

Cuza, apoi o altă, şi o altă, şi o altă şcoală. Am crescut cu timpul în toate componentele, 

îndeosebi în cele valorice până am ajuns să numărăm patru structuri şi o şcoală cu personalitate 

juridică.  

Suntem o şcoală cu clasele I-VIII performantă, dorită de populaţia şcolară; suntem un 

colectiv didactic a cărui principală calitate este dorinţa de perfecţionare, materializată prin muncă 
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asiduă dăruită idealurilor de performanţă; suntem elevi care ştiu ce vor de la viitor şi se pregătesc 

pentru a fi competitivi; suntem părinţi dornici să contribuim la dezvolterea şcolii în care învaţă 

copiii noştri; suntem noi, Şcoala Gimnazială “Gheorghe Nicolau” Români. 

Vom fi mai mult decât suntem, o şcoală pentru viaţă, în care vom face training şi formare 

pentru inserţie socială; o şcoală prietenoasă care va crea forme atractive de petrecere a timpului 

liber; o şcoală a intersecţiei comunitare în care elevi, părinţi, reprezentanţi ai autorităţii locale, 

agenţi economici, instituţii de cultură vom forma echipe de lucru pe proiecte concrete, o şcoală a 

serviciilor esenţiale către comunitate: consiliere privind cariera, reconversie profesională, 

mediere ocupaţională. Există o distanţă între ceea ce suntem şi ceea ce intenţionăm să devenim şi 

de aceea ne-am propus să schimbăm: 

 tabla şi creta cu softul educaţional; 
 a ghici răspunsul dorit de profesor cu a surprinde profesorul; 
 temele pentru acasă cu proiectul de cercetare; 
 consilerea profesională sporadică cu firma de exerciţiu; 
 a sta cuminte în bancă cu echilibrul dintre disciplină şi iniţiativă; 
 reproducerea mecanică cu creativitatea; 
 a scăpa de corigenţă cu dorinţa de succes; 
 a înghiţi materie cu a învăţa să înveţi; 
 profesorul cu morgă academică cu partenerul de echipă al elevului; 
 închistarea disciplinară cu învăţământul integrat; 
 munca pe felii cu o cultură organizaţională corporativă; 
 sărăcia salariului sigur cu atragerea de resurse; 
 dependenţa de finanţarea publică cu marketingul educaţional; 
 rutina profesională cu provocarea schimbării; 
 şedinţele cu părinţii cu parteneriatul comunitar; 
 obedienţa faţă de şef cu participarea la decizie; 
 teama de inspecţii cu evaluarea ; 

 
BAZA CONCEPTUALĂ 

        Proiectul de dezvoltare instituţională este conceput în conformitate cu următoarele acte 

normative: 

 Legea Educaţiei Nr.1/2011; Ordine de Ministru, norme metodologice, alte acte normative 
referitoare la implementarea legii; 

 Ordinele, notele, notificarile şi precizarile M.E.N/ MECS/ MENCS; 
 Programul de Guvernare 2012, capitolul XIII. Educatie; 
 Metodologia formării continue a personalului didactic din unităţile de învăţământ 

preuniversitar; 
 Regulamentul de Organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

5115/ 2015 ; 
 OMECTS nr.5606/31.08.2012, privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a 

Evaluării Naţionale pentru elevii cls.a VIII a, 2012-2013; 
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 Ordonanţa de urgenţă OU 75/2005 privind asigurarea calităţii în educaţie; 
 Legea nr.87 / 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.75 / 

12.07.2005, privind asigurarea calităţii în educaţie; 
 Ordinul 4925/2005 si Anexa Ordinului 4714/23.08.2010 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi functionare a unit.din inv.preuniversitar; 
 O.M. 4595/2009, privind evaluarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 
 Raportul ISJ Neamţ, privind starea învăţământului în judeţul Neamţ, în anul şcolar 2011-

2012 
 Programul managerial al ISJ Neamţ, pe anul 2012-2013; 
 Strategia managerială a ISJ Neamţ, pentru anul şcolar 2012-2013; 2013- 2014; 2014- 

2015; 
 Legea 35/2007, adresa MECTS Nr.29351din 3.04.2007, planul de măsuri al ISJ Neamţ, 

privind creşterea siguranţei civice în şcoli şi în zona acestora; 
 Legea 29/2010 de completare a legii 35/2007 privind creşterea siguranţei civice; 
 Anexa la OMECTS nr.1409/29.06.2007 – Strategia Ministerului Educatiei 

Cercetarii,Tineretului si Sportului, cu privire la reducerea fenomenului de violenta in 
unitatile de invatamant preuniversitare 

 
 
 

I. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN 
 

 
 

 

1.1 Cultura  oragnizaţională 

În comuna Români functionează la această dată un număr de patru şcoli gimnaziale, 

distribuite după cum urmează:  

 în satul Români o şcoală gimnazială cu clasele I-VIII, cu personalitate juridică,  

amplasată în centrul satului, gradul de ocupare fiind de 100%; 

 în satul Siliştea funcţionează două şcoli gimnaziale, cu clasele I-VIII gradul de 

ocupare fiind 100%; 

 în satul Goşmani, funcţionează o şcoală gimnazială cu clasele I-VIII, gradul de 

ocupare fiind de  75%, o şcoală construită din anul 1859, aflându-se în conservare; 

La nivelul satelor funcţionează câte o grădiniţâ pe lângă fiecare şcoală generală, cu 

menţiunea că în satul Goşmani există şi o gradiniţă care se află în conservare. 

 Privind lăcașurile de învățare a „buchiei” de către tinerimea română din așezările aferente 

actualei comune Români  ne referim mai întâi la cele mai vechi și, ca urmare, cele mai 

cuprinzător pomenite în izvoarele scrise. 

 Mai întâi, Școala rurală  „de modelu” din satul Bârcu - existent material -, dar desființat 

administrativ prin Legea din august 1868, când, împreună cu fostul cătun al său, Goșmani, au 

alcătuit un singur sat sub denumirea acestuia din urmă. 

              I.DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN 
 

            I.1. Analiza informaţiilor de tip cantitativ şi calitativ din mediul 
intern 
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 Ctitorul acestei școli este, fără tăgadă, principele Alexandru Ioan Cuza, printr-o dispoziție 

dată cu prilejul unei vizite la Sf. Biserică cu hramul, „Sf. Antonie cel Mare” – ctitorită de 

Mitropolitul Moldovei între 1731 – 1739. „Acest lăcaș s-au făcut din temelie de preasfințitul 

arhiepiscop Antonie, mitropolitul Moldovei, din  vremea când se afla moșia aceasta Bârcul a 

Sfintei Mitropolii” – glăsuiește un pomelnic scris cu slove chirilice pe un pergament întocmit în 

anul 1819 cu prilejul unei reparații capitale, deci optzeci de ani mai târziu; acest pergament este 

și certificatul de naștere al satului – cel puțin pentru noi, care în niciun alt izvor nu l-am întâlnit 

sub această denumire.  

 „Structura din rezistență a clădirii este din beton – probabil armat – iar pereții sunt din 

cărămidă, având o grosime de 60 de cm, la timpul respectiv, 18 mai 1859, fiind concepută și ca o 

mică cetate de refugiu. Școala are o singură intrare constând într-o ușă din cherestea, în 

întregime, având ca spații două săli de clasă despărțite printr-un hol pe mijloc, holul la rândul său 

lăsând, spre vest, printr-un perete despărțitor, un mic spațiu – cancelaria. De pe hol a fost 

conceput accesul în sălile de clasă – o sală spre punctul cardinal sud, având pentru iluminatul 

natural două ferestre orientate spre est și două spre sud, iar o sală spre nord, având patru ferestre, 

din care două spre sud și două spre nord. (...). Cancelaria este în partea vestică, are o singură 

fereastră, spre vest deci, și ușă de acces (de pe hol) din cherestea și sticlă. Dușumelele sunt din 

cherestea de brad, grosimea acesteia fiind de cinci cm, sălile de clasă au 6,60/4,40 m, iar spațiul 

dintre ele are o lățime de 3 m, rămânând 3/3 pentru cancelarie și tot atât pentru hol, iar exteriorul 

este de 7,80/17, 20m.” 

 În al doilea rând, pomenim, pe baza atestărilor documentare, clădirea veche a școlii din 

satul Români. „Această clădire și toată gospodăria făcutu-s-au numai prin stăruințele unui fiu al 

acestui sat, Gheorghe Neculau, insitutor director al Școalei de băieți nr. 3 din Piatra Neamț, 

astăzi revizor școlar al acestui județ, fecior al gospodarului Neculai a Iftimiei” – glăsuiește 

inscripția de pe placa comemorativă din cancelaria acesteia, ce strălucește și astăzi când, de 

demult, ctitorul ei este trecut în veșnicie. 

 De reținut este faptul că în izvoarele istorice sunt menționate ca date de referință privind 

sfințirea locului pe care s-a ridicat școala, sfințirea școlii la inaugurare și organizarea de activități 

dedicate strângerii de fonduri în zile de sărbători religioase: 

- 23 aprilie, Sf. Gheorghe, care este și ziua numelui ctitorului; 

- 8 noiembrie, Sf. arhangheli Mihail și Gavriil, care sunt ocrotitorii satului Români și a 

bisericii din Români, cu toate că hramul bisericii se ține la Sântămăria Mare; 

- 14 septembrie, Ziua Crucii. 

Lăcașul este construit din cărămidă, are două săli de clasă, hol, cancelarie, acoperit cu 

șindrilă, geamuri și uși largi, dușumele din cherestea, parcă inspirat , cu excepția geamurilor, din 

arhitectura Școlii din Bârcu. 

 Cronologic, mai menționăm două școli construite în preajma celui de-al doilea război 

mondial:  

- 1934-1935 ani atestați documentar, la Goșmani, urmare sporiii populației de vârstă școlară în 

satele Bârcu-Goșmani, dar din materiale rudimentare, pari și lut, având două săli de clasă, 
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despărțite prin hol și un ,, chiler,, destinat învățătorului; aceasta a fost ridicată de un comitet de 

săteni sub prezedenția învățătorului Țoc, servind mai târziu ca grădiniță pentru preșcolari.  

- 1939-an indicat de veteranul de război Pernică Gh. Ion, dar neverificat documentar, pentru 

școala cu mai multe săli de clasă, ridicată în satul Siliștea I, de observat că acest lăcaș este mai 

,,tânăr,, cu 80 de ani față de cel al ,, Școlii Rurale Modelu,, din Bârcu, fiind în prezent în 

dezafectare, urmare procesului de ,, îmbatrânire,, mai rapidă. Continuitatea procesului instructiv-

educativ la această școală este asigurată de un lăcaș nou, modern, cu etaj, dată în folosință în anul 

2009. 

 Două edificii școlare, pentru clasele primare și gimnaziale, au fost ridicate, simultan în 

satele Goșmani și Siliștea II, fost Bârjoveni, fiind date în folosință începând cu anul școlar 

1963/1964; este momentul să arătăm că atât la Goșmani, cât și la Siliștea II, în anii de după 

război, procesul instructiv-educativ s-a desfășurat și în spații închiriate, cele precizate anterior 

devenind insuficiente în condițiile creșterii populației școlare. 

 Tot în anul școlar 1963/1964 a fost dat în folosință un frumos edificiu în care s-a 

desfășurat procesul instructiv pentru clasele I-IV pe tot parcursul anilor, la cadtedră fiind 

învățătorul Mazăre Ion . 

 Chiar dacă am încălcat principiul cronologiei, nu uităm, să amintim ,,regina 

învățământului gimnazial ,,Școala cu clasele I-VIII din satul Români, continuatoare a identității 

școlii ctitorite prin strădania celui ce a fost Gheorghe Nicolau, botezată oficial cu numele 

acestuia,  din anul  2012, pentru reînnoirea domniei sale în memoria urmașilor, această școală în 

forma literei ,, L ,, , cu etaj, corespunde celor mai înalte exigențe ale învățământului didactic sub 

aspectul materialului didactic și aparaturii audio-vizuale, în consens cu cerințele moderne. 

Cine a fost Gheorghe Nicolau? 

          Există printre noi, oameni, fii ale acestor meleaguri, ale căror nume rămâne prin 

dicţionarele citite doar de cei iniţiaţi sau interesaţi, dar despre care publicul larg, cel care acum 

beneficiază din plin de eforturile făcute de ei acum o sută şi mai bine de ani, nu ştie mai nimic. 

Unul dintre ei este învăţătorul Gheorghe Nicolau, fost revizor şcolar, publicist important, fost 

deputat de Neamţ. Puţini cunosc faptul că acest dascăl de şcoală a înfiinţat, prin strădania şi 

influenţa sa politică, peste 40 de localuri de şcoală, peste 30 de biblioteci, 33 de şcoli pentru 

adulţi, a înzestrat 65 de şcoli cu loturi de pământ şi a numit în 53 de şcoli maestre pentru lucrul 

de mînă şi de gospodărie. 

         Gheorghe Nicolau s-a născut ,,odată cu ţara,, cum sună un vers dintr-o perioadă revolută, 

adică s-a născut acum 155 de ani, în anul „Micii Uniri” la 30 aprilie 1859, în comuna Români şi 

a murit în 1925, la Piatra Neamţ, fiind îmormântat în satul său natal 

( Români). Viitorul deputat a făcut studiile primare la Români, iar pe cele secundare la 

Gimnaziul mixt din Buhuşi şi la Şcoala normală de băieţi „Vasile Lupu” din Iaşi, pe care o 

absolvă în anul 1880. Este învăţător în satul Români,  la Şcoala primară de băieţi nr.3 Piatra 

Neamţ( 1894-1914) şi la Şcoala primară de băieţi nr.1 Piatra Neamţ( 1914- 1920). 

         Cu sprijinul ministrului Spiru Haret, o altă minte strălucită a vremii care a trecut şi prin 

satele nemţene, a construit noul local al Şcolii nr.3 Piatra Neamţ.A înfiinţat Grădiniţa nr.3 Piatra 
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Neamţ şi internatul de băieţi de pe lângă Liceul „Petru Rareş” precum şi clădirea Şcolii din  

Români, satul său de baştină. De asemenea, el este cel care a pus în Neamţ bazele unor bănci 

populare, cum a fost „Petricica” şi „Principele Carol” şi a făcut parte din conducerea Federalei 

„Alexandru cel Bun”din Piatra Neamţ. Fiind revizor şcolar, a înfiinţat, împreună cu Zulnia 

Isăcescu, Societatea cantinelor Şcolare şi revista societăţii cadrelor didactice, a înfiinţat gazeta 

„Propăşirea”. 

         El a înfiinţat Corul învăţătorilor, a activat cercurile culturale şi conferinţele generale ale 

cadrelor didactice. Membru al Partidului Naţional Liberal, în anul 1914 devine deputat în 

parlamentul României, iar din 1919, entuziasmat de programul Partidului Poporului şi 

personalitatea mareşalului Averescu, devine deputat de Neamţ al acestui partid. 

         De menţionat este faptul că Gheorghe Nicolau a colaborat intens la principalele reviste 

culturale ale vremii, „Convorbiri literare”, „Învăţământul primar”, „Revista Corpului Didactic 

din judeţul Neamţ”(1896-1904), iar în urma sa a lăsat mai multe cărţi de proză  

( nesemnificative în plan literar) precum „Un împărat meseriaş”(1889), „Judecata pentru 

moştenire”(1897), „Calculul oral”(1898). 

Şcoala Gimnazială « Gheorghe Nicolau » Români este situată la o distanţă de 50 Km 

faţă de reşedinţa de judeţ, municipiul Piatra Neamţ şi la 30 Km faţă de municipiul Roman. 

       Şcoala funcţionează într-o clădire construită în anul 1972, destinată să asigure educarea 

elevilor din satul Români pentru ciclul primar şi gimnazial şi o clădire, iniţial destinată ca atelier, 

actualmente destinată educării elevilor din ciclul preprimar, construită în anul 1908. Celelalte 

şcoli dispun de 7 clădiri cu o suprafaţă de  3172 mp, cu spaţii auxiliare (magazii, grupuri sanitare 

etc.).  

       Cultura organizaţională a Şcolii Gimnaziale  « Gheorghe  Nicolau » Români este 

caracterizată de valori precum implicarea, profesionalismul, respectul pentru ceilalţi, valorizare 

personală, cooperare şi competenţă şi are la bază următoarele obiective în demersul educaţional : 

 Promovarea educaţiei centrate pe elev ; 
 Asigurarea unor şanse egale de educaţie pentru toţi elevii ; 
 Implicarea comunităţii în viaţa şcolară ; 

 
1.2.Dinamica structurii şcolii 

        Anul şcolar 2012-2013 are următorul plan de şcolarizare , având în vedere faptul că, în 

învăţământul primar, activitatea se desfăşoară în regim simultan : 

 învăţământul preprimar – 93 de preşcolari, distribuiţi în cinci grupe ; 
 clasele pregătitoare – 20 elevi ; 
 clasele  I- 35 -  elevi ; 
 clasele  a II-a – 43 elevi ; 
 clasele  a III-a – 61 elevi ; 
 clasele a IV-a – 45 elevi ; 
 clasele a V-a – 58 elevi ; 
 clasele a VI-a – 64 elevi ; 
 clasele a VII-a - 56 elevi ; 



 
 

 

 clasele a VIII-a – 50 elevi
 

 

 An scolar 2013-2014 
 

 Gradinita - 89  

 Clasa pregatitoare 

 Clasa I - 24 

 Clasa a II-a – 36 

 Clasa a III-a – 40

 Clasa a IV-a – 59

 Clasa a V-a – 42 

 Clasa a VI-a – 58

 Clasa a VII-a – 61

 Clasa a VIII-a – 49
 

  An scolar 2014-2015 
 

 Gradinita - 92  

 Clasa pregatitoare 

 Clasa I - 34 

 Clasa a II-a – 25 

 Clasa a III-a – 33

 

 

 

 

 

1.3. Resurse umane 
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50 elevi ; 

 

Clasa pregatitoare - 31  

 

40 

59 

 

58 

61 

49 

Clasa pregatitoare - 46  

 

33 

 Clasa a IV

 Clasa a V

 Clasa a VI

 Clasa a VII

 Clasa a VIII
 

  An scolar 2015-
 

 Gradinita 

 Clasa pregatitoare 

 Clasa I - 

 Clasa a II

 Clasa a III

 Clasa a IV

 Clasa a V

 Clasa a VI

 Clasa a VII

 Clasa a VIII
 

 

 

a IV-a – 34 

Clasa a V-a – 64 

Clasa a VI-a – 38 

Clasa a VII-a – 54 

Clasa a VIII-a – 57 

-2016 

Gradinita - 83  

Clasa pregatitoare - 30  

 44 

Clasa a II-a – 31 

Clasa a III-a – 24 

Clasa a IV-a – 32 

Clasa a V-a – 38 

Clasa a VI-a – 59 

Clasa a VII-a – 41 

Clasa a VIII-a – 48 



 
 

 

      1.3.1.Elevii 

 Elevii înscrişi la Şcoala Gimnazială «
Români, dar şi din Cartierul
învecinăm. 

 Elevii provin din medii sociale diverse, cu situaţii economico
 Majoritatea elevilor sunt români, existând şi un număr mic de elevi de naţionalitate 

rromă, dar care nu au vrut să
 Toţi elevii de clasa a VIII

Limba şi literatura română şi Matematică, în vederea obţinerii unor rezultate cât mai bune 
la Evaluarea Naţională

              1.3.1.1.Indicatori de evaluare a performanţei

Rezultate obţinute de elevii claselor a VIII

Medii ) a 

Nr. elevi 22 
 

 

     1.3.2. Personalul şcolii 

               

             1.3.2.1.Corpul profesoral

 

 Format din cadre didactice cu o înaltă pregătire profesională, dornice de afirmare şi 
performanţă. 

 Cadre didactice calificate în proporţie de 100%.
 Cadrele didactice manifestă dorinţă de formare continuă şi perfecţio

în cea mai mare parte, spre noutăţile reformei din domeniul învăţământului.
 Cadrele didactice aplică noul Curriculum Naţional, construind demersuri formative în 

centrul cărora se află elevul cu nevoile sale de formare.
 Cadrele didactice urmăresc modernizarea actului de predare

spre formarea de competenţe, utilizând strategii moderne de instruire, active.
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Elevii înscrişi la Şcoala Gimnazială « Gheorghe Nicolau » provin atât din satele comunei 
Români, dar şi din Cartierul Orbic, ce aparţine oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, cu care ne 

Elevii provin din medii sociale diverse, cu situaţii economico-financiare diferite.
Majoritatea elevilor sunt români, existând şi un număr mic de elevi de naţionalitate 

re nu au vrut să-şi declare etnia. 
Toţi elevii de clasa a VIII-a au beneficiat de pregătire suplimentară la disciplinele
Limba şi literatura română şi Matematică, în vederea obţinerii unor rezultate cât mai bune 
la Evaluarea Naţională 

.1.Indicatori de evaluare a performanţei 

Rezultate obţinute de elevii claselor a VIII-a la Evaluarea Naţională 2013 

(5- 7) b (7 - 8) c (8 

10 5 4 

1.3.2.1.Corpul profesoral 

Format din cadre didactice cu o înaltă pregătire profesională, dornice de afirmare şi 

Cadre didactice calificate în proporţie de 100%. 
Cadrele didactice manifestă dorinţă de formare continuă şi perfecţio
în cea mai mare parte, spre noutăţile reformei din domeniul învăţământului.
Cadrele didactice aplică noul Curriculum Naţional, construind demersuri formative în 
centrul cărora se află elevul cu nevoile sale de formare. 

ice urmăresc modernizarea actului de predare-învăţare prin orientarea lui 
spre formarea de competenţe, utilizând strategii moderne de instruire, active.

» provin atât din satele comunei 
Orbic, ce aparţine oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, cu care ne 

financiare diferite. 
Majoritatea elevilor sunt români, existând şi un număr mic de elevi de naţionalitate 

a au beneficiat de pregătire suplimentară la disciplinele : 
Limba şi literatura română şi Matematică, în vederea obţinerii unor rezultate cât mai bune 

(8 - 9) d (9- 10) 
e 

 5 

 

Format din cadre didactice cu o înaltă pregătire profesională, dornice de afirmare şi 

Cadrele didactice manifestă dorinţă de formare continuă şi perfecţionare şi sunt deschise, 
în cea mai mare parte, spre noutăţile reformei din domeniul învăţământului. 
Cadrele didactice aplică noul Curriculum Naţional, construind demersuri formative în 

învăţare prin orientarea lui 
spre formarea de competenţe, utilizând strategii moderne de instruire, active. 



 
 

 

 Profesorii tineri sunt înscrişi la grade didactice.
 
Distribuţia cadrelor didactice în anul şcolar 
este următoarea: 

 17 cadre didactice cu grad didactic I
   6 cadre didactice cu grad didactic II
 12cadre didactice cu definitivat
   4 cadre didactice debutante,
   0 cadre didactice suplinitori necalificati;

 

 

 An scolar 2013-2014 

 Gradul I - 21  

 Gradul II – 6 

 Definitiv – 9 

 Debutant – 4 

 Necalificat – 1 
 

  An scolar 2014-2015 

 Gradul I - 20  

 Gradul II – 6 

 

 

          Din totalul de  39 cadre didactice, 32 sunt titulari ceea ce denotă stabilitatea corpului 

profesoral; 
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Profesorii tineri sunt înscrişi la grade didactice. 

Distribuţia cadrelor didactice în anul şcolar 2012-2013, în funcţie de gradele didactice, 

17 cadre didactice cu grad didactic I ; 
6 cadre didactice cu grad didactic II ; 

12cadre didactice cu definitivat ; 
4 cadre didactice debutante, 
0 cadre didactice suplinitori necalificati; 

 Definitiv 

 Debutant 

 Necalificat 
 

  An scolar 2015-

 Gradul I 

 Gradul II 

 Definitiv 

 Debutant 

 Necalificat 

 

Din totalul de  39 cadre didactice, 32 sunt titulari ceea ce denotă stabilitatea corpului 

2013, în funcţie de gradele didactice, 

Definitiv – 11 

Debutant – 5 

Necalificat - 1 

-2016 

Gradul I -  15  

Gradul II – 5 

Definitiv – 9 

Debutant – 3 

Necalificat - 1 

 

Din totalul de  39 cadre didactice, 32 sunt titulari ceea ce denotă stabilitatea corpului 



 
 

 

 
                       1.3.2.2. Personalul didactic auxiliar şi nedidactic

3 cadre - personal didactic auxiliar:

 1 secretar; 
 1 administrator (patrimoniu)
 1 contabil; 

 
6 cadre- personal nedidactic:

 1 fochist; 
 2 muncitori întreţinere (1/2 normă 
 6 îngrijitori (4 cu normă întreagă, 2 cu ½ normă);

 

1.5.Oferta educaţională 

        Oferta educaţională a Şcolii Gimnaziale „Gheorghe Nicolau” se bazează pe un studiu 
prospectiv al intereselor elevilor şi al propriilor nevoi de formare, contribu
şi eficienţei actului instructiv
unei integrări eficiente în viaţa socială.
        Scopul principal al şcolii este acela de a asigura un nivel maxim de educaţie pent
elev prin: 

 formarea competenţelor de bază necesare trecerii într
mai târziu, la viaţa de adult;

 organizarea unor demersuri educative şi experienţe de învăţare stimulative şi variate, 
desfăşurate în clasă şi 
artistice, culturale, sportive şi de a lucra cu o varietate de materiale, resurse şi 
echipamente; 

 asigurarea dezvoltării depline a
activităţi de învăţare organizate individual, în grupuri mici sau ca echipe ale clasei, astfel 
încât fiecare copil să-şi pună în valoare abilităţile şi cunoştinţele proprii, experimentând,
în acelaşi timp, avantajele cooperării şi sprijinului reciproc;
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1.3.2.2. Personalul didactic auxiliar şi nedidactic 

personal didactic auxiliar: 

1 administrator (patrimoniu)- ½ normă; 

personal nedidactic: 

2 muncitori întreţinere (1/2 normă + ½ normă); 
6 îngrijitori (4 cu normă întreagă, 2 cu ½ normă); 

Oferta educaţională a Şcolii Gimnaziale „Gheorghe Nicolau” se bazează pe un studiu 
prospectiv al intereselor elevilor şi al propriilor nevoi de formare, contribu
şi eficienţei actului instructiv-educativ, în perspectiva educaţiei permanente, creând premisele 
unei integrări eficiente în viaţa socială. 

Scopul principal al şcolii este acela de a asigura un nivel maxim de educaţie pent

formarea competenţelor de bază necesare trecerii într-o treaptă superioară de educaţie şi, 
mai târziu, la viaţa de adult; 
organizarea unor demersuri educative şi experienţe de învăţare stimulative şi variate, 
desfăşurate în clasă şi în afara ei şi care oferă oportunităţi de a participa la
artistice, culturale, sportive şi de a lucra cu o varietate de materiale, resurse şi 

asigurarea dezvoltării depline a  potenţialului, talentelor şi intereselor specifice prin
activităţi de învăţare organizate individual, în grupuri mici sau ca echipe ale clasei, astfel 

şi pună în valoare abilităţile şi cunoştinţele proprii, experimentând,
în acelaşi timp, avantajele cooperării şi sprijinului reciproc; 

 

Oferta educaţională a Şcolii Gimnaziale „Gheorghe Nicolau” se bazează pe un studiu 
prospectiv al intereselor elevilor şi al propriilor nevoi de formare, contribuind la sporirea calităţii 

educativ, în perspectiva educaţiei permanente, creând premisele 

Scopul principal al şcolii este acela de a asigura un nivel maxim de educaţie pentru fiecare 

o treaptă superioară de educaţie şi, 

organizarea unor demersuri educative şi experienţe de învăţare stimulative şi variate, 
în afara ei şi care oferă oportunităţi de a participa la  activităţi 

artistice, culturale, sportive şi de a lucra cu o varietate de materiale, resurse şi 

potenţialului, talentelor şi intereselor specifice prin 
activităţi de învăţare organizate individual, în grupuri mici sau ca echipe ale clasei, astfel 

şi pună în valoare abilităţile şi cunoştinţele proprii, experimentând,  
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 încurajarea asumării responsabilităţii pentru activitatea şi atitudinea proprie, printr-un 
sistem pozitiv de recompense şi stimulente; 

 cultivarea respectului pentru puncte de vedere şi idei diferite  în cadrul unor activităţi de 
învăţare bazate pe discuţii, dezbateri şi reflecţii despre diferite culturi, obiceiuri, ocupaţii 
şi opinii; 

 crearea unui mediu educaţional prietenos, în care fiecare copil să se simtă în siguranţă 
fizică şi psihică, valorizat şi responsabilizat, participant activ la propria învăţare; 
 

         Şcoala noastră rămâne o unitate orientată spre performanţă şi afirmare – lucru demonstrat 

prin premiile obţinute la numeroasele concursuri şcolare şi extraşcolare.Pentru fiecare nivel de 

şcolarizare(preşcolar, primar şi gimnazial) şcoala dispune de mijloace de învăţământ modern.  

 

1.5.Oferta curriculară: 

        Disciplinele cuprinse în curriculum-ul la decizia şcolii au fost concepute şi alese în acord cu 

nevoile de formare ale elevilor, cu particularităţile culturii organizaţionale ale şcolii şi cu 

specificul comunităţii locale, ţinându-se seama de reglementările oficiale în acest sens. 

        Lista disciplinelor propuse elevilor pentru a face parte din CDŞ în anul şcolar 2013- 2014 

reflectă interesul cadrelor didactice pentru a oferi elevilor posibilitatea dezvoltării unor noi 

competenţe, în contexte mult mai apropiate de problematica lumii contemporane: 

 

 

NUMELE  DISCIPLINEI DIN  CDS 

DISCIPLINA DE BAZA  DIN 

CARE DERIVA 

PRIETENUL MEU CALCULATORUL 

ARIA CURRICULARA 

TEHNOLOGII 

LITERATURA PENTRU COPII LIMBA SI COMUNICARE 

SA SCRIEM CORECT 

LIMBA SI LITERATURA 

ROMANA 

CALIGRAFIE 

LIMBA SI LITERATURA 

ROMANA 

MATEMATICA DISTRACTIVA MATEMATICA 

OBICEIURI SI TRADITII ROMANESTI TRANSDISCIPLINAR 

PRIETENUL MEU CALCULATORUL 

ARIA CURRICULARA 

TEHNOLOGII 

LITERATURA PENTRU COPII 

LIMBA SI LITERATURA 

ROMANA 

CONSTRUCTII CU RIGLA SI 

COMPASUL MATEMATICA 

GEOMETRIA TETRAEDRULUI MATEMATICA 
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TEHNOLOGIA INFORMATIEI 

ARIA CURRICULARA 

TEHNOLOGII 

CALCULATORUL SI STIINTELE 

ARIA CURRICULARA 

TEHNOLOGII 

INITIERE IN UTILIZAREA 

CALCULATORULUI 

ARIA CURRICULARA 

TEHNOLOGII 

COMUNICARE, JOC SI CULOARE 

LIMBA SI LITERATURA 

ROMANA 

LITERATURA SI FOLCLORUL 

COPIILOR 

LIMBA SI LITERATURA 

ROMANA 

CU CALCULATORUL PRIN LUME GEOGRAFIE 

 

1.6.Baza materială 

 Şcoala dispune în prezent de o bază materială modernă şi funcţională, care va fi 

valorificată în vederea realizării obiectivelor proiectului, iar resusrsele financiare asigurate din 

fonduri bugetare şi extrabugetare vor fi utilizate în următorii ani pentru: 

 îmbunătăţirea condiţiilor necesare desfăşurării unui proces de învăţământ cu un 
puternic caracter formativ, modern, atractiv, eficient; 

 procurarea în continuare a unor mijloace de învăţământ moderne; 
 îmbunătăţirea bazei materiale; 
 atragerea şi stimularea elevilor capabili de performanţe superioare pentru a 

participa la concursurile şi olimpiadele şcolare; 
 creşterea prestigiului unităţii de învăţământ la nivel judeţean, naţional şi 

internaţional prin activităţi de parteneriat local, naţional şi european; 
Starea cladirilor 

 în perioada 2007- 2012 în satul Siliştea, în curtea vechiului imobil al şcolii, s-a construit 
o şcoală nouă ; 

 exteriorul la Şcoala Nr.2 Silştea a fost reparat si izolat ; 
 la toate structurile (Români, Goşmani, Siliştea Nr.1, Siliştea Nr.2, Siliştea Nr.3) s-a 

schimbat tamplaria de lemn cu cea de PVC ; 
 s-au istalat centrale termice în toate structurile, excepţie facând doar corpul de clădire în 

care, în anul şcolar 2013-2014, îşi va desfăşura activitatea Grădiniţa , ce-a aparţinut de 
Structura Nr.3 Siliştea ;  

 există săli de sport la Şcoala Gimnazială « Gheorghe Nicolau » Români şi la Şcoala 
Gimnazială Gosmani;  

 laboratoare Ael la toate structurile din comună ; 
 laboratoare de chimie/fizică la Şcoala Români, Şcoala Nr.1 Siliştea, Şcoala Nr.2 Siliştea ; 

Baza materială este compusă din : 

 23 săli de clasă ; 
 5 săli de grădiniţă ; 
 4 laboratoare ; 
 2 săli de sport ; 
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 1 microbuz şcolar  
Nivelul dotărilor cu resurse educaţionale: 

 60 de calculatoare,  
 4 retoproiectoare 
 2 laptopuri,  
 5 xeroxuri  
 5 televizoare 
 1 fax ; 
 6500 volume în cele 4 minibiblioteci ; 

1.7. Resurse finaciare 

        Bugetul prognozat pentru perioada 2013-2018 este, în mare măsură, suficient să asigure 

resursele financiare realizării proiectului de dezvoltare instituţională. 

 

 

 

 

A.Profilul demografic 
A.1. Populaţia totală.Dinamica generală 
Conform statisticilor furnizate de DJS Neamţ la 1 iulie 2007 populaţia totală a judeţului 

Neamţ era de 566059 locuitori, distribuită în 5 oraşe din care 2  
municipii, 78 de comune cu 344 de sate. Din totalul populaţiei judeţene 61,6% trăieşte în mediul 
rural respectiv 350.448.  
           Faţă de anul 1990 se înregistrează o scădere cu 12361 locuitori respectiv -2,14%, iar faţă 
de anul 2002 o creştere cu 11543 locuitori respectiv 2,08% 
 

 

Populaţia totală, la 1 iulie 
2007 faţă de 1992 2007 faţă de 2002 

1992 2002 2007 
diferenţa 
± în nr. 
persoane 

diferenţa 
în % 

diferenţa 
± în nr. 
persoane 

diferenţa 
în % 

România 
22810035 21794793 21537563 

- 
1272472 

- 5,58% -257230 - 1,18% 

Regiunea 
Nord-Est 

3751783 3674367 3726642 - 25141 - 0,67% + 52275 + 1,42% 

Neamţ 578420 554516 566059 - 12361 - 2,14% + 11543 + 2,08% 

 

           Reprezentând 15,19% din populaţia regiunii Nord-Est, judeţul Neamţ este situat pe locul 4 
în ordine descrescătoare, după judeţele Iaşi, Bacău şi Suceava, un număr mai mic al populaţiei 
înregistrând judeţele Botoşani şi Vaslui. 

            I.1. Analiza informaţiilor de tip cantitativ şi calitativ din mediul extern 
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Analizând evoluţia populaţiei judeţului Neamţ în perioada 1990-2007 se observă o 
descreştere, care a avut minimul de 515767 locuitori în anul 2002, după care a urmat o creştere 
urmată de o stabilizare în jurul valorii de 570000 locuitori.                             

Incepând cu anul 2006 descreşterea populaţiei şi-a reluat cursul descendent care se va 
menţine constant până la orizontul 2025.  
 

A.2. Distribuţia pe medii rezidenţiale (urban/rural) şi grupe de vârstă 
Ponderea populaţiei urbane a înregistrat la nivelul judeţului o descreştere de la 38,6% în 

anul 2005 la 38,4% în 2006, urmare a migraţiei ce a avut loc spre zona rurală ca efect al 
procesului restructurării industriale din această perioadă.  
 

Structura populaţiei pe grupe de vârstă şi sexe la 1 iulie 2007 este următoarea  
 

 POPULAŢIA STABILĂ Mediul URBAN Mediul RURAL 

TOTA
L 

din care, pe sexe 

Total 

din care, pe sexe 

Total 

din care, pe sexe 

Mascul
in 

Femin
in 

Mascul
in 

Femin
in 

Mascul
in 

Femin
in 

Judeţu
l 
NEAM
Ţ 

56605
9 

279276 
28627
3 

21595
2 

103630 
11232
2 

35010
7 

175646 
17446
1 

din care, pe grupe de vârstă: 

0 – 14 
ani 

92460 47676 44784 29690 15231 14459 62770 32445 30325 

15 – 64 
ani 

38635
4 

194350 
19200
4 

15596
6 

75479 80487 
20719
5 

108377 98818 

65 ani 
şi peste 

87245 37250 49995 23786 10062 13724 63459 27188 36271 
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           În ponderea pe grupe de vârstă, peste medie în rural se găseşte populaţia cu vârste 
cuprinse între 0-14 ani (62770 locuitori comparativ cu mediul urban 29620 locuitori respectiv 
17,9% faţă de 13,7% din urban) şi populaţia cu vârstă mai mare de 65 de ani (18,1% faţă de 
11,0% din urban), celelalte fiind sub media urbanului; 

- categoriile de vârstă ce interesează învăţământul profesional şi tehnic sunt în proporţii 
apropiate faţă de total populaţiei (15-19 ani 7,4%, 20-24 ani 7,3%, 25-29 ani 8%); 

- populaţia de vârstă 0-14 ani, a scăzut în anul 2007, faţă de 2004, cu 1,0%.  
 

Grupa de 
vârstă (ani) 

Total Femei Bărbaţi 

Nr.pers. Nr.pers. 
% femei 
din total 

Nr.pers. 
% bărbaţi 
din total 

TOTAL 566069 286783 50,7 279276 49,3 

0-14 92460 44784 48,4 47676 51,6 

15-19 41743 20322 48,7 21401 51,3 

20-24 41574 20071 48,3 21503 51,7 

25-29 45055 21531 47,8 23524 52,2 

30-64 257902 130080 50,4 127922 49,6 

65+ 87245 49995 57,3 37250 42,7 

 

 

16,3

7,4
7,3
8,0

45,6

15,4

13,7
7,5
7,9
8,6

51,2

11,0

17,9

7,3
7,0
7,5

42,1

18,1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

TOTAL URBAN RURAL

Structura populaţiei pe vârste şi medii rezidenţiale 

- jud. Neamţ la 1 iulie 2007 - 

 0-14 ani 15-19 ani 20-24 ani 
25-29 ani 30-64 ani pes te 65 ani 
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B.Profilul demografic, economic şi social  al comunei Români 

           Populaţia   comunei   Români   cuprinde   4529  de   locuitori,   toţi   de naţionalitate 

română, din care 2268 bărbaţi şi 2261 femei, în totalitate de religie ortodoxă.   

 Structura populaţiei pe categorii de vârstă se prezintă astfel:  

 0-  19 ani …1178 loc.  
 20-29 ani …536 loc.  
 30-39 ani …706 loc. 
 40-59 ani …953 loc.  
 60-79 ani …970 loc. 
 peste 80 ani ..186 loc. 

 

          Populaţia cu vârstă între 0-29 ani este de 37,8 % din care o mare parte sunt plecaţi la 

muncă în străinătate şi continuă să plece, ceea ce arată că populaţia este îmbătrânită, iar viitoarea 

forţă de muncă nu este reprezentativă, ca urmare sporeşte sarcina socială de muncă a populaţiei 

în vârstă, care reprezintă 36,6%  

 Pentru a revigora populaţia se impun programe de dezvoltare economică a comunei, de 

refacere a infrastructurii, de educare a tinerilor pentru a-şi putea porni propria afacere, a le oferi 

locuri de muncă prin care să-i reţinem în comună.  

 În momentul de faţă şcoala nu satisface cerinţele tinerilor, în comună neexistând o şcoală 

de arte şi meserii.  

 Comunitatea nu dispune de anumite programe care să le ofere tinerilor variante de 

petrecere a timpului liber, de creştere a gradului de civilizaţie, cultură, programe care să-i ţină 

departe de comportamentele antisociale, alcoolism.  

 În ceea ce priveşte aspectul economic, comuna Români are un profil exclusiv 

agrozootehnic, 81,55% din suprafaţa comunei este acoperită de terenuri agricole, din care 

19,65% reprezintă păşuni şi fâneţe, ceea ce înseamnă că populaţia trăieşte din valorificarea 

produselor agricole şi animaliere.  

 Activitatea agricolă se desfăşoară preponderent în sectorul particular, existând doar 

câteva asociaţii care lucrează pământul fără a dispune de asistenţă de specialitate.  

 Terenul agricol este foarte fărâmiţat, accidentat, gradul de fertilitate scăzut, gradul de 

mecanizare a lucrărilor agricole este redus, ceea ce duce la obţinerea unei producţii mici şi de 

slabă calitate, în final la o agricultură de subzistenţă. 

           În comuna Români nu există societăţi de preluare a produselor agricole şi de prelucrare a 

acestora, comuna fiind izolată şi cu drumuri greu accesibile şi impracticabile în condiţii 

nefavorabile meteorologic. 

           Puterea economică este foarte slabă întrucât în zonă nu există unităţi economice care să 

absoarbă forţa de muncă, singura unitate economică unde lucrau oamenii din comuna-fabrica de 

postav Buhuşi, judeţul Bacău, care era cea mai apropiată-cca. 14 Km, a dat faliment şi oamenii 

au fost disponibilizaţi în totalitate. 

  In anul 2008, populaţia activă se prezintă astfel:  
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•lucrează în agricultură  35   %  

•lucrează în alte sectoare 3 % (comerţ, învăţământ, administraţie publică, sănătate)  

•persoane plecate la muncă în străinătate 14   %  

•şomeri 1 %  

•pensionari 32 

fără ocupaţie  15% 

          La nivelul comunei funcţionează o singură şcoală cu personalitate juridică, celelalte 4 şcoli 

fiind structuri. 

          Dacă şcoala noastră ar intra în programul P.I.R. ar fi singura oportunitate prin care ne-am 

putea atinge ţintele strategice pentru realizarea misiunii propuse.În ceea ce priveşte tehnologia în 

comuna Români, informaţia circulă destul de bine, deoarece în comună există suficiente familii 

care deţin calculatoare, conectate la internet . 

 

C. Comunitatea locală 

 Şcoala colaborează foarte bine cu autorităţile locale în ceea ce priveşte repartizarea 
fondurilor necesare pentru întreţinerea şi repararea şcolii ; 

 Elevii şcolii se implică în activităţi de voluntariat iar cei proveniţi din medii defavorizate 
sunt incluşi în proiecte ce se desfăşoară în colaborare cu Primăria Români, sub egida 
UNICEF 

 Activităţile educaţionale, extraşcolare în care sunt implicaţi elevii şcolii beneficiază de 
participarea specialiştilor din cadrul instituţiilor comunităţii locale :medici specialşti, 
poliţişti, pompieri etc. 

 
 
D. Consiliul reprezentativ al părinţilor 

 Relaţiile cu părinţii copiilor sunt întreţinute prin lectorate cu părinţii, în care aceştia 
beneficiază de consiliere psihopedagogică în ceea ce priveşte relaţia părinte-copil şi sunt 
informaţi permanent despre problemele şcolii. 

 Părinţii sunt organizaţi în Consiliul Reprezentativ al Părinţilor, comitete pe clase, fiind 
parteneri activi în viaţa şcolii. 
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3.DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ŞI EXTERN 

 

   3.1 Analiza SWOT 

 

1. Dezvoltare curriculară 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Introducerea în CDŞ a disciplinelor 
prevăzute în documentele UNESCO, ca 
noi educaţii; 

 Valorificarea competenţelor cadrelor 
didactice pentru dezvoltarea personală a 
elevilor. 

 Creşterea indicatorilor de promovabilitate 

 Existenţa programelor de pregătire 
suplimentară a elevilor pentru Evaluarea 
Naţională şi pentru concursurile şcolare; 

 Înalta abilitate metodică şi de specialitate 
a unor cadre didcatice; 

 

 Existenţa unor disfuncţionalităţi în 
monitorizarea activităţii şcolare şi în 
delegarea corectă a sarcinilor; 

 Valorificarea necorespunzătoare a 
potenţialului elevilor datorită lipsei de 
interes a unor cadre didactice pentru 
dezvoltarea şi diversificarea de cercuri 
ştiinţifice; 

 Strategiile didactice în multe situaţii 
continuă să fie majoritar tradiţionale, 
bazate pe activitatea preponderentă a 
profesorului; 

 Inconsistenţa evaluării sistematice; 

 Nu se utilizează într-o măsură suficientă 
auxiliare curriculare moderne – fişe de 
lucru, portofolii ale elevilor, softuri 
eduaţionale etc.; 

 Motivaţie redusă faţă de procesul de 
învăţare la un număr crescut de elevi; 

 Importanţa scăzută acordată de unele 
cadre didcatice planificării şi proiectării 
activităţilor de predare-învăţare-evaluare 
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 OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI 

 Ofertă sporită a activităţilor cu caracter 
extracurricular; 

 Posibilitatea accesului la un învăţământ 
de tip european 

 Acces rapid la informaţiile privind 
dinamica curriculumului; 

 Interesul manifestat de unele oraganizaţii 
civice în domeniul educaţional; 

 Disponibilitatea unor cadre didactice 
pentru implicarea în eleborarea unor 
auxiliare curriculare; 

 Planul de învăţământ şi programele 
şcolare, prea încărcate la anumite               
discipline, centrează actul educativ pe 
aspectul informativ, teoretic în 
defavoarea celui formativ; 

 Desele modificări ale strategiilor 
curriculare privind evoluţia 
învăţământului pe termen mediu şi lung; 

 Implicarea insuficientă a familiei în 
procesul educaţional; 

 Slaba reprezentare a ofertei de formare a 
cadrelor didactice pe anumite specializări; 
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2.Dezvoltarea resurselor umane 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Încadrarea şcolii cu cadre didactice 
calificate în proporţie de 100 %, 
majoritatea cadrelor didactice cu grad 
didactic I şi II. 

 Personal didactic tânăr cu deschidere 
pentru realizarea unui demers educativ de 
calitate. 

 Participarea cadrelor didactice la cursuri 
de formare continuă organizate prin 
C.C.D. sau D.P.P.D. 

 Existenţa fişei posturilor pentru fiecare 
cadru didactic, didactic auxiliar şi 
nedidactic. 

 Implicarea elevilor în participarea la 
diverse activităţi cu caracter 
extracurricular. 

 Diseminarea defectuoasă a informaţiei 
prin comisiile metodice. 

 Insuficienta conştientizare a părinţilor de 
necesitatea implicării active în viaţa 
şcolii. 

 Interesul redus al unor cadre didactice 
pentru activităţi didactice informatizate 

 Accentuarea agresivităţii 
comportamentale şi verbale în rândul 
unor categorii de personal; 

 Implicarea superficială a unor categorii 
de personal (administrator, îngrijitori, 
munictori de întreţinere) în viaţa şcolii; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 posibilitatea de perfecţionare continuă a 
tuturor angajaţilor şcolii prin programele 
CCD sau DPPD sau a cursurilor de 
specialitate pentru personalul nedidactic; 

 atragerea/selectarea de personal didactic 
competent; 

 creşterea rolului comunităţii locale în 
dezvoltarea şcolii; 

 

 Scăderea pe termen lung a populaţiei 
şcolare.  

 Scăderea interesului elevilor faţă de actul 
educaţional, datorită migraţiei părinţilor; 

 plecarea la muncă în străinătate a 
părinţilor elevilor duce la lipsa unei 
implicări a familiei în viaţa şcolii; 

 Creşterea numerică a situaţiilor de familii 
dezorganizate. 

 Slaba motivare financiară a cadrelor 
didactice; 
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3. Dezvoltarea bazei materiale 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Şcoala dispune de o bază materială 
modernă, condiţii logistice deosebite 
pentru desfăşurarea procesului instructiv 
educativ 

 Şcoala beneficiază de un fond de carte 
satisfăcător; 

 Conducerea şcolii are în preocupare 
permanentă modernizarea bazei 
materiale conform cu cerinţele 
curricumului şi cu nevoile specifice 
elevilor: 

 Există un număr satisfăcător de 
calculatoare în fiecare structură; 

 Contribuţie insuficientă a unor 
cadrelor didactice în domeniul 
dezvoltării mijloacelor didactice 
necesare predării interactive a 
disciplinei. 

 Degradarea unor spaţii şcolare; 
 Atitudine necooperantă uneori 

chiar dezinteresată a unor părinţi 
şi elevi faţă de şcoală. 

 Finanţare extrabugetară redusă 
 Lipsa unei săli de festivităţi; 
 Unele dotări 

necorespunzătoate(toalete 
exterioare) 

 OPORTUNITĂŢI  AMENINŢĂRI 

 Posibilitatea accesului la programe de 
dezvoltare naţionale sau europene; 

 atragerea în consiliul de administraţie al 
şcolii a unor reprezentanţi din 
comunitatea oamenilor de afaceri; 

 Suplimentarea fondurilor materiale 
necesare dezvoltării şcolii prin găsirea 
altor resurse extrabugetare (donaţii, 
sponsorizări); 

 Sprijinul primit din partea organelor 
administraţiei locale şi centrale 
contribuie 

 la modernizarea bazei materiale; 
 - 
 Politica managerială bazată pe o 
 colaborare strânsă cu Comitetul 
 Reprezen 
 tativ al Părinţilor contribuie la 
 identificarea unor surse de finanţare 
 extrabugetare; 

 

 criza financiară care împiedică 
partenerii sociali să se implice în 
îmbunătăţirea bazei materiale a 
şcolii 

 Viteza mare în uzura morală a 
aparaturii electronice şi 
informatice; 

 Deteriorarea rapidă a 
mobilierului din dotările 
programului de reabilitare 
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4. Dezvoltarea relaţiilor comunitare 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Participarea la Programe şi Proiecte 
educative în beneficiul elevilor şi 
profesorilor;selectarea şi stabilirea 
acestor programe în funcţie de 
specificul şi natura relaţiilor 
întreţinute. 

 Relaţii cu partenerii sociali: I.S.J, 
Primărie, Consiliu Local,  Poliţie, 
Biserica, Cabinet medical etc. 

 Optimizarea relaţiei şcoală-familie  

 Slaba informare în legătură cu 
metodologiile de alcătuire a unor 
proiecte de colaborare sau 
parteneriate. 

 numărul mic de organizaţii civice, în 
special ONG-uri, cu care 
colaborează şcoala; 

 Absenţa unei preocupări sistematice 
privind implicarea părinţilor în 
stabilirea obiectivelor generale şi a 
ofertei educaţionale; 

 Insuficienta preocupare a unor cadre 
didactice pentru realizarea unor 
proiecte de colaborare europeană; 

 Slaba implicare în realizarea unor 
proiecte de finanţare la nivel 
instituţional 

 Slaba coeziune la nivelul 
colectivelor de elevi şi în cadrul 
corpului profesoral (la nivelul unor 
comisii, în special), dar şi în  
celelalte compartimente; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

 implicarea favorabilă a instituţiilor 
locale în rezolvarea solicitărilor ; 

 ofertă de colaborare a unor instituţii, 
organizaţii, fundaţii pentru acţiuni în 
parteneriat sau sprijin în activitatea 
psiho-pedagogică; 

 interesul altor unităţi şcolare din 
judeţ şi din ţară pentru schimburi de 
experienţă; 

 Imposibilitatea atragerii de surse 
financiare bugetare şi europene în 
contextul în care programele şi 
proiectele de dezvoltare prezintă 
deficienţe de documentare şi 
întocmire (inclusiv în acţiunile de 
reabilitare) 

 Lipsa experienţei instituţiilor publice 
locale în domeniul activităţilor de 
parteneriat realizate cu unităţile 
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3.2 Analiza PEST 

Contextul politic 

      Politica educaţională cu care se operează în învăţământul preuniversitar românesc este 

definită în următoarele documente: 

 Legea învatamântului nr.1/2011  
 Legea nr. 35/2006 privind cresterea sigurantei în unitatile de învatamânt;  
 Ordonanta de urgenta privind asigurarea calitatii educatiei nr.75/12.07.2005;  
 Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de învatamânt preuniversitar 

aprobat prin O.M.Ed.C. nr. 4925/08.09.2005;  
 O.M.Ed.C. nr.5020/23.09.2005 privind aprobarea Metodologiei continuarii studiilor după 

finalizarea învatamântului obligatoriu;  
 O.M.Ed.C. nr.4655/22.07.2005 privind aprobarea standardelor de pregatire profesionala 

pentru nivelul 2 de calificare, elaborate sau revizuite în cadrul proiectului Phare TVET 
RO 2002/000 – 586.05.01.02.01.01, de modernizare a învatamântului profesional si 
tehnic;  

 Ordin MECTS nr. 4034/2010 , cu privire la structura anului şcolar 2010/2011;  
 Guvernul României-Programul National de Guvernare 2009/2012.  
 Ordin MECTS nr. 4801/08.2010 cu privirea la organizarea şi desfăşurarea evaluării 

naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010/2011 
 Ordinul MECTS nr. 4802/08.2010 privind aprobarea metodologiei de organizare şi 

desfăşurare a calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 
2011– 2012;  

 Ordinul MECI nr. 5097/2009 privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplinele 
de studiu din învăţământul preuniversitar secundar inferior, ciclul gimnazial;  

 Ordinul MECI nr.5098/2009 privind aprobarea de programe şcolare pentru dsciplinele de 
studiu din învăţământul preuniversitar;  

 Ordinul MECI nr. 5099/2009 privind aprobarea de programe şcolare pentru discipline de 
studiu din învăţământul liceal;  

 Ordinul MECI nr. 5132/2009 privind activităţile specifice, funcţii de diriginte;  
 Ordonata de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, 

aprobata prin Legea nr. 81 / 2006;  
 Raport asupra Starii Sistemului National de Învatamânt - 2008 – M.Ed.C.T;  

 

şcolare; 
 Lipsa de îndrumare şi supraveghere 

a elevilor din partea părinţilor care 
sunt nevoiţi să plece la muncă în 
străinătate 
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Priorităţi la nivel naţional 

 Generalizarea învăţării centrate pe elev; 
 Dezvoltarea parteneriatul cu agenţii economici; 
 Dezvoltarea curriculumului în acord cu cerinţele locale ale pieţei muncii; 
 Formarea continuă a personalului din învăţământ; 
 Asigurarea calităţii educaţiei şi formării profesionale; 
 Orientarea şi consilierea profesională a tinerilor; 
 Dezvoltarea reţelelor informaţionale pentru educaţie; 
 Modernizarea bazei materiale a unităţilor de învăţământ; 
 Consolidarea capacităţii manageriale în educaţie; 
 Asigurarea şanselor egale în educaţie şi formare profesională; 
 Promovarea utilizării facilităţilor TIC în predare şi învăţare; 
 Asigurarea condiţiilor de învăţare elevilor cu nevoi speciale; 
 Creşterea participării adulţilor la programele de formare continuă; 
 Promovarea parteneriatelor în cadrul Uniunii Europene prin programe finanţate din 

fonduri europene; 
 Creşterea numărului şi a calităţii materialelor suport pentru învăţare individuală, 

diferenţiată, e-learning etc. 

Contextul economic 
Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă evidenţiază faptul că întâmpină 

dificultăţi în privinţa absorţiei absolvenţilor învăţământului preuniversitar pe piaţa muncii. În 

acest sens, absolvenţii de licee fără certificat de competenţe profesionale deţin ponderea cea mai 

mare în statisticile şomajului.  

Insuficienta cunoaştere de către elevii de clasa a VIII-a şi a părinţilor acestora a 

tendinţelor de pe piaţa muncii se reflectă în mod negativ asupra opţiunilor făcute la admitere, 

specialităţile teoretice fiind în continuare mai solicitate, în detrimentul unor specializări oferite 

de învăţământul profesional prin şcoala de arte şi meserii, chiar dacă cererea de locuri de muncă 

în domeniu depăşeşte cu mult oferta actuală. Conform statisticilor, cei mai mulţi elevi şi părinţi 

optează pentru continuarea studiilor în ciclul inferior al liceului, la specialitatea „Matematică-

informatică”. 

Notabilă este creşterea numărului protocoalelor de colaborare între unităţile şcolare şi 

agenţii economici din anumite domenii de activitate, în perspectiva descentralizării financiare şi 

a nevoii tot mai pregnante de a adapta oferta educaţională la raportul real dintre cerere şi ofertă 

pe piaţa muncii. În acest context, procesul de descentralizare a învăţământului preuniversitar 

constituie un demers oportun şi necesar, răspunzând cerinţei existenţei unui învăţământ 

organizat, administrat şi finanţat conform standardelor Uniunii Europene. Având la bază 
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principiile transparenţei, echităţii şi adecvării, activitatea de finanţare a unităţilor de învăţământ 

va presupune nu numai finanţarea de bază (costul standard / elev), cum se întâmplă în general, ci 

şi finanţări complementare şi compensatorii, bazate pe cerinţele specifice de context socio-

economic. 

Situaţia materială precară a părinţilor multor elevi are consecinţe negative asupra 

interesului acestora faţă de şcoală. Preţul de multe ori ridicat al materialelor didactice, precum şi 

al celorlalte mijloace necesare pentru parcurgerea anilor de şcoală (rechizite, caiete, ghiozdan 

etc.) poate reprezenta de asemenea o ameninţare. Efectul acestor factori economici poate fi 

extrem de grav, de la dezinteres şi absenteism ridicat (chiar în rândul elevilor de gimnaziu) până 

la abandonul şcolar.  

Deosebit de utilă, în acest context, este extinderea programelor sociale din domeniu: 

acordarea suplimentului gratuit de hrană constând în produse de panificaţie şi lapte atât la clasele 

I-IV, cât şi la copiii din grădiniţe; asigurarea manualelor şcolare gratuite pentru clasele I-X; 

acordarea rechizitelor şcolare gratuite; acordarea burselor de ajutor social; programul 

guvernamental „Bani de liceu”; acordarea ajutorului financiar în vederea achiziţionării de 

calculatoare etc. 

Contextul social 

În plan social, ne confruntăm cu influenţa unor obişnuinţe, ca părinţii să considere şi să îi 

influenţeze pe copii în a urma profiluri teoretice sau informatice, indiferent de aptitudinile şi 

nivelul de performanţă al absolvenţilor.  

Lipsa de informare în domeniul educaţiei, a învăţământului obligatoriu, gratuitatea 

învăţământului de stat, modificările survenite în politica educaţională - fie ele de structură sau de 

conţinut – determină o percepţie deformată, ce se constituie prin prisma experienţei personale şi 

a felului în care s-a asigurat accesul la informaţie. 

Mass-media reprezintă, pentru majoritatea partenerilor şcolii din judeţul nostru, 

principalul intermediar în comunicarea informaţiilor despre sistemul educaţional, substituindu-se 

uneori factorilor ce ar trebui să asigure informarea corectă a beneficiarilor educaţiei.  

În plan demografic, se remarcă o continuă scădere a populaţiei şcolare, cu efecte pe 

termen lung asupra întregului sistem de învăţământ. Declinul demografic este staţionar, în 

prezent, la nivelul învăţământului preşcolar. 
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Se constată, de asemenea, o atracţie spre unităţile de învăţământ considerate cu 

performanţe, iar unele unităţi şcolare situate în zone defavorizate, întâmpină probleme deosebite 

în realizarea cifrei de şcolarizare, în iniţierea şi menţinerea legăturii cu comunitatea, fiind 

necesară intensificarea eforturilor ISJ şi ale şcolii pentru a sprijini dezvoltarea acestor şcoli, prin 

măsuri de creştere a gradului de atractivitate a acestora. 

 

Contexul tehnologic 

Şcolile din judeţul Neamţ, în majoritatea lor au beneficiat de programe de dotări, astfel 

încât, în momentul de faţă, există echipamente informatice şi tehnologii la toate nivelele 

învăţământului preuniversitar.  

Sprijinul M.E.N. acordat iniţiativelor unităţilor şcolare în sensul instruirii asistate de 

calculator reprezintă un punct forte în această direcţie. Oportunitatea folosirii soft-urilor 

educaţionale în procesul instructiv-educativ reprezintă un avantaj care determină atractivitate şi 

credibilitate crescută şcolii. Solicitarea, la iniţiativa Guvernului României, de a accelera 

introducerea calculatoarelor şi accesului la Internet în unităţile de învăţământ gimnazial şi liceal 

în colaborare cu M.E.N. reprezintă o oportunitate pentru sistemul educaţional din judeţ.  

Există, în toate acestea şi un impact negativ, respectiv, slaba pregătire în domeniul IT a 

cadrelor didactice, mai precis, un număr redus de cadre didactice au competenţe de operare pe 

calculator.  

 

3.3 NEVOI IDENTIFICATE ÎN URMA ANALIZEI DIAGNOSTICE 

A) Curriculum si evaluare: 

 Monitorizarea mai rigurasă a activităţilor de planificare şi proiectare a activităţii 

didcatice; 

 Programe pentru prevenirea şi combaterea absenteismului şcolar şi a delincvenţei 

juvenile; 

 Înfiinţarea unui centru de documentare şi informare pentru cadre didactice şi elevii şcolii 

pentru utilizarea internetului ăn activităţile educaţionale şcolare şi extraşcolare; 

 Programe de formare continuă la nivelul şcolii (sai înafara ei) în problematica  evaluării 

şcolare şi a strategiilor didactice participative; 

 Diversificarea ofertei de discipline opţionale la nivelul mai multor arii curriculare 
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 Diversificarea şi sporirea  atractivităţii activităţilor extraşcolare prin înfiinţarea unor 

cercuri, cluburi de dezbatere care să vină în întâmpinarea problemelor cu care se 

confruntă elevii noştri; 

B) Resurse umane: 

 Formarea cadrelor didactice pentru instruirea asistată pe calculator; 

 Realizarea unei baze de date  operaţionale şi actualizate referitoare la populaţia şcolară, 

personalul şcolii şi bunuri aflate în proprietatea acesteia; 

 Eficientizarea managementului documentelor şi informaţiilor la nivelul tuturor 

compartimentelor (conducere, secretariat, contabilitate, administraţie, bibliotecă, catedre 

şi comisii) şi delimitarea clară a relaţiior dintre acestea; 

 Creşterea coeziunii actorilor educaţiei: elevi şi profesori, prin promovarea unor măsuri 

concrete de implicare comună a acestora în viaţa şcolii şi prin popularizarea eficientă a 

rezultatelor activităţii lor; 

 Dezvoltarea competenţei de comunicare didcatică şi de relaţionare pedagogică a cadrelor 

didcatice; 

 Program de consiliere pentru elevii clasei aVIII-a ; 

C)Resurse materiale şi financiare: 

 Formarea cadrelor didcatice în vederea participării la proiecte ; 

 Amenajarea unei săli de festivităţi în corpul vechi al Şcolii Gimnaziale Nr.1 Siliştea; 

D)Parteneriate – relaţii comunitare: 

 Dezvoltarea şi valorificarea potenţialului aptitudinal al elevilor în cadrul unor parteneriate 

şi în activităţi de promovare a imaginii şcolii în comunitate; 
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 „ Şcoala trebuie să te înveţe a fi propriul tău dascăl, cel mai mai bun şi cel mai aspru”                                    

(Nicolae Iorga) 

 

         

          
 
Dezvoltarea prin educație 

Societatea viitorului și viitorul societății depind de calitatea educației 

În viziunea noastră şcoala este a elevului şi trebuie să răspundă nevoilor de dezvoltare 

personală şi profesională ale acestuia. Şcoala şi comunitatea sunt interdependente şi contribuie la 

educarea şi formarea membrilor ei. Ne propunem să răsplătim încrederea beneficiarilor noştri 

oferindu-le servicii de calitate pentru că o educaţie temeinică şi continuă este o investiţie în 

viitorul nostru, al tuturor.          

          Promovarea unui învăţământ de calitate, modern şi flexibil, stimularea creativităţii, 

abandonarea stilului rigid şi nedemocratic în relaţiile profesor-elev, munca în echipă, dezvoltarea 

relaţiilor de colaborare care valorifică experienţa elevilor la nivelul cunoaşterii intelectuale şi 

estetice, în sens pedagogic, precum şi asigurarea unei bune comunicări strategice 

interinstituţionale vor oferi un model de progres educaţional, generator de cetăţeni responsabili, 

activi şi productivi, apţi să se integreze cu succes în viaţa comunităţii. 

 

  

 

 

            Școala noastră va fi o familie pentru ca împreună (copii, tineri, adulți, comunitate 

locală) să construim, să învăţăm, să inovăm, să păstrăm tradiţiile și să pregătim viitorii 

absolvenţi pentru integrarea într-o societate în schimbare!  

             

           Ne propunem să susţinem temeinic şi profesionist cadrele didactice în demersul lor pentru 

asigurarea unui învăţământ de calitate, la standarde europene care, în acelaşi timp să răspundă 

nevolor de dezvoltare ale comunităţii. Totodată , ne propunem să asigurăm contextual favorabil 

formării elevilor ca personalităţi autonome şi creative, capabile să-şi dimensioneze şi 

redimensioneze propriul set de valori autentice, necesare împlinirii personale şi integrării sociale 

şi profesionale într-o societate a cunoşterii. 

Simboluri  

 Pagina de web a școlii 

 Cartea de onoare a școlii 

              II. STRATEGIA 
 

1. VIZIUNEA 
 

2. MISIUNEA 
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 Imnul Eco al școlii 

  Ritualuri 

 Ziua Europei 

 Concursul Național ”Nu uita că ești român!” 

 Concursul Național ”Tradiții și obiceiuri la…Români!” 

 Concursul Județean ”Chimia și calculatorul…altfel!” 

 Concursul Județean ”Natura prin ochi de copil”  

Ceremonii 

 Festivităţile de deschidere şi închidere a anului şcolar 

 Primirea  într-un cadru festiv a profesorilor nou veniţi in şcoală 

 Sărbătorirea zilelor importante în cadrul unor activităţi comune, implicând atât elevii   

             cât şi cadrele didactice 

 Curs festiv pentru absolvenţii de gimnaziu  

 Premierea olimpicilor si a elevilor care au obținut rezultate la concursuri şcolare la  

       nivel județean și național 

 Premierea cadrelor didactice care au pregătit elevii cu rezultate la olimpiade şi alte   

      concursuri şcolare. 

 

 
 
 
 
Colaborare - colaborăm cu toţi factorii interesaţi de educaţie şi împărtăşim  
                      cunoştinţele dobândite pentru a ne îmbunătăţi activitatea; 
Deschidere  - suntem deschişi la nou şi ne încurajăm partenerii educaţionali să  
                      caute soluţii creative în folosul beneficiarilor noştri:elevi, părinţi,  
                      agenţi economici; 
Inovaţie        - ne străduim să fim pro-activi, să facem lucrurile altfel dar mai bine 
Implicare     - asigurăm realizarea proiectelor noastre prin inovaţie şi leadership; 
Excelenţă     -  suntem hotărâţi să depăşim aşteptările celorlalţi prin profesionalism  
                      şi  eficienţă; 
Responsabilitate – ne asumăm întreaga responsabilitate pentru dezvoltarea    
                               învăţământului la nivelul şcolii, urmărind continuu interesul   
                               beneficiarilor noştri şi dovedind respect pentru lege, cultură şi           
                               pentru comunitatea în care trăim; 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. VALORI 
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 Urmarirea implementarii reformei manageriale in toate ariile de activitate majora 

(educativ, stiintific, financiar, administrativ) pentru a dezvolta caracteristici instituionale 
de calitate. 

 Cresterea calitatii procesului instructiv-educativ, a nivelului de competenta si 
performanta al elevilor. 

 Consolidarea si dezvoltarea in continuarea a sistemului managerial administrativ. 
 Optimizarea relatiei scoala-comunitate, prin promovarea unei politici de colaborare cu 

autoritatile administrative, organizatii nonguvernamentale in cadrul procesului de 
dezvoltare a institutiei. 

 

 

OPŢIUNI STRATEGICE 

Ţinta strategică   

 1.Urmarirea implementariireformei manageriale in toate ariile de activitate majora 

(educativ, stiintific, financiar, administrativ) pentru a dezvolta caracteristici instituionale de 

calitate. 

Acţiuni propuse : 

 Cultivarea unui sistem de valori si a eticii manageriale bazate pe transparenta, 
comunicare si intelegere, in care atributiile si responsabilitatile sa fie cunoscute si 
respectate la fiecare nivel, respectiv pe discipline, catedre si managerial; 

 Crearea conditiilor pentru dezvoltarea unei culturi organizationale a colectivului de cadre 
didactice, orientata spre performanta; 

 Asigurarea formarii continue a cadrelor didactice.  
Termen :anual  

Responsabili : Consiliul de Administraţie, Director, cadre didcatice, responsabil-  

                       formare continuă 

Ţinta strategică   

           2. Cresterea calitatii procesului instructiv-educativ, a nivelului de competenta si 

performanta al elevilor 

 
Acţiuni propuse : 
 

 Consolidarea calitatii predarii si invatarii prin redefinirea rolului elevului, centrarea 
procesului instructiv-educativ pe formarea si dezvoltarea competentelor acestuia; 
(permanent) 

 Parcurgerea integrala a programelor scolare la fiecare disciplina;(permanent) 
 Stabilirea ofertei educationale la nivelul scolii in functie de nevoile specifice ale 

comunitatii si resurselor scolii; 

4. ŢINTE ŞI SCOPURI STRATEGICE 
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 Cresterea calitatii educatiei prin crearea de facilitati pentru dezvoltarea consumului 
cultural in randul elevilor care vor frecventa biblioteca scolii/comunala; 

 Introducerea ecusoanelor scolare pentru o mai mare siguranta a elevilor si pentru atenuare 
diferentelor sociale existente; 

 Optimizarea sistemului de evaluare interna si externa (CEAC/ARACIP). 
 Permanent Permanent, anual 
 

Responsabili : Director, Responsabil formare continuă, Resp. comisii metodice,   

                         Consiliul de administraţie, C.A., Comsia CEAC 

 

Ţinta strategică   

              3.Consolidarea si dezvoltarea in continuarea a sistemului managerial administrativ. 

Acţiuni propuse : 

 Scolarizarea elevilor si integrarea in specificul vietii scolare ; (permanent) 
 Asigurarea resurselor umane necesare desfasurarii in conditii optime a procesului 

instructiv-educativ ; (permanent) 
 Administrarea responsabila, chibzuita, a resurselor bugetare si extrabugetare  
 Atragerea de resurse extrabugetare si incadrarea in cele existente (trimestrial) 
 Continuarea procesului de modernizare a formelor de comunicare si transmitere a 

cunostintelor, prin includerea in programul anual de achizitionare a mijloacelor necesare 
dotarii salilor de curs, a bibliotecilor, a laboratoarelor, a cabinetelor cu retroproietoare, 
aparatura video, PC, carti scolare si a altor mijloace audio-vizuale.(permanent)  
 

Responsabili :Învăţătorii şi diriginţii,  contabil, Director 

 

Ţinta strategică   

         4.Optimizarea relatiei scoala-comunitate, prin promovarea unei politici de colaborare cu 

autoritatile administrative, organizatii nonguvernamentale in cadrul procesului de dezvoltare a 

institutiei. 

  

Acţiuni propuse : 

 

 Promovarea imaginii si valorilor scolii in comunitate; 
 Colaborarea cu factorii de raspundere in actul educational, cu institutiile abilitatte in 

derularea de proiecte si programe de dezvoltare scolara; 
 Colaborarea cu sindicatele in vederea cunoasterii si respectarii legislatiei in vigoare; 
 Incheierea de parteneriate intre unitatea de invatamant si comunitatea locala (primarie, 

biserica, ONG-uri, firme private); 
 Realizarea unui climat de siguranta, un ambient proprice actului educational.  
 periodic 
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Responsabili :Cadre didactice, Comisia de proiecte, Director, Lider de sindicat 

                       Consilier educativ 

 

            Şcoala Români este o şcoala în slujba comunităţii, având capacitatea de a funcţiona ca o 

structură eficientă şi echitabilă pentru toate categoriile de copii şi de a asigura creşterea 

randamentului şcolar al tuturor elevilor . 

   

REZULTATE ASTEPTATE - vizeaza, la modul general, urmatoarele: 

 

1. scoala sa asigure tuturor educabililor conditii optime de pregatire, sanse egale,iar cadrelor 

didactice posibilitatea de a se exprima intr-un cadru favorabil dezvoltarii personale si 

profesionale a elevilor prin cresterea functionalitatii spatiului scolar; 

2. pregatirea elevilor, in perspectiva integrarii in viata economica si sociala ,la nivelul 

standardelor actuale si continuarea studiilor; 

3. dotarea cu echipamente si alte resurse disponibile scolii,relationare si parteneriate sociale 

active si stabile; 

4. participarea a cel putin 50% din numarul elevilor la manifestarile cultural-artistice initiate in 

scoala sau comunitate. 

 De asemenea ne asteptam la cresterea coeziunii de grup si a apartenentei, marirea 

implicarii active a familiei in viata scolii si a comunitatii si constientizarea simtului proprietatii 

ale resurselor umane implicate. 

 Cu siguranta ca vor exista si alte conexiuni, iar scoala va urmari in mod responsabil 

dezvoltarea lor. 

 In cadrul ofertei educationale sunt prezentate resursele materiale si umane ale scolii,ceea 

ce ne intareste convingerea ca proiectul e realizabil. Este necesar a fi prezentate resursele 

financiare pe care scoala poate miza anual. 

 

RESURSE MATERIALE 

a)Pentru perioada 2013-2017, finantare bugetara: 

-din fonduri obtinute de la Primarie pentru: reparatii si lucrari de intretinerela toate structurile si 

scoala coordonatoare; 

-din fonduri finantate de Banca Mondiala prin Programul de Relansare a Invatamantului Rural;  

b) Venituri proprii obtinute din urmatoarele surse: 

- incheierea unor contracte in vederea valorificarii pamantului scolii; 

- sponsorizari, donatii; 

- contributii ale Consiliului Reprezentativ al parintilor. 

 Procedurile de promovare a imaginii scolii vor privi realizarea de pliante, afise la avizier, 

prezentarea de filme despre activitatile desfasurate in scoala, organizarea unei comisii de 

marketing, alcatuite din elevi, profesori, parinti care sa stabileasca anual noi parteneriate 

educationale cu agentii economici sau comunitatea locala. 
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MONITORIZAREA  SI  EVALUAREA  PROIECTULUI  DE 

DEZVOLTARE  INSTITUTIONALA 

 

 Monitorizarea se va face pe subproiecte urmarind modificarile in implementarea 

activitatilor sau daca planul de lucru trebuie modificat.Acest lucru se va urmari lunar specificand 

indicatorii ce denota schimbarea propusa pentru atingerea obiectivelor.Se vor culege si vor fi 

mentionate in evidente specifice de catre responsabilii de proiecte, lunar, urmatoarele: 

- Informatii despre activitati; 

- Informatii despre rezultate; 

- Informatii despre resurse,inclusiv cele financiare. 

 Aceasta va fi realizata in rapoarte periodice pentru perioade prestabilite in timp,avandu-se 

in vedere: 

- Revizuirea cerintelor de raportare evidentiate in fiecare proiect 

- Determinarea indicatorilor ce reflecta cel mai bine progresul actiunilor 

- Organizaerea datelor si completarea acestora 

- Elaborarea unei forme a raportului. 

 

 Astfel se pot pune in evidenta care dintre activitati se deruleaza conform planificarii,care 

sunt in devans si care in intarziere. Raportarea va specifica: perioada la care se refera raportul, 

obiectivele si activitatile planificate, desfasurate, rezultate obtinute, resurse folosite 

(financiare,comunitare), probleme intalnite,planuri de viitor,modificari in cadrul activitatilor 

prognozate si a resurselor necesare. 

 Evaluarea va stabili raportul intre ce s-a propus si ce s-a realizat pentru constatarea 

,,valorii adaugate”. Ea va privi, in mod direct, componentele proiectului, si anume: problemele si 

nevoile, planul de lucru, dezvoltarea activitatilor, progresul si strategia. In acest scop de un real 

folos este includerea in fiecare proiect a indicatorilor ce masoara progresul pentru fiecare din 

obiectivele propuse, setul de date care trebuie comparate, metodele folosite pentru competarea 

datelor. Se vor realiza evaluari atat cantitative, ce vor evidentia impactul activitatilor descriind, 

enumerand, calculand si masurand atitudini si cauze ale evenimentelor. 

 Se va avea in vedere si o noua analiza SWOT estimand impactul proiectului periodic si 

final. Incheierea lui presupune si realizarea unor declaratii de intentie pentru continuarea 

proiectului. 

 Grupurilor de interes din unitatea scolara sunt:parintii (ce au nevoie de consiliere pentru 

educatie), elevii (educabilii de baza ai scolii), corpul profesoral (cu nevoi de formare). 

 Se va proceda cu fiecare grup de interes in parte la prezentarea tintelor strategice si 

stabilirea obiectivelor planului de dezvoltare scolara cu cea a grupului respectiv. Acestea vor fi 

consemnate in registrele de procese verbale, urmand ca deciziile comune sa fie afisate la 

avizier,comunicate in scris,prin posta sau prin comunicate in presa sau mijloace media. 
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 Cu agentii economici,parintii,comunitatea locala, respectiv primaria, se vor realiza 

intruniri, invitatii la activitati comune si informare reciproca asupra activitatilor comune 

desfasurate. 

 

REALIZAREA SI  IMPLEMENTAREA PROIECTULUI: 

 

 In realizarea proiectului s-a tinut cont de realitatea actuala a scolii, de informatiile primite 

de la responsabili de comisii si profesori cu experienta, dar si de literatura de specialitate in 

managementul educational. 

 Prezentul proiect de dezvoltare institutionala pe termen mediu, dupa avizarea in Consiliul 

Profesoral si aprobarea in Consiliul de Administratie, va deveni documentul principal pa baza 

caruia se vor elabora celelalte documante manageriale ale scolii. 

 Anual, acest document va suferi modificari generale de schimbarile datelor de intrare. 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                               Întocmit, 

                                                                                Comisia P.D.I 

                                                                              

                                                                                       Director, 

                                                                                        Prof. Mihaela Aldea 

 

 

 

Notă : 

Planurile operaționale constituie anexă a actualului document 

Revizuirea acestuia se va face anual până la data de 1 octombrie 


