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I. DIAGNOZA 

 
I.1. PROFILUL PREZENT AL ŞCOLII 

 
 I.1.1. CADRUL GEOGRAFIC ŞI CULTURAL 
Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintieanu” este situat în mediu urban, în municipiul 

Bucureşti. Municipiul Bucureşti este situat în sud-estul ţării, în partea centrală a 

Câmpiei Române, la aproximativ 100 km sud de Munţii Carpaţi, 200 km de Marea 

Neagră şi 60 km de Fluviul Dunărea. Bucureştiul este străbătut de două râuri, 

Dâmboviţa şi Colentina. Cele două văi formate în jurul râurilor, împart oraşul în 

câteva zone, sub formă de platouri cu meandre şi terase. Municipiul Bucureşti 

cuprinde şase sectoare administrative, cu disparităţi semnificative în termeni de 

structură a populaţiei, ocupare, acces la educaţie, număr total de întreprinderi 

operaţionale şi performanţe economice. Municipiul Bucureşti este cea mai mare 

aglomerare urbană din România, populaţia sa fiind de 1.927.559 locuitori 

reprezentând circa 87% din populaţia regiunii, peste 16% din populaţia urbană a ţării, 

respectiv circa 9% din populaţia totală a României şi având o densitate de aproximativ 

8100 locuitori / km
2 

.  

În secolul al XIX-lea oraşul se modernizează fiind ales capitală a României, 

înfăptuită prin unirea Moldovei cu Ţara Românească, în 1862. Este cel mai mare oraş 

din sud-estul Europei, după Istambul. Apar pavajul, mai întâi din lemn, apoi din granit 

de Scoţia şi Sicilia, iluminatul, canalizarea şi parcurile publice. Spre sfârşitul secolului 

se trasează cele două axe, nord-sud şi est-vest care structurează oraşul. De altfel 

domnia lui Carol I (1866-1914) este timpul marilor edificii reprezentative pentru 

urbea lui Bucur: Ateneul Român (1888), Fundaţia Carol I (1891), Ministerul 

Agriculturii (1894), Palatul de Justiţie (1890-1895), Palatul Postelor (1894-1900), 

Palatul Sturdza (1899), Palatul CEC (1900), Palatul Patriarhiei (1907), Cercul Militar 

(1912), Hotelul Athenée Palace (1914), etc. Astăzi, oraşul este un amestec de vechi şi 

nou, tradiţional şi modern, oriental şi occidental, fapt care îi dă pe de o parte aspectul 

unei metropole eclectice şi neorânduite, conferindu-i originalitate şi farmec. 

 

I.1.2. PARTICULARITĂŢI  
a) Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” este situat în partea de sud-vest a 

municipiului şi in perioada 2002 / 2004 liceul  a beneficiat de un amplu proiect de 

reabilitare şcolară iniţiat şi finanţat de Primaria Sectorului 5 . După primul an au fost 

modernizate toate sălile de clase, laboratoarele, cabinetele, birourile, biblioteca şi 

dotate cu mobilier nou, calculatoare şi sisteme audio-video. Şcoala beneficiază, la ora 

actuală, de 105 calculatoare de ultimă generaţie,  montate în trei laboratoare de 

informatică, 35 săli de clasă  şi în toate birourile.    De asemenea, in jumatate dintre 

salile de cursexista câte un video-proiector. Fiecare arie curriculară beneficiază de 

spaţii de instruire pe model cabinet – laborator. Putem spune, fără a greşi, că unitatea 

noastră se afla la standarde educaţionale de nivel european. 

   



  

b) Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” şcolarizează elevi din municipiul 

Bucureşti, judeţul Giurgiu şi Ilfov. Elevii din alte localităţi fac zilnic naveta sau stau 

în gazdă, la rude.  

c) Elevii se deplasează la şcoală cu mijloace de transport în comun sau mijloace 

de transport particulare.  

d) Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” este organizat pe principii 

nediscriminatorii.  

e) Recrutarea şi admiterea elevilor se realizează în conformitate cu reglementările 

legale elaborate de M.E.C.I.  

f) Examenele de absolvire ale diferitelor forme de şcolarizare se organizează 

conform reglementărilor elaborate de M.E.C.I. 

g) Posturile didactice au fost ocupate în condiţiile prevăzute în Statutul 

Personalului Didactic şi ale reglementărilor M.E.C.I., în conformitate cu prevederile 

Metodologiei mişcării personalului didactic din fiecare an şcolar.  

h) Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” oferă următoarele servicii:  

- cabinet de asistenţă medicală cu medic şcolar şi asistentă sanitară;  

- cabinet pentru consiliere psiho – pedagogică 

- cabinet stomatologic 

 

I.1.3. SCURT ISTORIC 

Liceul Teoretic “Dimitrie Bolintineanu” din Bucureşti, amplasat în Calea 

Rahovei nr. 311, a fost înfiinţat în anul 1953 sub denumirea de “Şcoala Medie Nr. 

23“, iar în anul 1959 primeşte denumirea de Liceul Teoretic “Dimitrie Bolintineanu”  

(prin decretul nr. 257 / 1959 şi OM Athanase Joja nr. 14 / 1959 ) . 

În peste o jumătate de secol de activitate, liceul nostru a reuşit cu succes, să-

şi îndeplinească menirea de a educa şi forma tinerii în scopul integrării lor sociale 

şi profesionale conform nevoilor şi standardelor impuse de societate. 

 

 

Printre absolventi se numara Vip-uri ale vietii politico-culturale si sportive 

 Ştefan lordache - actor                          

 Dan Condurache – actor                       

 Maria Ploaie - actriţă                       

 Gheorghe Gruia - sportiv handbalist     

 Ivan Patzaichin - sportiv caiac canoe    

 Drentea Cornel - inginer, Tucson Az -USA  

 Horia Alexandrescu - ziarist  

 Florin Georgescu -economist, fost ministru de finanţe 

 

 Echipa actuală de manageri este formată din: 

 Puschin Eduard - director 

 Mijache Viorel – director adjunct 

 Pincu Mihai - director adjunct 

 Făsui Sorina – coordonator proiecte si programe 



  

I.2. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN SI EXTERN 

 
I.2.1 Informaţii de tip cantitativ şi calitativ 

O scurtă prezentare a resurselor liceului impune menţionarea potenţialului 

material şi uman de care dispunem şi pe care îl punem la dispoziţia desfăşurării cu 

succes a întregului proces instructiv- educativ. 

 Unitatea noastră şcolară de tip liceu are in componenţa sa clase de învăţământ 

primar,  gimnazial, liceal (cu forme de zi) 

 Anual învaţă peste 1650 de elevi în 62 de clase 

În perioada 2002 / 2004 liceul  a beneficiat de un amplu prioiect de reabilitare 

şcolară iniţiat şi finanţat de Primaria Sectorului 5 . După primul an au fost 

modernizate toate sălile de clase, laboratoarele, cabinetele, birourile, biblioteca şi 

dotate cu mobilier nou, calculatoare şi sisteme audio-video. Din anul 2007 a fost 

terminat si corpul de cladire B cu sala de festivitati si sala de sport. Şcoala 

beneficiază, la ora actuală, de 105 calculatoare de ultimă generaţie,  montate în trei  

laboratoare de informatică, 36 săli de clasă  şi în toate birourile. De asemenea, 

jumatate din salile de curs exista câte un video-proiector. Fiecare arie curriculară 

beneficiază de spaţii de instruire pe model cabinet – laborator. Putem spune, fără a 

greşi, că unitatea noastră se afla la standarde educaţionale de nivel european. 

 Baza materială cuprinde: 2 clădiri, 29 săli de clasă, 6 laboratoare, 2 sali de 

sport 1 bibliotecă, 1 cabinet de consiliere psihopedagogică, 1 cabinet metodic al 

învăţătorilor, 2 cabinete medicale, spaţiu de instruire pe model cabinet-laborator 

pentru fiecare arie curriculară, centrul metodic pentru instruire pe sector, pe probleme 

de integrare europeana, acces la internet, 

 La nivel de catedre s-au realizat proiecte de modernizare cuprinzând necesarul 

de aparate şi mobilier modern 

 Resurse umane: 101 cadre didactice calificate, dintre care 8 doctori, 50 

profesori cu gradul I şi 8 profesori cu gradul II, 13 profesori cu definitivat şi 4 

profesori debutanţi, 18 invatatori, 11personal didactic auxiliar, 16 personal nedidactic. 

 O mare parte a cadrelor didactice au urmat cursuri de formare şi abilitare în 

specialitate, utilizare PC şi activităţi conexe instruirii de tip modern (15 profesori sunt 

abilitaţi curricular, 7 profesori sunt metodişti ai ISMB, 6 profesori sunt autori de 

manuale) 

 Pentru învăţământul liceal există clase pe profil filieră teoretică cu specializări: 

matematică-informatică, ştiinţele naturii, ştiinţe sociale, filologie. 

I.2 2.  Populaţia şcolară 

 Număr total elevi în ultimii ani 

Anul 

şcolar 

Număr 

total 

elevi 

Număr elevi/forme de învăţământ 

  
Învăţământ 

primar 
învăţământ 

gimnazial 
învăţământ liceal 



  

2014/2015 1646 458 306 768 zi + 114 FR 

2015/2016 1574 490 303 766 zi + 115 FR 

2016/2017 1675 495 337 778 zi + 65 FR 

2017/2018 1652 500 321 807 zi + 24 FR 

 

Număr de elevi bursieri/categorii de burse 

Anul 

şcolar 

Număr elevi 

cu bursă 

socială 

Număr elevi cu 

bursă medicală 

(orfani) 

Număr elevi 

cu bursă de 

merit 

Număr elevi 

cu bursă de 

studiu 

2014/2015 78 30 211 11 

2015/2016 81 31 217 10 

2016/2017 90 31 290 9 

2017/2018 103 50 468 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participarea elevilor la viaţa şcolară 

 

- Procentul de participare la consiliul consultativ al elevilor: 95 %; 

- Procentul de participare la echipa de baschet băieţi-fete, echipa de fotbal a Liceului 

Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”: 95%; 

- Procentul de participare la manifestările cultural-educative ale şcolii: 75%. 

Tipuri de activităţi cultural-educative şi procent de implicare: 

Serbări şcolare: 85 % 

Concursuri literare: 75 % 

Balul bobocilor, Balul majoratului, aniversarea zilelor de naştere: 96% 

Campionatele de fotbal, volei, baschet, şah, tenis de masă la nivelul liceului: 

99% 

Programul de educaţie pentru sănătate: 68% 

Vizionări de spectacole, vizite la muzee: 85% 

Excursii de documentare: 85% 

Notă: Procentul a fost stabilit prin raportare la numărul elevilor ce puteau fi implicaţi 

în activitatea respectivă. 

- Comportamentul elevilor (abateri de la comportamentul 

precizat în reglementările în vigoare): 

 

 



  

 

 

I.2. 3. Niveluri de învăţământ 

An şcolar 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
Nr. clase nivel 

primar 
17 18 18 18 

Nr. clase nivel 

gimnazial 
12 12 13 13 

Nr. clase nivel liceal 29 zi + 5 FR 29 zi + 5 FR 29 zi + 3 FR 30 zi + 1 FR 
Specializări la nivel 

liceal 
matematică/ 

informatică 

ştiinţele naturii 

sociale 

 

informatică 

 

sociale 

 

informatică 

naturii 

sociale 

 

informatică 

naturii 

sociale 

 

Subspecializări 
Opţiuni şcolare şi 

profesionale la 

terminarea ciclului 

liceal 

99% continuă 

studiile, 1% 

angajaţi în alte 

domenii, 0% 

şomeri 

100% 
continuă studiile 

100% 
continuă studiile 

100% continuă 

studiile 

Total nr. clase 

realizate 
80 80 77 69 

Total nr. clase 

propuse 
80 80 77 69 

Număr clase 

realizate/ număr 

clase propuse 

1,00 1,00 1,02 1,02 

violenţă Furt complicitate la 

furt 

consum de 

băuturi alcoolice 

fumat fuga de 

acasă 

0,125%  0%  0% 0% 12,5% 0% 

Rezultate olimpiade şcolare 

Participanţi 

faza 

judeţeană 

Anul şcolar 

Participanţi faza 

naţională 

Premii faza 

naţională 

76 2014/2015 6 4 

68 2015/2016 6 3 

54 2016/2017 5 4 

85 2017/2018 6 4 



  

I.2.4.  Situaţia la învăţătură în ultimii patru ani 

 

I.2.5.  Indicatori de eficienţă internă – efective 2017-2018 

Indicator A B Ax100/B 

a. Promovabilitate Nr. elevi promovaţi la sfârşit 

de an şcolar 2017-2018 

Nr. total elevi  

1543 1662  

b. Repetenţie Nr. elevi declaraţi repetenţi 

la sf. Anului 

Nr. total elevi înscrişi  

13   

c. Abandon şcolar Nr. elevi care au părăsit 

educaţia pe parcursul 2017-

2018 

Nr. total elevi înscrişi  

-   

d.Absenteism / 

neparticipare la cursuri 

Nr. total absenţe în anul 

şcolar 

Suma de produse pe clase 

(Nr. de ore x număr de elevi 

înscrişi în anul şcolar) 

 

43129   

e Promovabilitate la 

bacalaureat 2018 

Nr. total elevi promovaţi Nr. total elevi înscrişi  

144 182  

f. Rezultate la 

bacalaureat 2018 

Nr. elevilor cu medii sub 7 Nr. elevilor cu medii peste 7  

49 95  

g. Participare la 

olimpiade, concursuri, 

expoziţii 

Nr. total elevi participanţi la 

faza judeţeană 

Nr. total elevi  

126   

h. Rezultate la olimpiade, 

concursuri, expoziţii 

Nr. premii la faza judeţeană Nr. total elevi  

85   

Anul şcolar Rezultate la examene 

naţionale 

Procente de promovabilitate 

bacalaureat capacitate/ 

teste naţionale 

Primar Gimnaziu Liceu 

2014/2015 78,88% 95% 99,7% 98,2% 92,5% 

2015/2016 64,29% 100% 99,7% 98% 92,435 

2016/2017 82,47% 100% 100% 99,4% 98,5% 

2017/2018 86,66% 100% 100% 99,4% 97,5% 



  

I.2.6. Resurse umane  

Repartizarea personalului didactic  
PERSONAL DIDACTIC 

CALIFICAT CU ALTE 

SPECIALI-

ZĂRI 

NECALIFI-

CAT 
ÎN CURS DE 

CALIFICARE 
TITULAR SUPLINI-

TOR 
RATA 

FLUCTUAŢIEI 

CADRELOR 

DIDACTICE % 

MOTIVELE 

FLUCTUAŢIEI 
 

64 20 12,9% SUPLINIRI, 

CATEDRE 

REZERVATE 

0 0 0 

 

Indicatori calitatea resurselor umane 
Indicatorul A B Ax100/B 

a. Pondere personal 

didactic cu o vechime în 

unitate mai mare de 4 ani 

Nr. cadre didactice cu o 

vechime în unitate mai mare 

de 4 ani 

Nr. total de cadre didactice Ponderea, % 

66 81 81,48 

b. Ponderea personalului 

cu doctorat 

Nr. cadre didactice cu gradul 

I 

Nr. total de cadre didactice Ponderea, % 

8 81 3,70 

c. Ponderea personalului 

cu gradul I 

Nr. cadre didactice cu gradul 

I 

Nr. total de cadre didactice Ponderea, % 

50 81 50,60 

d. Ponderea personalului 

cu gradul II 

Nr. cadre didactice cu gradul 

al II-lea 

Nr. total de cadre didactice Ponderea, % 

8 81 13,58 

e. Ponderea cadrelor 

didactice cu performanţe în 

activitatea metodico-

ştiinţifică, inclusiv metodişti 

Nr. cadre didactice cu 

performanţe în activitatea 

metodico-ştiinţifică 

Nr. total de cadre didactice Ponderea, % 

25 81 30,86 

f. Participarea elevilor 

şi/sau cadrelor didactice în 

activitatea metodico-

ştiinţifică 

Pondere elevi, % Pondere profesori, % Pondere elevi/ 

Pondere 

profesori 

   

g. Competenţe de utilizare a 

calculatorului 

(Word+Excel) în rândul 

cadrelor didactice 

Nr. cadre didactice cu 

competenţe de utilizare a 

calculatorului (Word+Excel) 

Nr. total cadre didactice Pondere, % 

81 81 100 

h. Ponderea cadrelor 

didactice cu gradaţie de 

merit 

Nr. cadre didactice cu 

gradaţie de merit 

Nr. total cadre didactice Pondere, % 

10 81 8,1 

i. Ponderea cadrelor 

didactice care în ultimii 5 

ani au urmat cel puţin o 

formă de perfecţionare  

Nr. cadre didactice care în 

ultimii 5 ani au urmat cel 

puţin o formă de perfecţionare 

Nr. total cadre didactice Pondere, % 

62 81 76,54 



  

I.2.7.  Infrastructură şi resurse ale şcolii 

Statutul clădirii, vârsta şi anul ultimei renovări 

Anul construcţiei Corpul A - 1959,  Corpul B - 2008  

Anul ultimei renovări Corpul A  - 2007 

Organizarea spaţiului şcolar 

Entitate spaţiu şcolar Nr. entităţi Suprafaţă aprecierea stării 

Sală de clasă 30 1778,66 Bună 

Laborator pe 

discipline 

6 360 Bună 

Sală de sport 1  Foarte bună 

Bibliotecă 1 65,73 Foarte bună 

Centru de informare 

şi documentare 

1 28,7 Foarte bună 

Cabinete metodice 6 106,12 Bună 

Sală profesorală 1 59,8 Foarte bună 

Cabinet de asistenţă 

şi consiliere 

1 15,4 Foarte bună 

Cabinet stomatologic 1  Foarte bună 

Cabinet medical 1 15,4 Foarte bună 

Sală de lectură 1 15,89 Foarte bună 

Sală de festivităţi 1  Foarte bună 

Calitatea construcţiei şcolare; întreţinerea spaţiilor exterioare şi a terenurilor existente  

Starea clădirii 

Categorie Bună Necesită 

reparaţii minore 

Necesită reparaţii 

semnificative 

Aspect general Bună   

Aspectul faţadei Foarte bună   

Acoperişul Satisfăcător  Da 

Burlane şi jgheaburi Foarte bună   

Uşi şi geamuri Bună   

Curăţenie Bună   

Antifonie, linişte necesară Bună   

Ventilaţie, aerisire Bună   

Curăţenia spaţiilor 

exterioare 

Bună   

Amenajarea curţii şi aspectul 

ei 

Foarte bună   

Existenţa gardului 

împrejmuitor 

Foarte bună   

Amenajarea căilor de acces 

către şcoală 

Foarte bună   

Sistem de siguranţă a 

elevilor 

Foarte bună   

Sistem de siguranţă a 

materialului didactic 

Foarte bună   

 

 

 



  

Încadrarea în normele de igienă şcolară a spaţiilor de învăţământ 
Suprafaţa utilă/elev Suprafaţa utilă Nr. elevi m

2
/elev 

6200 2007 3.08 

 % din suprafaţa 

totală 

foarte bine 

% din suprafaţa 

totală 

bine 

% din suprafaţa 

totală 

satisfăcător 

% din 

suprafaţa 

totală 

nesatisfăcător 

Încălzire/temperatură 100%    

Iluminat 100%    

Starea pavimentului 100%    

Starea uşilor şi a 

ferestrelor 

85% 15%   

Aerisire naturală 100%    

Microclimat 

(umiditate, zgomot) 

100%    

Condiţii ergonomice 

pentru organizarea 

lecţiilor în 

laboratoare, 

cabinete, ateliere 

şcolare 

100%    

Utilizarea spaţiilor 

Indicatori de utilizare A B A/B 

Indicele de utilizare a spaţiilor 

cu destinaţie pentru învăţământ 

Nr. claselor de elevi Nr. spaţiilor 

funcţionale 

Nr. clase/sală 

   

Număr de schimburi în care 

funcţionează şcoala 

2 schimburi /zi 

Gradul de ocupare a suprafeţei 

educaţionale 

Suprafaţa 

educaţională 

Nr. 

total 

elevi 

Elevi/m
2
 

6200 2007 1,65 

      

Dotarea cu principalele echipamente de comunicare şi IT 

Telefon fax Calculator în stare de 

funcţionare 

Copiator TV şi 

video 

Radio 

CD 

Player 

Casetofon 

Retro-

proiectoare 

 

direct prin 

oficiul 

poştal 

Număr 

total 

Conectate 

la 

internet 

 

 
  

2 0 1 105 105 12 5 4 15 

 

 



  

Dotare şi utilizare bibliotecă şcolară 

Indicatori de dotare şi utilizare 

a. Fondul de 

carte cu 

relevanţă 

educaţională şi 

culturală 

Nr. de volume 

achiziţionate în 

ultimii 3 ani 

Nr. de volume 

uzate moral 

Nr. de volume 

uzate fizic 

Număr total de 

volume 

1473 4.000 1500 30588 

b. Manuale 

utilizate în şcoală 

Nr. seturi de 

manuale 

Nr. mediu de clase 

ce le utilizează 

Gradul de uzură Gradul de 

utilizare 

1260 45 5% 90% 

c. Abonamente 

publicaţii 

Nr. de publicaţii Nr. de 

abonamente 

Nr. mediu de elevi 

cititori de 

publicaţii 

Nr. mediu de 

profesori cititori 

de publicaţii 

0 2 0 45 

d. Utilizarea 

fondului de carte 

% elevi cititori % profesori 

cititori 

Grad de utilizare 

fond carte 

Durata medie de 

utilizare a 

spaţiilor de 

lectură 

80% 80% 85% 5 ore/zi 

 

I. 3. CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ 

Este caracterizată printr-un ethos profesional înalt. Valorile dominante sunt: 

egalitarism, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de copii, 

respectul pentru profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, 

entuziasm, dorinţă de afirmare. Se întâlnesc şi cazuri de elitism profesional, 

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

Conducerea şcolii a elaborat Regulamentul de ordine interioară care cuprinde 

norme privind atât activitatea elevilor cât şi a cadrelor didactice. 

Climatul organizaţiei şcolare este unul deschis, caracterizat prin dinamism şi grad 

înalt de angajare a membrilor instituţiei şcolare; este un climat stimulativ care oferă 

satisfacţii, relaţiile dintre cadrele didactice fiind deschise, colegiale, de respect şi de 

sprijin reciproc. 

 I.3.1.  Relaţii dintre diferite categorii de personal 

– profesori, profesori – profesori: 

- S-a constituit o conducere democratică cu luarea deciziilor în comun. Are loc 

consultarea permanentă a şefilor de arii curriculare. Se acceptă propunerile şi 

iniţiativele profesorilor; 

- În cadrul colectivului de profesori există, indiferent de vârstă şi specialitate, 

colaborare, spirit de echipă şi atmosferă propice desfăşurării procesului instructiv – 

educativ. 

– personal administrativ, TESA, profesori, celelalte 

categorii de personal: 

- Se constată respectarea sarcinilor de serviciu, ierarhia este acceptată şi respectată; 

- Consiliul de administraţie apreciază contribuţia personalului şi o stimulează; 

- Colaborarea profesori – personal administrativ asigură realizarea condiţiilor optime 

pentru desfăşurarea întregii activităţi didactice. 

– părinţi: 



  

- Se manifestă o colaborare bună între părinţi şi comitetele de părinţi, respectiv între 

conducerea şcolii şi Comitetul de părinţi pe şcoală, care se implică în organizarea şi 

buna desfăşurare a activităţii şcolare şi extraşcolare, mai ales pentru atragerea surselor 

extrabugetare necesare bunului mers al vieţii şcolii. 

– Consiliul elevilor: 

- Consiliul elevilor este antrenat în rezolvarea problemelor referitoare la respectarea 

Regulamentului de ordine interioară, organizarea unor activităţi extraşcolare cu 

caracter sportiv, cultural-artistic şi distractiv, asigurarea în mediul elevilor a unui 

climat de colegialitate şi prietenie. 

Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în 

conduita cadrelor didactice. 

 

 

 

I.3.2.  Relaţia şcolii cu comunitatea 
Reprezentant 

comunitate 

Rol Program de 

colaborare / protocol 

de parteneriat/ 

activitate de sprijin 

Nivel de 

implicare 

Probleme 

identificate 

Părinţii a) sprijină unitatea de învăţământ 

în activitatea de consiliere şi de 

orientare socio-profesională a 

elevilor; 

b) sprijină unitatea de învăţământ 

în organizarea şi desfăşurarea unor 

activităţi extraşcolare; 

c) are iniţiative şi se implică în 

îmbunătăţirea condiţiilor de studiu 

pentru elevii clasei; 

d) atrage persoane fizice sau 

juridice care, prin contribuţii 

financiare sau materiale, susţin 

programe de modernizare a 

activităţii educative şi a bazei 

materiale din clasă şi din şcoală. 

e) sprijină conducerea unităţii de 

învăţământ în întreţinerea, 

dezvoltarea şi modernizarea bazei 

materiale a clasei şi a unităţii de 

învăţământ 

Acord de parteneriat 

între şcoală, părinţi şi 

elevi 

Bun 1) Nu toţi părinţii 

se implică în 

colaborarea cu 

şcoala: 

2) Nevoia de 

îmbunătăţire a 

pregătirii 

psihopedagogice 

a părinţilor;  

3) Necesitatea 

organizării ca 

asociaţie a CRP. 

4) nevoia unei 

mai bune 

informări/cunoaşt

eri ţi a unei 

participări mai 

active în viaţa 

şcolii; 

Consiliul 

local 

- Finanţarea cheltuielilor de 

personal şi de întreţinere; 

Susţinerea programelor de 

dezvoltare; 

Susţinerea activităţilor 

extracurriculare 

Consultări şi activităţi 

de sprijin pe baza 

hotărârilor CL 

Bun Necesitatea 

asanării zonei 

adiacente şcolii 

(localuri în acre 

se servesc băuturi 

alcoolice); 

Nevoi 

suplimentare de 

întreţinere a 

bazei materiale; 

Primăria Propune proiecte de hotărâri CL şi Pregătirea în comun a Bun Necesitatea 



  

urmăreşte aplicarea acestora; 

Partener în proiecte de 

colaborarea şi dezvoltare;  

bugetului anual; 

-stabilirea nevoilor de 

investiţii şi reparaţii, 

dotări 

asanării zonei 

adiacente şcolii 

(localuri în acre 

se servesc băuturi 

alcoolice); 

Nevoi 

suplimentare de 

întreţinere a 

bazei materiale; 

ONG-uri  Sprijin în susţinerea activităţii de 

performanţă, în organizarea de 

activităţi extraccuriculare; 

Punte de legătură între şcoală şi 

comunitate  

Premii acordate 

elevilor; 

Finanţarea 

participării la 

concursuri şi 

competiţii 

Bun Găsirea altor 

ONG-uri care să 

se implice în 

dezvoltarea şcolii 

Reprezentant 

al 

comunităţii 

în consiliul 

de 

administraţie 

Ţine legătura cu CL  susţine proiectele de 

dezvoltare a şcolii în 

CL 

Bun  

Reprezentant 

al părinţilor 

în consiliul 

de 

administraţie 

Ţine legătura cu CRP susţine proiectele de 

dezvoltare a şcolii în 

CRP 

Foarte 

bun 

 

 

 

 

I.4. ANALIZA SWOT 

I.4.1 Management 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Proiectarea activităţii manageriale 

pe baza unei diagnoze pertinente, 

specifice,realiste, cu ţinte 

strategice care să vizeze proceduri 

de asigurare a calităţii în educaţie; 

- Constituirea de echipe de lucru, care 

să permită o efincientizare a 

activităţii manageriale şi a actului 

decizional prin delegare de 

sarcini, pe criteriul competenţei; 

- Realizarea analizei diagnostice 

SWOT la nivelul catedrelor, în 

vederea identificării corecte a 

obiectivelor planurilor 

manageriale şi sporirea eficienţei 

- Insuficienta implicare a cadrelor 

didactice membre în comisiile de 

lucru; 

- Număr insuficient de asistenţe şi 

interasistenţe 



  

activităţii profesorilor; 

- Proiectarea activităţii catedrelor prin 

elaborarea de planuri manageriale 

ce vizează pbiective deduse din 

analita SWOT; 

- Existenţa unui regulament intern; 

- Existenţa unei strategii manageriale 

coerente bazată pe o analiză 

profundă a problemelor şcolii; 

- Elaborarea unor fişe ale postului 

personalizate; 

- Ezistenţa organigramei; 

- Consiliul de administraţie cu 

atribuţii concrete pentru fiecare 

membru şi plan de muncă; 

- Existenţa unor structuri 

submanageriale (comisii 

metodice) constituite după 

apartenenţa la arie curriculară; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Constituirea unei echipe 

manageriale care să eficientizeze 

comunicarea la nivelul 

organizaţiei, astfel încât 

rezultatele în urma aplicării 

srategiei de dezvoltare 

instituţională să fie cele aşteptate 

- Existenţa legii calităţii în educaţie 

- Capacitatea de adaptare la 

dinamica accelerată a sistemului 

educaţional şi legislativ, impuse 

de reforma învăţământului, în 

vederea aderării la structurile 

europene, 

- Autonomia parţială a şcolii 

datorată necorelărilor legislative 

 

I.4.2. Oferta curriculară 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Asigurarea unor standarde 

educaţionale înalte; 

- Existenţa unor cursuri opţionale în 

specializările solicitate de elevi; 

- Îmbunătăţirea ofertei educaţionale şi 

personalizarea acesteia, prin derularea 

unor cursuri opţionale în specializările 

studii europene şi management 

instituţional; 

- Evaluarea cunoştinţelor elevilor 

bazată pe un sistem propriu de testare 

şi simulare a examenelor naţionale în 

scopul parcurgerii ritmice a materiei şi 

a familiarizării elevilor cu 

metodologia de examen; 

- Rezultate foarte bune la examenele 

naţionale, concursuri şi olimpiade 

- 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; 

- Neconcordanţa între nivelul informaţional, pe de 

o parte, şi materialul didactic, aparatura din dotare 

şi cartea bibliografică;  

- Apariţia sporadică a revistei şcolii; 

- Deschidere interdisciplinară încă modestă; 

- Inconsistenţa evaluării sistemice;  

- Lipsa diversificării ofertei pentru clasele de 

liceu; 



  

şcolare; 

- Organizarea unor concursuri cu 

participare judeţeană şi naţională; 

- Obţinerea certificatului de 

competenţă lingvistică – lb. engleză 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Flexibilizarea curriculumului ca 

urmare a generalizării învăţământului 

de zece clase; 

- Acces rapid la informaţiile privind 

dinamica curriculumului;  

- Receptivitatea manifestată de către 

ISMB şi MECI privind introducerea 

unor discipline opţionale şi 

specializări care corespund 

învăţământului modern; 

- Interesul manifestat de unele 

organizaţii civice în domeniul 

educaţional; 

- Planul de învăţământ şi programele şcolare prea 

încărcate la anumite discipline centrează actul 

educativ pe aspectul informativ, teoretic în 

defavoarea celui formativ; 

- Suprasolicitarea elevilor datorită numărului mare 

de ore;  

- Desele modificări ale strategiilor curriculare 

privind evoluţia învăţământului pe termen mediu 

şi lung; 

 

 

 

I.4.3. Resurse umane 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Existenţa unui corp profesoral de 

calitate, cu calificare înaltă, 

implicaţi în activităţi de formare 

continuă; 

- Preocupări pentru cercetare, 

participare la sesiuni de 

comunicări ştiinţifice la nivel 

judeţean, naţional şi internaţional; 

- Buna colaborare între serviciul 

secretariat-contabilitate şi cadrele 

didactice; 

- Atragerea unui număr mare de 

elevi, cu potenţial intelectual 

ridicat, datorită prestigiului şcolii 

şi ofertei curriculare; 

- Activităţi extraşcolare 

diversificate, funcţie de interesele 

elevilor; 

- Fluctuaţie de personal la anumite catedre datorată şi 

instabilităţii unor profesori suplinitori; 

- Preocuparea insuficientă pentru promovarea imaginii 

şcolii şi mediatizarea rezultatelor; 

- Insuficienta pregătire metodică a cadrelor didactice 

debutante; 

- Lipsa de interes a unor cadre didactice privind 

activităţile extracurriculare ; 

- Insuficienta încadrare cu personal nedidactic; 

- Inerţia unor cadre didactice la schimbările provocate 

de reformă; 

- Implicarea insuficientă a elevilor în proiectarea 

activităţii şcolii; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Standardele înalte privind 

activităţile didactice şi rezultatele 

bune ale elevilor asigură prezenţa 

unei populaţii şcolare cu nivel 

intelectual ridicat;  

- Scăderea populaţiei de vârstă şcolară; 

- Aportul mass-mediei la creşterea violenţei fizice şi 

verbale în rândul tinerilor; 

- Scăderea motivaţiei elevilor pentru studiu, ca urmare 

a perturbărilor apărute în sistemul de valori ale 



  

- Oferta de formare continuă a 

cadrelor didactice; 

- Posibilităţi multiple de a accede 

la informaţii ştiinţifice şi metodice 

de ultimă oră; 

- Posibilitatea selectării unor 

cadre didactice bine pregătite 

profesional;  

societăţii; 

- Scăderea interesului absolvenţilor de învăţământ 

superior pentru meseria de dascăl, ca urmare a 

nivelului scăzut al salariilor cadrelor didactice; 

- Ieşirea din sistemul de învăţământ a unor cadre 

didactice tinere şi foarte bine pregătite profesional; 

 

I.4.4. Resurse materiale şi financiare 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Dotarea laboratoarelor de informatică cu aparatură 

modernă şi mobilier ergonomic; 

- Amenajarea majorităţii sălilor de clasă cu mobilier 

nou, modern, adaptat vârstei elevilor şi adecvat unor 

activităţi interactive; 

- Funcţionarea unei biblioteci dotate cu 30420 

volume; 

- Dotarea unor cabinete de specialitate cu 

calculatoare performante, conectate la INTERNET; 

- Asigurarea resurselor financiare necesare bunei 

funcţionări a şcolii; 

- Volumul mare al materialului didactic existent în 

cabinete şi laboratoare;  

 

- Uzura fizică şi morală a unor 

materiale didactice; 

- Număr insuficient de manuale la 

unele discipline; 

- Prezenţa în insuficientă măsură a unor 

surse de venituri proprii;  

- Preocupări scăzute pentru atragerea 

de surse de finanţare extrabugetară; 

- Lipsa unei săli – media adecvate 

pentru informare europeană;  

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Sprijinul primit din partea organelor administraţiei 

locale şi centrale contribuie la modernizarea bazei 

materiale;  

- Politica managerială bazată pe o colaborare strânsă 

cu Comitetul Reprezentativ al Părinţilor contribuie la 

identificarea unor surse de finanţare extrabugetare; 

 

- Viteza mare în uzura morală a 

aparaturii electronice şi informatice; 

- Deteriorarea rapidă a mobilierului din 

dotările programului de reabilitare; 

- Bugetul de austeritate al Primăriei; 

- Descentralizarea sistemului financiar; 

- Modificări legislative în domeniul 

financiar; 

 

 

 

 
I.4.5. Relaţiile cu comunitatea  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Colaborarea eficientă cu ISMB, cu autorităţile 

locale şi cu familiile elevilor; 

- Colaborarea cu instituţii din comunitatea 

locală, cu unităţi şcolare din judeţ, ţară şi 

străinătate; 

- Derularea unui proiect şcolar „Comenius” în 

parteneriat cu instituţii din străinătate; 

- 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; 



  

- Consilierea individuală şi de grup a elevilor şi 

părinţilor; 

- Insuficienta preocupare a unor cadre 

didactice pentru realizarea unor proiecte 

de colaborare europeană;  

- Slaba implicare în realizarea unor 

proiecte de finanţare la nivel instituţional; 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Interesul manifestat de părinţi privind 

educaţia elevilor şi asigurarea unor condiţii 

optime de desfăşurare a activităţii şcolare; 

 

- Accentuarea efectelor negative în 

educaţia elevilor datorită unei comunicări 

tot mai dificile cu familia; 

- Ofertele educative mai dinamice oferite 

de alte organisme cu preocupări 

educaţionale;  

- Imposibilitatea asigurării siguranţei 

individului de către organismele 

comunităţii; 

 

 

 

I.4.6 Grupuri de interes 

MEC - SE AŞTEAPTĂ: 
- să se respecte politica şcolară; 

- şcoala să fie mai bine susţinută de societate; 

ISMB – URMĂREŞTE: 

- parcurgerea programei şcolare; 

- utilizarea resurselor educaţionale; 

- obţinerea de rezultate bune şi încadrarea în 

viaţa publică şi privată; 

ELEVII DORESC: 

- sprijin şi îndrumare în dezvoltarea lor 

personală; 

- consiliere în problemele de învăţare, reuşită în 

viaţă; 

- implicarea mai activă a şcolii în orientarea 

şcolară şi profesională; 

- sprijin în creşterea încrederii în sine; 

- obţinerea de rezultate; 

PĂRINŢII URMĂRESC: 

- buna pregătire a copiilor; 

- asigurarea reuşitei în continuarea studiilor şi 

pregătirea pentru viaţă;  

- sprijin în educarea copiilor;  

- şanse egale în dezvoltarea elevilor;  

- siguranţa fizică şi psihică a copiilor; 

PROFESORII SOLICITĂ: 

- condiţii favorabile de muncă; 

- climat motivaţional; 

- sprijin în activitatea de perfecţionare;  

COMUNITATEA: 

- primăria aşteaptă formarea de buni cetăţeni;  

- poliţia urmăreşte existenţa unui 

comportament civilizat; 

- implicarea elevilor în ajutorarea celor bolnavi, 

nevoiaşi. 

 



  

I.4.7 Nevoi identificate 

CURRICULUM ŞI 

EVALUARE 

o Dezvoltarea şi diversificarea cercurilor ştiinţifice; 

o Menţinerea desfăşurării activităţii instructiv-educative într-un 

singur schimb; 

o Diversificarea cursurilor opţionale şi stabilirea acestora în 

funcţie de profilul şi personalitatea şcolii; 

o Dezvoltarea activităţii interdisciplinare; 

o Proiectarea şi aplicarea unei evaluări sistemice;  

RESURSE 

UMANE 

o Consolidarea unui corp profesoral de calitate;  

o Menţinerea promovabilităţii de 100% la bacalaureat; 

o Creşterea numărului de premii la olimpiade şi concursuri; 

o Intensificarea preocupărilor pentru promovarea imaginii şcolii 

şi mediatizarea rezultatelor; 

o Dezvoltarea de programe pentru pregătirea metodică a cadrelor 

didactice debutante; 

o Sporirea interesului tuturor cadrelor didactice privind 

activităţile extracurriculare şi extraşcolare; 

o Realizarea demersurilor pentru încadrarea cu personal 

nedidactic; 

o Implicarea în mai mare măsură a elevilor în activitatea şcolii; 

RESURSE 

MATERIALE ŞI 

FINANCIARE 

o Repararea acoperişului corpului B 

o Amenajarea unei săli media; 

o Construirea bazinului olimpic 

o Creşterea numărului de mijloace moderne de predare; 

o Dezvoltarea sistemului de supraveghere video; 

o Atragerea mai multor fonduri extrabugetare; 

PARTENERIATE- 

RELAŢII 

COMUNITARE  

o Realizarea unor proiecte europene 

o Aplicarea pentru un proiect din Fondul Europa. 

 



  

II. STRATEGIA 

 
II.1.  VIZIUNEA SI MISIUNEA SCOLII 

 

 Argument 

Pornind de la contextul european şi situaţia existentă din România, Reforma 

Învăţământului din România 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 şcolii astfel încât misiunea sa să nu rămână 

doar un deziderat. 

Obiectivele sistemului educaţional românesc, pentru perioada 2018-2023 se 

referă la rolul educaţiei de bază din perspectiva învăţării pe parcursul întregii vieţi. 

 

 

„Invatatura trebuie sa fie uneori un drum, 

totdeauna un orizont”   

(Nicolae Iorga) 

 

Viziunea 

            Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” isi propune dezvoltarea 

creativitatii elevilor in domenii cat mai variate, formarea de competente la 

standarde europene, pregatirea lor pentru a face la realitatile contemporane. 

Printre obiective vizate se regasesc:  

-  elaborarea unei oferte educationale atractive in conformitate cu    

standardele educationale si cu cerintele comunitatii 



  

- asigurarea , pentru fiecare elev, a unor conditii de dezvoltare completa, in 

cooperare cu factorii sociali, promovand toleranta si intelegerea 

- formarea tinerilor competenti in viitoarea meserie si pentru integrarea sociala 

ulterioara 

 

 

Misiunea             

Şcoala fiind văzută ca centru de resurse şi servicii educaţionale pentru 

comunitate, misiunea liceului nostru este:  

A) de a da posibilitatea elevilor să fie beneficiarii unui învăţământ deschis si la 

standarde ridicate; 

B) de a fi locul unde fiecare elev îşi atinge maximum de capacităţi intelectuale, 

morale, civice şi de lucru în echipă pentru a se integra în mediul social concurenţial;  

C) de a funcţiona într-un proces al „transparentei” şi al „transferabilităţii” 

competenţelor în parteneriat cu ceilalţi factori interesaţi de educaţie 

          Şcoala garantează accesul continuu la învăţare, pentru a se forma noile 

competenţe necesare evolutiei socio-profesionale. 

 

  

II. 2. TINTE STRATEGICE 

 
 

 Pornind de la priorităţile politicii educaţionale ale Ministerului Educaţiei 

Nationale, Liceul Teoretic ”Dimitrie Bolintineanu”, urmăreşte pentru perioada 2018-

2023, realizarea următoarelor obiective: 

-   asigurarea egalităţii de şanse şi creşterea participării la educaţie; 

- asigurarea calităţii învăţământului prin creșterea eficienței serviciilor 

educaționale; formarea și dezvoltarea resurselor umane. 

-   dezvoltarea capacității de orientare școlară si profesională. 

-   integrarea în învațământul de masă a elevilor cu cerințe educative speciale. 
 

Pentru materializarea acestor obiective este necesară respectarea următoarelor 

principii şi valori: 

 Calitate 

 Performanţă 

 Eficienţă 

 Învăţare continuă 

 Oferte educaţionale 

 Resurse umane 

 Responsabilitate 



  

Ţinte strategice 

1.  Parteneriate educaționale. Participare in proiecte si programe europene 

2.  Formarea continuă a cadrelor didactice în concordanță cu previziunile de 

evoluție a cadrului legislativ și a politicilor educaționale 

3.  Dezvoltarea bazei tehnico-materiale prin construirea unui complex 

sportiv care să cuprindă un bazin de înot și cu anexe corespunzătoare 

pentru concursuri olimpice 

4.  Adaptarea activitatilor scolare si extrascolare la nevoile cererii si ofertei 

pentru o mai buna insertie a elevilor pe piata muncii 

5.  Promovarea imaginii școlii în contextul socio-cultural actual 

 

 

 

 II.3. OBIECTIVE 

 

 

II.3.1. Parteneriate educaționale. Participare in proiecte si programe 

europene 

 

OBIECTIVE TERMEN RESURSE MODALITĂŢI 

DE REALIZARE 

- Menţinerea şi 

îmbunătăţirea colaborării 

şcolii cu ISMB, CCD, 

ISMB, PMB, MEN,  

Primăria sectorului 5, 

Direcţia de învăţământ a 

Consiliului local al 

sectorului 5 

 

- Crearea condiţiilor ca 

şcoala să intre în programe 

2018-2023 

 

 

 

2018-2023 

 

 

- manager 

- cadre 

didactice 

 

 

- manager 

- cadre 

didactic 

- consultare 

- cooperare 

 

 

- participare la 

proiecte 

- schimburi de 

experienţă 



  

de parteneriat la nivel 

local, naţional și european 

 

- Parteneriat cultural şi 

educativ cu elevi şi 

profesori din ţările 

Comunităţii Europene 

 

-Identificarea de parteneri 

pentru realizarea 

proiectelor 

2018-2023 

 

 

2018-2023 

 

- manager 

- cadre 

didactice 

 

- manager 

- cadre 

didactice 

 

- proiecte 

- dezbateri 

 

- dezbateri 

- mese rotunde 

 

 

 

II. 3 .2. Formarea continua a cadrelor didactice în concordanță cu 

previziunile de evoluție a cadrului legislativ și a politicilor educaționale 

 

OBIECTIVE TERMEN RESURSE MODALITĂŢI 

DE 

REALIZARE 

- Participarea cadrelor 

didactice la stadiile de 

formare continuă oferite 

de CCD, universități, 

organizații din străinătate; 

 

 

 

- Constituirea de echipe 

în vederea realizării de 

proiecte educaționale sau 

de parteneriate în vederea 

perfecționării activității 

Anual 

 

 

 

 

2018-2023 

 

 

 

 

- manager 

- consiliu de 

administraţie 

- cadre 

didactice 

 

- manager 

-cadre 

didactice 

 

 

- mediatizare 

- informare 

 

 

 

- implicarea 

cadrelor didactice 

 

 

- evaluare 



  

didactice pe viitor; 

 

 

- Sprijinirea inițiativelor 

și stimularea creativității 

cadrelor didactice; 

 

 

- Informarea permanentă 

a personalului didactic și 

nedidactic privind noi 

oportunități de dezvoltare 

profesională (utilizarea 

metodologiei de învățare 

centrată pe elev, educație 

non-formală, 

management de proiect, 

achiziții, etc.); 

 

Anual 

 

 

 

Anual 

 

- manager 

- cadre 

didactice 

 

 

 

- manager 

-șefi de catedră 

- sefi de 

compartiment 

- concursuri 

 

 

 

- fişa postului 

- portofoliul 

personal 

 

 

 

 

II. 3 .3. Dezvoltarea bazei tehnico-materiale prin construirea unui complex 

sportiv care să cuprindă un bazin de înot și cu anexe corespunzătoare pentru 

concursuri olimpice 

 

OBIECTIVE TERMEN RESURSE MODALITĂŢI 

DE 

REALIZARE 

- Construirea unui 

complex sportiv care să 

cuprindă un bazin de înot 

și cu anexe 

2018-2023 

 

- manager 

-partenerii 

- studiu de impact 

- proiectare 

- cunoaşterea 



  

corespunzătoare pentru 

concursuri olimpice 

 

 

 

- Utilizarea în mod 

corespunzător a resurselor 

financiare ale şcolii în 

concordanţă cu scopurile 

propuse şi priorităţile 

stabilite, respectându-se 

legislaţia în vigoare 

 

 

- Identificarea unor resurse 

extrabugetare; 

 

 

 

- Realizarea de programe 

ce au în vedere 

dimensiunea socială 

(combaterea abandonului 

școlar și reducerea 

absnteismului) 

 

 

 

 

 

Anual 

 

 

 

 

Anual 

 

 

 

2018-2023 

 

 

 

 

- manager 

- consiliul de 

administraţie 

 

 

- manager 

- consiliul de 

administraţie 

 

- manager 

- consiliul de 

administraţie 

legislaţiei 

 

 

- documentare şi 

exerciţiu 

- cunoaşterea 

legislaţiei 

 

 

 

- contracte 

- implicarea 

personalului 

 

 

- mediatizare şi 

parteneriat social 

 

 

 

 

 

 



  

II. 3. 4. Adaptarea activitatilor scolare si extrascolare la nevoile cererii si 

ofertei pentru o mai buna insertie a elevilor pe piata muncii 

 

 

OBIECTIVE TERMEN RESURSE MODALITĂŢI 

DE 

REALIZARE 

 

-Elaborarea și 

implementarea de proiecte 

de cooperare finanțate de 

UE; 

 

 

 

- Implicarea părinților, 

reprezentanților 

comunității și partenerilor 

tradiționali tot mai mult în 

procesul educativ școlar și 

extrașcolar;  

 

 

 

 

-Cofinanțarea activităților 

școlare și extrașcolare, 

implicarea partenerilor; 

 

2018-2023 

 

 

 

 

2018-2023 

 

 

 

 

 

2018-2023 

 

- manager 

- cadre 

didactice 

- parteneri 

sociali 

 

 

-Comitetul de 

părinți 

-Instituțiile 

partenere 

 

 

 

 

-Instituțiile 

partenere 

 

 

 

- dezbateri 

- informare 

- proiectare 

- planificare 

 

- lucru în echipă 

-dezbateri 

 

 

 

 

- îndrumare 

-implicare 

 

 

 



  

II. 3 . 5. Promovarea imaginii școlii în contextul socio-cultural actual 

 

OBIECTIVE TERMEN RESURSE MODALITĂŢI DE 

REALIZARE 

- Creșterea încrederii 

comunității locale în educația 

furnizată de școală prin 

implicarea acestora în 

activitățile non-formale din 

mediul școlar și promovarea 

imaginii școlii în cadrul 

comunității; 

- Promovarea climatului 

educațional deschis al școlii 

la nivel profesor-elev, 

conducere–subaltern, 

profesor-părinți și profesor-

profesor; 

 

 

-Dezvoltarea unui program 

destinat părinților pentru 

combaterea violenței în 

rândul elevilor; 

 

 

-Diversificarea 

curriculumului pentru a 

satisface nevoile elevilor 

astfel încât școala să devină 

atractivă atât pentru elevi cât 

și pentru părinți;  

 

2018-

2023 

 

 

2018-

2023 

 

 

 

 

2018-

2023 

 

 

 

2018-

2023 

 

- manager 

- cadre 

didactice 

- parteneri 

sociali 

- şefi de 

catedră 

- cadre 

didactice 

 

 

 

- şefi de 

catedră 

- partenerii 

educaționali 

 

- manager 

- consiliu de 

administraţie 

- CCD 

- ISMB 

- universităţi 

 

 

 

- dezbateri 

 

 

- informare 

- proiectare 

- planificare 

 

 

- proiectare 

- planificare 

- lucru în 

echipă 

 

- îndrumare 

- optimizare 

- informare 

- evaluare 



II.4.  Opţiuni strategice 

II. 4. 1. Ținta 1 

 Parteneriate educaționale. Participare in proiecte si programe europene 

Pornind de la contextul actual, pentru ca şcoala să acţioneze ca un agent al inovaţiei, schimbării, trebuie prevăzută dezvoltarea 

instituţională, precum şi parteneriatul în domeniul educaţional. Axa acestui parteneriat o reprezintă legătura constantă şi eficientă dintre şcoală şi 

comunitate de la nivel local până la cel european.  

Iniţierea, susţinerea şi dezvoltarea de parteneriate şi centrarea interesului asupra elevului ca cetăţean capabil să participe activ la toate nivelurile 

vieţii în comunitate – de la nivel local până la cel european – vor aduce în mod inevitabil beneficii şcolii. 

 

ȚINTA 

STRATEGICĂ 

OPȚIUNI STRATEGICE DIRECŢII DE ACŢIUNE REZULTATE 

AŞTEPTATE 

1. Parteneriate 

educaționale. 

Participare in 

proiecte si 

programe 

europene 

 Stimularea elevilor și cadrelor 

didactice în vederea 

comunicării prin intermediul 

internetului (e-mail, alte 

aplicații, forumuri de discuții); 

 Informarea cadrelor didactice 

și a elevilor în legătură cu 

posibilitatea desfășurării unor 

proiecte de parteneriat 

strategic sau de mobilitate a 

cadrelor didactice și a 

 Asigurarea participării 

personalului didactic la proiecte 

locale, naţionale şi internaţionale 

de dezvoltare instituţională; 

 Dezvoltarea unei baze de date 

specifice care să susţină deciziile 

formulate în procesul de 

dezvoltare instituţională; 

 Informarea comunităţii asupra 

programelor de formare în curs şi 

a modului de aplicare în şcoală; 

 Dezvoltarea 

instituţională prin 

promovarea unui nou 

tip de cultură 

organizaţională, 

încurajarea 

parteneriatului, 

dezvoltarea 

aptitudinilor de 

relaţionare 

interpersonală, de 



  

ȚINTA 

STRATEGICĂ 

OPȚIUNI STRATEGICE DIRECŢII DE ACŢIUNE REZULTATE 

AŞTEPTATE 

elevilor, cu aplicabilitate în 

activitățile curriculare și/sau 

extracurriculare; 

 Inițierea unor proiecte de 

colaborare cu diferite ONG-

uri, firme private; 

 Continuarea parteneriatelor cu 

instituțiile din cadrul 

comunității și încheierea de 

noi parteneriate; 

 Identificarea nevoilor de educaţie 

ale comunităţii locale şi studierea 

posibilităţilor de realizare a 

acestora; 

 Consolidarea legăturilor cu 

autoritatea locală, agenţi 

economici; 

Crearea mecanismelor prin care 

şcoala să poată oferi mai mare 

încredere părinţilor, oamenilor de 

afaceri, bisericii, tuturor 

reprezentanţilor comunităţii, să-şi 

asume o mai mare responsabilitate în 

a-i convinge pe aceştia de faptul că 

este o şcoală bună şi poate fi şi mai 

bună. O asemenea imagine pozitivă, 

nu se clădeşte de la sine, ea este 

rezultatul unei activităţi stăruitoare 

de promovare a valenţelor 

educaţionale ale şcolii, de instituţie 

deschisă, implicată în comunitatea 

locală, sensibilă la nevoile societăţii. 

Presupune deci o gândire pozitivă, o 

atitudine activă atât în şcoală, cât şi 

comunicare şi de 

rezolvare de conflicte; 

 Crearea unui climat de 

colaborare şi 

încredere între şcoală 

şi comunitate; 

 Promovarea imaginii 

şcolii prin participarea 

la programe şi 

proiecte, activităţi 

extraşcolare, pe plan 

local, naţional, 

internaţional. 



  

ȚINTA 

STRATEGICĂ 

OPȚIUNI STRATEGICE DIRECŢII DE ACŢIUNE REZULTATE 

AŞTEPTATE 

în afara ei pentru a promova 

imaginea instituţiei, a atrage resurse 

şi a stabili relaţii cu diversele 

componente ale societăţii civile; 

 Implicarea organizaţiei sindicale 

în procesul decizional şi în 

rezolvarea problemelor şcolii. 

II. 4. 2. Ținta 2 

 Formarea continuă a cadrelor didactice în concordanță cu previziunile de evoluție a cadrului legislativ și a politicilor educaționale 

Formarea unor resurse umane de calitate, capabile de parteneriat, coautorat în educaţia în scopul îmbunătăţirii prestaţiei didactice, centrarea 

întregului demers educaţional asupra elevilor pe nevoile, ritmurile de învăţare şi achiziţiile acestora. 

 

ȚINTA 

STRATEGICĂ 

OPȚIUNI 

STRATEGICE 

DIRECŢII DE ACŢIUNE REZULTATE 

AŞTEPTATE 

2. Formarea 

continuă a 

cadrelor didactice 

în concordanță cu 

previziunile de 

 Promovarea unei 

politici de personal 

care să asigure 

creşterea calităţii şi 

eficienţa activităţii 

instructive-educative; 

 Diagnosticarea nevoilor de formare 

profesională a personalului didactic 

din şcoală şi a activităţilor de 

perfecţionare desfăşurate în ultimii 

ani; 

 Îmbunătăţirea 

calităţii procesului 

educaţional şi 

fundamentarea lui pe 

nevoile de dezvoltare 

personală a elevilor 



  

ȚINTA 

STRATEGICĂ 

OPȚIUNI 

STRATEGICE 

DIRECŢII DE ACŢIUNE REZULTATE 

AŞTEPTATE 

evoluție a cadrului 

legislativ și a 

politicilor 

educaționale 

 Promovarea 

ofertanţilor care 

livrează programe 

adaptate, focalizate pe 

introducerea 

schimbărilor în 

educaţie, mai ales în 

domeniul dezvoltării 

personale; 

 Identificarea nevoilor 

reale de pregătire ale 

cadrelor didactice, 

stimularea participării 

acestora în programe 

de formare continuă, 

în vederea creşterea 

calităţii resurselor 

umane angajate în 

scoala, în vederea 

îndeplinirii scopurilor 

educaţionale şi 

asigurarea calităţii în 

învăţământ, în vederea 

îmbunătățirii relațiilor 

dintre colegi și dintre 

profesori și elevi, în 

 Identificarea nevoilor de perfecţionare 

curentă prin activităţi metodico-

ştiinţifice şi psiho - pedagogice 

realizate la nivelul şcolii în comisii şi 

catedre metodice. 

 Stimularea participării cadrelor 

didactice la perfecţionări prin grade 

didactice, la cursurile de formare 

continuă, cursuri postuniversitare în 

vederea extinderii de specialitate. 

 Elaborarea proiectului de dezvoltare a 

personalului didactic în scopul: 

 orientării demersului didactic spre 

dobândirea de către elevi a 

competenţelor necesare societăţii şi 

economiei bazate pe cunoaştere, 

respectiv spre formarea elevilor pentru 

învăţarea pe parcursul întregii vieţi; 

 formării profesorilor în domeniul 

orientării şcolare şi profesionale a 

elevilor; 

 formării în domeniul evaluării 

continue pe bază de standarde de 

evaluare; 

 formării cadrelor didactice în direcţia 

dobândirii de competenţe tehnice şi 

din perspectiva 

dezvoltării durabile; 

 Îmbunătăţirea 

planificărilor 

curriculare şi 

extracurriculare; 

 Promovarea imaginii 

şcolii prin crearea 

unui climat de muncă 

motivant, 

responsabil, de 

încredere, seriozitate, 

profesionalism şi 

moralitate; 



  

ȚINTA 

STRATEGICĂ 

OPȚIUNI 

STRATEGICE 

DIRECŢII DE ACŢIUNE REZULTATE 

AŞTEPTATE 

vederea creșterii 

gradului de satisfacție 

în raport cu activitățile 

desfășurate la școală 

 Mediatizarea în 

comunitate a 

rezultatelor deosebite 

obţinute de către 

cadrele didactice în 

desfăşurarea 

activităţilor instructiv-

educative școlare si 

extrașcolare 

tehnologice. 

 Crearea unui cadru instituţional care 

să favorizeze comunicarea 

profesională deschisă la nivel formal 

şi informal, valorificarea ei în 

realizarea unui proces educativ de 

calitate. 

 Stimularea participării cadrelor 

didactice în procesul decizional, 

încurajarea şi susţinerea învăţării şi 

schimburile de idei. 

 Valorizarea informaţiilor conţinute în 

rapoartele responsabililor de comisii, 

asistenţe, inspecţii pentru creşterea 

calităţii procesului de învăţământ pe 

baza conlucrării cu principalii factori 

implicaţi. 

 

 

II. 4. 3. Ținta 3 

Dezvoltarea bazei tehnico-materiale prin construirea unui complex sportiv care să cuprindă un bazin de înot și cu anexe 

corespunzătoare pentru concursuri olimpice 



  

 

ȚINTA 

STRATEGICĂ 

OPȚIUNI STRATEGICE DIRECŢII DE ACŢIUNE REZULTATE AŞTEPTATE 

3.Dezvoltarea bazei 

tehnico-materiale prin 

construirea unui 

complex sportiv care 

să cuprindă un bazin 

de înot și cu anexe 

corespunzătoare 

pentru concursuri 

olimpice 

 Asigurarea finanțării în 

vederea construirii unui 

complex sportive care să 

cuprindă un bazin de înot și 

cu anexe corespunzătaore 

pentru concursuri olimpice; 

 Asigurarea unui ambient 

confortabil pentru elevi în 

cadrul școlii, propice 

stimulării învățării; 

 Dotarea corespunzătoare a 

laboratoarelor și sălilor de 

clasă cu aparatură 

specifică, în pas cu 

dezvoltarea tehnologică, 

prin programe și proiecte 

de finanțare; 

 Asigurarea de dotări 

specific pentru un process 

didactic cât mai complex și 

diversificat; 

 Diversificarea surselor de 

venituri extrabugetare; 

 Realizarea încadrării salariale 

corecte a personalului în 

conformitate cu legislaţia în 

vigoare;  

 Monitorizarea şi evaluarea 

administrării bazei didactico-

materiale proprii; 

 Asigurarea financiară – 

elaborarea proiectului de buget; 

 Identificarea şi dezvoltarea 

sistemului alternativ de finanţare 

în beneficiul elevilor, cadrelor 

didactice şi personalului 

nedidactic; 

 Identificarea şi valorificarea 

modalităţilor de finanţare din 

fonduri externe (proiecte); 

 Asigurarea mijloacelor didactice 

şi a mobilierului şcolar; 

 Modernizarea bibliotecii şcolare; 

 Colaborarea cu autorităţile locale 

în vederea repartizării fondurilor 

pentru întreţinerea şcolii. 

 Îmbunătăţirea bazei 

materiale, a 

echipamentelor şi a 

mobilierului din 

şcoală; 

 Obţinerea de fonduri 

prin realizarea de 

proiecte de finanţare 

vizând amenajarea unei 

săli de mese, a unei săli 

media, schimbarea 

acoperişului sălii 

festive, reparaţii 

capitale la exteriorul 

şcolii; 

 Modernizarea 

laboratoarelor şi 

cabinetelor; 



  

II. 4.  4. Ținta 4  

Adaptarea activitatilor scolare si extrascolare la nevoile cererii si ofertei pentru o mai buna insertie a elevilor pe piata muncii 

Implementarea curriculumului naţional, stabilirea şi proiectarea curriculumului la decizia şcolii, ceea ce reprezintă o şansă de adecvare la 

un sistem deschis, cu opţiuni multiple, dând posibilitatea definirii unor trasee particulare de învăţare ale elevilor care să le asigure educaţia de 

bază pentru învăţarea pe parcursul întregii vieţi, iar şcolii crearea unui etos propriu. 

 

ȚINTA 

STRATEGICĂ 

OPȚIUNI 

STRATEGICE 

DIRECŢII DE ACŢIUNE REZULTATE 

AŞTEPTATE 

4.Adaptarea 

activitatilor scolare 

si extrascolare la 

nevoile cererii si 

ofertei pentru o mai 

buna insertie a 

elevilor pe piata 

muncii 

 Inițierea de activități 

școlare și extrașcolare 

cât mai diverse și 

complexe adaptate la 

cererea și oferta de pe 

piața muncii; 

 Actualizarea periodică 

a datelor economice în 

vederea unei bune 

inserții a elevilor pe 

piața muncii; 

 Realizarea de 

parteneriate cu diverși 

agenți economici și 

instituții sle statului în 

vederea educării unei 

conștiințe a disciplinei 

 Asigurarea existenţei şi aplicării 

documentelor curriculare, a legislaţiei 

şcolare, a normelor şi metodologiilor 

elaborate de M.E.C.I. 

 Promovarea unei educaţii de calitate 

centrată pe elev; 

 Asigurarea accesului elevilor la continuarea 

studiului prin formarea unei culturi generale 

temeinice bazată pe parcurgerea nucleului 

obligatoriu de discipline şi dezvoltarea 

capacităţilor şi a competenţelor de bază 

necesare pentru o participare susţinută la 

societatea cunoaşterii; 

 Implicarea elevilor în alegerea şi construirea 

experienţelor de învăţare prin asigurarea 

parcursurilor individuale. Se trece de la 

filosofia învăţământului „pentru toţi”, spre 

 Promovarea 

imaginii şcolii prin 

calitatea ofertei 

educaţionale; 

 Dobândirea 

competenţelor de 

bază: abilităţi de 

comunicare, scriere, 

citire şi calcul 

matematic, 

alfabetizare digitală 

şi informaţională, 

cultură tehnologică, 

educaţie 

antreprenorială, 

comunicare în limbi 

moderne de largă 



  

ȚINTA 

STRATEGICĂ 

OPȚIUNI 

STRATEGICE 

DIRECŢII DE ACŢIUNE REZULTATE 

AŞTEPTATE 

și siguranței muncii; un învăţământ mai realist pentru fiecare în 

centrul căruia se situează elevul cu nevoi şi 

aşteptări de o extremă diversitate, 

 Administrarea instrumentelor de evaluare şi 

autoevaluare, în scopul sprijinirii dezvoltării 

instituţionale, în măsurarea şi monitorizarea 

calităţii învăţării, diagnoza stării 

învăţământului în şcoală, în îmbunătăţirea 

actului educativ. 

 Stabilirea de criterii precise şi de 

instrumente de monitorizare şi evaluare a 

calităţii educaţiei, adecvarea metodelor şi 

tehnicilor de evaluare, în special a acelora 

care încurajează creativitatea, participarea 

activă, lucrul în echipă. 

 Promovarea educaţiei prin activităţi şcolare 

şi extraşcolare a educaţiei antreprenoriale, 

sanitare, ecologice, rutiere şi interculturale. 

 Asigurarea manualelor, auxiliarelor 

curriculare şi a cărţilor pentru bibliotecă; 

 Prin fundamentarea CDS pe experienţele 

copiilor se va asigura caracterul stimulativ, 

motivarea şi participarea acestora. 

 Rezolvarea conflictelor de prioritate ce apar 

între cadrele didactice, la diferite discipline, 

între cadrele didactice de discipline diferite, 

circulaţie, conduită 

civică, gândire 

critică, capacitate 

de adaptare la 

situaţii noi, lucrul în 

echipă. 



  

ȚINTA 

STRATEGICĂ 

OPȚIUNI 

STRATEGICE 

DIRECŢII DE ACŢIUNE REZULTATE 

AŞTEPTATE 

în interesul copiilor. 

 

II. 4. 5. Ținta 5 

  Promovarea imaginii școlii în contextul socio-cultural actual 

Proiectarea activităţilor manageriale pe baza unei diagnoze pertinente, specifice, realiste, cu ţinte strategice care să vizeze proceduri de 

asigurare a calităţii în educaţie. 

ȚINTA 

STRATEGICĂ 

OPȚIUNI 

STRATEGICE 

DIRECŢII DE ACŢIUNE REZULTATE AŞTEPTATE 

5. Promovarea imaginii 

școlii în contextul socio-

cultural actual 

 Sprijinirea financiară 

a activităților de 

promovare a imaginii 

școlii; 

 Continuarea 

parteneriatelor cu 

instituțiile din cadrul 

comunității și 

încheierea de noi 

parteneriate; 

 Popularizarea 

documentelor de 

politică educaţională 

 Formarea propriei identităţi a 

şcolii; 

 Formarea abilităţilor de 

identificare a nevoilor proprii şi 

de rezolvare de probleme; 

 Valorizarea informatiilor 

conținute in rapoartele 

responsabililor de comisii, 

asistente, inspecții pentru 

cresterea calității procesului de 

învatamant pe baza conlucrării 

cu principalii factori implicati; 

 Formarea aptitudinilor de 

 Promovarea unui 

climat de muncă de 

încredere reciprocă, de 

respect; 

 Implicarea cadrelor 

didactice şi a elevilor 

în procesul managerial 

şi viaţa şcolii. 



  

ȚINTA 

STRATEGICĂ 

OPȚIUNI 

STRATEGICE 

DIRECŢII DE ACŢIUNE REZULTATE AŞTEPTATE 

şi a finalităţilor lor pe 

nivele de 

şcolarizare,în vederea 

aplicării eficiente a 

acestora. 

relaţionare interpersonale de 

comunicare şi de rezolvare de 

conflicte; 

 Stimularea capacităţii de muncă 

în echipă şi de rezolvare de 

proiecte colective. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

III. IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 

 

III. I.   PLANURI OPERAȚIONALE/2018-2019 

 

Ținta 1 Parteneriate educaționale. Participare in proiecte si programe europene 

Obiective Activităţi Monitorizare/Evaluare Termen Resurse Responsabili Indicatori de 
performanţă 

Menţinerea şi 
îmbunătăţirea 
colaborării şcolii cu 
ISMB, CCD, ISMB, 
PMB, MEN,  
Primăria sectorului 
5, Direcţia de 
învăţământ a 
Consiliului local al 
sectorului 5 
 

-Consolidarea legăturilor 
cu autoritatea locală, 
ISMB, MEN, etc.; 
 
-Stabilirea activităţilor de 
comun accord; 
 
-Implicarea egală a 
partenerilor în proiect. 

- Planul activităților 
extrașcolare și 
extracurriculare 
- Numărul 
reprezentanților 
comunității implicați în 
activități școlare și 
extrașcolare 
- Numărul elevilor și 
cadrelor didactice 
implicate 
 

Pe toată 
perioada 

- manager 
- cadre 
didactice 
-resurse 
materiale 
finanțate prin 
proiecte 
 

Partenerii 
Instituțiile 
partenere 

Numărul de cadre 
didactice și elevi 
implicați în 
parteneriate 

Crearea condiţiilor 
ca şcoala să intre în 
programe de 
parteneriat la nivel 
local, naţional și 
european 

-Informarea rapidă a 
cadrelor didactice prin 
intermediul mijloacelor 
moderne 
-Accesul la internet 

-Echipa managerială 
-Autoritatea locală 

Pe toată 
perioada 

-cadre 
didactice 
-resurse 
financiare 
bugetare și 
extrabugetare 

Secretariat 
Comisii 

Numărul de 
parteneriate 



  

 -internet 
 

Parteneriat cultural 
şi educativ cu elevi şi 
profesori din ţările 
Comunităţii 
Europene 
 

-Întâlnirea cu partenerii 
din proiect, discuţii, 
planificarea, organizarea, 
monitorizarea, evaluarea. 
Vizite ale echipei de 
proiect. 
-Stabilirea activităţilor de 
comun acord. 
-Sesiuni, întâlniri, 
dezbateri, vizite; 
 

- Numărul elevilor și 
cadrelor didactice 
implicate 
- Numărul 
reprezentanților 
comunității implicați în 
activități școlare și 
extrașcolare 
 
 

Pe toată 
perioada 

-cadre 
didactice -
resurse 
materiale 
finanțate prin 
proiect 
- baza 
materială a 
școlii 

Partenerii din 
proiect 

Număr cât mai mare 
de contracte și 
parteneriate 

Identificarea de 
parteneri pentru 
realizarea 
proiectelor 

-Participare la diferite 
cursuri de formare la 
nivel național și 
internațional; 
-Participarea elevilor la 
concursuri de interes 
național și internațional; 
-Schimburi de 
experiență; 
 

- Numărul elevilor și 
cadrelor didactice 
implicate 
 

Pe toată 
perioada 

-cadre 
didactice; 
-elevi; 
-resurse 
financiare 
bugetare și 
extrabugetare; 

Partenerii din 
proiect; 
Responsabilii 
de comisii 
metodice; 
Echipa 
managerială; 
 

Număr cât mai mare 
de parteneri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Ținta 2 Formarea continuă a cadrelor didactice în concordanță cu previziunile de evoluție a cadrului legislativ și a politicilor educaționale 

Obiective Activităţi Monitorizare/Evaluare Termen Resurse Responsabili Indicatori de 
performanţă 

- Participarea 
cadrelor didactice la 
stadiile de formare 
continuă oferite de 
CCD, universități, 
organizații din 
străinătate; 
 

-identificarea nevoilor de 
formare a personalului 
didactic pe baza 
rezultatelor de la inspecţii, 
examene de titularizare şi 
grade didactice; 
- prezentarea în Consiliul 
profesoral a condițiilor de 
înscriere la gradele 
didactice; 
 - emiterea unor 
recomandări personalizate 
pentru înscrierea la gradele 
didactice, cursuri de 
perfecționare; 

- Programul sesiunilor 
de comunicări științifice  
-Program de inserție 
profesională – mentorat  
-Strategie de evaluare a 
profesorilor 
- Număr activități 
metodice organizate, 
sesiuni de comunicări, 
nr. participanți la 
activități  
 

Pe toată 
perioada 

Cadre 
didactice 
Metodologii 
de înscriere 
la gradele 
didactice 
Resurse 
materiale 

Director 
adjunct 
Responsabil 
comisie 
perfecționare 

Peste 50% din 
personalul didactic, 
didactic auxiliar și 
nedidactic participă 
la cursuri de 
perfecționare 
indiferent de formă 

- Constituirea de 
echipe în vederea 
realizării de proiecte 
educaționale sau de 
parteneriate în 
vederea 
perfecționării 
activității didactice 
pe viitor; 
 

- stabilirea la nivelul 
catedrei/comisiei 
metodice/ 
compartimentului a 
modalității de dezvoltare 
profesională pentru anul 
școlar curent; 
 - identificarea la nivelul 
catedrei/compartimentului 
a locațiilor și a perioadelor 
de desfășurare a cercurilor 
metodice, sesiunilor de 

- Planurile manageriale 
ale comisiilor metodice 
-Program de inserție 
profesională – mentorat  
-Numar cadre didactice 
ce participă la cercuri 
metodice;  
-Program de implicare a 
cadrelor didactice în 
acte decizionale  
- Număr cadre 
mentorate  

La 
inceput 
de 
semestru 

- personalul 
școlii  
– calendare 
desfășurare 
activitățil de 
perfecționare 
programe - 
proiecte 

Director 
adjunct 
Responsabil 
comisie 
perfecționare 
Responsabili 
comisii 
metodice, 
Cosilierul 
educativ, 
Comisia de 
proiecte 

Planurile 
manageriale ale 
tuturor catedrelor/ 
comisiilor 
metodice/comparti 
mentelor conțin cel 
puțin 3 modalități 
de dezvoltare 
profesională pentru 
fiecare semestru; 
 



  

comunicare metodico-
ştiinţifică, simpozioanelor, 
schimburilor de experienţă, 
seminariilor de formare. 

- Număr mentori 
selectați, formați  
- Număr responsabili 
formați 

europene 

- Sprijinirea 
inițiativelor și 
stimularea 
creativității cadrelor 
didactice; 
 

-Dezvoltarea unor 
parteneriate instituţionale 
cu furnizorii acreditaţi de 
formare, in scopul 
optimizării activităţilor de 
formare şi dezvoltare 
profesională a cadrelor 
didactice şi didactic 
auxiliare  
-încurajarea cadrelor 
didactice debutante  

-Numărul materialelor 
auxiliare  
- Număr activități 
metodice organizate  
- Număr participanți la 
activități și cercuri 
metodice; 
- Număr sesiuni de 
comunicări  
- Chestionare de 
satisfacție  
 

Pe 
parcursul 
anului 
școlar 

-cadre 
didactice; 
-resurse 
materiale; 

Director 
adjunct 
Responsabil 
comisie 
perfecționare 
Responsabili 
comisii 
metodice 

- Cadrele didactice 
participă în procent 
de peste 90% la 
cercuri metodice  
-implicarea tuturor 
cadrelor didactice 
debutante; 
 

- Informarea 
permanentă a 
personalului didactic 
și nedidactic privind 
noi oportunități de 
dezvoltare 
profesională 
(utilizarea 
metodologiei de 
învățare centrată pe 
elev, educație non-
formală, 
management de 
proiect, achiziții, 

-cadrele didactice cunosc 
oferta în domeniul formării 
profesionale 
-Eficientizarea metodelor 
de monitorizare şi 
consiliere a profesorilor 
debutanţi 
-informarea curentă a 
cadrelor didactice cu privire 
la noutățile apărute legate 
de perfecționare; 
- întocmirea unei situații la 
zi a situației perfecționării 
cadrelor didactice/didactice 

- Programul sesiunilor 
de comunicări științifice  
-Program de inserție 
profesională – mentorat  
- Fișa de asistență 

Pe toată 
perioada 
anului 
școlar 

-cadre 
didactice; 
-cadre 
didactice 
debutante; 
-Instituții 
partenere: 
CCD, ISMB; 
-baza 
tehnico-
materială, 
internet; 
 

Director 
adjunct 
Responsabil 
comisie 
perfecționare 
Responsabili 
comisii 
metodice 

-informarea tuturor 
cadrelor didactice 
cu privire la 
oportunitățile de 
dezvoltare 
profesională;  



  

etc.); 
 

auxiliare 

 

 

Ținta 3 Dezvoltarea bazei tehnico-materiale prin construirea unui complex sportiv care să cuprindă un bazin de înot și cu anexe 
corespunzătoare pentru concursuri olimpice 

Obiective Activităţi Monitorizare/Evaluare Termen Resurse Responsabili Indicatori de 
performanţă 

- Construirea unui 
complex sportiv care 
să cuprindă un bazin 
de înot și cu anexe 
corespunzătoare 
pentru concursuri 
olimpice; 
 
 

-Realizarea demersurilor 
necesare la Primărie 
pentru demararea 
construirii unui bazin de 
înot și a unor anexe 
corespunzătoare pentru 
concursuri olimpice; 

- Studii de impact 
- Planul de școlarizare 
- Proiectul de Buget 
alocat 
- Potențialul de 
dezvoltare a zonei  
-Legislație 

Pe toată 
perioada 

Resurse 
Financiare 
Resurse 
materiale 

Direcțiunea, 
Administratorul, 
Primăria 

Existența 
materialelor și a 
logisticii; 

- Utilizarea în mod 
corespunzător a 
resurselor financiare 
ale şcolii în 
concordanţă cu 
scopurile propuse şi 
priorităţile stabilite, 
respectându-se 
legislaţia în vigoare 
 

-finalizarea la timp a 
lucrărilor de reparaţii şi 
igienizare in vederea 
deschiderii anului şcolar 
şi obţinere a avizului 
sanitar de functionare; 
-Raportarea situaţiilor 
solicitate de ISMB privind 
pregătirea spaţiilor de 
învăţământ pentru 
începerea anului şcolar, 

- Analiza de nevoi 
necesare dezvoltării 
bazei tehnico-materială 
- Referate de necesitate 
-Proiectul de buget 
alocat; 

Pe toată 
perioada 

Calculator 
conectat la 
internet, 
consumabile, 
Resurse 
financiare 
pentru 
asigurarea 
logisticii 
Persoane 
resursă  

Administratorul, 
Cadrele 
didactice 

Obținerea avizelor 
de funcționare; 



  

livrarea manualelor 
şcolare 

- Identificarea unor 
resurse 
extrabugetare; 
 

-Menţinerea legăturii 
permanente cu 
Instituțiile partenere 
(Primăria, Consiliul Local, 
ISMB, Comitetul de 
Părinți), privitor la starea 
infrastructurii, asigurarea 
utilităţilorşi a prioritătilor 
de reabilitare a 
infrastructurii şi de 
dotare 

- Rapoarte  
- Numărul părinților 
implicati și al 
partenerilor sociali 
Instituțiile partenere;  
- Procese verbale, 
inclusiv întocmite în 
urma ședințelor cu 
părinții 
 

Pe toată 
perioada 

Calculator 
conectat la 
internet, 
consumabile, 
Resurse 
financiare 
pentru 
asigurarea 
logisticii  

Direcțiunea, 
Cadrele 
didactice, 
Comitetul de 
părinți; 
Consilierul 
educativ; 

Identificarea de 
oportunități 

- Realizarea de 
programe ce au în 
vedere dimensiunea 
socială (combaterea 
abandonului școlar 
și reducerea 
absnteismului) 
 

-Dezvoltarea bazei 
materiale pentru 
desfăşurarea unui 
învăţământ modern care 
să atragă elevul către 
școală; 
-stimularea elevilor cu 
burse, premii, etc. 

- Număr proiecte  
- Asigurarea plaţilor 

Pe toată 
perioada 

Resurse 
financiare 

Comisiile pe 
probleme, 
Comisia 
diriginților, 
Comisiile 
metodice, 
Consilierul 
educativ, 
Părinții 

Reducerea 
abandonului școlar 
către 0. 

 

 

 

 



  

Ținta 4 Adaptarea activitatilor scolare si extrascolare la nevoile cererii si ofertei pentru o mai buna insertie a elevilor pe piata muncii 

Obiective Activităţi Monitorizare/Evaluare Termen Resurse Responsabili Indicatori de 
performanţă 

-Elaborarea și 
implementarea 
de proiecte de 
cooperare 
finanțate de UE; 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Integrarea sociala si 
profesionala a elevilor, 
cat si crearea 
posibilităţii ca aceştia 
sa-si continue studiile; 
 
-Adaptarea ofertei la 
cerinţele pieţei muncii 
şi nevoilor elevilor; 
 
Reducerea 
abandonului școlar; 

- Programe de educație 
diferențiată 
- Rezultatele obținute 
la examenele de 
bacaluareat 
- Chestionare de 
satisfacție  
- Planificarea 
activităților de formare 
a formatorilor 
- Numărul profesorilor 
și elevilor  participanți 

Pe 
parcursul 
anului 
școlar 

Programul activităților 
curriculare/extrașcolare 
Site liceu 
Baza materială a școlii 
Resurse financiare 

Coordonatorul 
de proiecte și 
programe, 
Directorul, 
Responsabilul 
comisiei 
diriginților șefii 
de catedră 

Implicarea a 
cât mai multor 
elevi și cadre 
didactice în 
proiecte 

- Implicarea 
părinților, 
reprezentanților 
comunității și 
partenerilor 
tradiționali tot 
mai mult în 
procesul educativ 
școlar și 
extrașcolar;  
 

-Informarea părinților 
și a comunității cu 
privire la rezultatele 
obținute de școală în 
anul școlar 2015-2016, 
prin postarea acestora 
pe site-ul liceului; 
-Organizarea  
şedinţelor cu părinții; 
-Evaluarea gradului de 
satisfacţie a 
beneficiarilor educaţiei 
în raport cu activitatea 
cadrelor didactice din 

- Număr de CDȘ 
- Numărul elevilor 
corigenți  
- Planificarea 
activităților școlare 
suplimentare 
- Numărul activităților 
extrașcolare și 
extracurriculare 
- Număr de premii și 
mențiuni obținute la 
concursuri  
- Planul de școlarizare  
 

Pe 
parcursul 
anului 
școlar 

Programul activităților 
curriculare/extrașcolare 
Site liceu 
Internet 
 

Cadrele 
didactice 
Comitetul de 
părinți 
Preşedintele şi 
vicepreşedintele 
Comitetului de 
Părinți 

Ședințe lunare 
cu părinții la 
fiecare clasă 



  

colegiu; 

-Cofinanțarea 
activităților 
școlare și 
extrașcolare, 
implicarea 
partenerilor; 
 

- Realizarea unor 
întâlniri de prezentare 
a activităților liceului 
care necesită 
susținerea 
părinților/comunității 
și identificarea 
modalității de 
susținere a activităților 
propuse 

- Planificarea 
activităților școlare și 
extrașcolare 
- Numărul activităților 
extrașcolare și 
extracurriculare 
 

Pe 
parcursul 
anului 
școlar 

Premii 
Burse 
Sponsori 

Instituțiile 
partenere 
Comitetul de 
părinți 

Identificarea 
de 
oportunități 

 

Ținta 5 Promovarea imaginii școlii în contextul socio-cultural actual 

Obiective Activităţi Monitorizare/Evaluare Termen Resurse Responsabili Indicatori de 
performanţă 

- Creșterea 
încrederii 
comunității 
locale în educația 
furnizată de 
școală prin 
implicarea 
acestora în 
activitățile non-
formale din 
mediul școlar și 
promovarea 
imaginii școlii în 
cadrul 

-Realizarea unui plan de 
îmbunătățire a gradului de 
satisfacţie a beneficiarilor 
educaţiei în raport cu 
activitatea cadrelor 
didactice din liceu; 
-Cunoaşterea familiilor 
copiilor prin iniţierea unei 
comunicări pro-active cu 
părinţii;  

- Programul 
evenimentelor, 
Târgurilor Educaționale  
- Calendarul 
activităților de 
promovare a liceului 
- Plan managerial 
-  Comisia de proiecte 
- Număr accesări 
website liceu 
 

Pe 
parcursul 
anului 
școlar 

Programul 
activităților 
curriculare 
/extrașcolare 
Site liceu 
Internet 
 

Comisia de 
promovare a 
imaginii liceului; 
Cadrele 
didactice, 
Elevi 

Implicarea 
tuturor 
profesorilor în 
cel puțin un 
proiect de 
promovare a 
imaginii liceului; 



  

comunității; 

- Promovarea 
climatului 
educațional 
deschis al școlii la 
nivel profesor-
elev, conducere–
subaltern, 
profesor-părinți 
și profesor-
profesor; 
 

-Identificarea nevoilor 
elevilor din grupurile 
dezavantajate privind 
deprinderile sociale şi 
tehnice, de promovare 
adimensiunii europene şi a 
valorilor 
multiculturalismului -
Stabilirea unui program 
ameliorativ care să 
cuprindă măsuri realiste 
de satisfacere a nevoilor 
elevilor din grupurile 
dezavantajate, elevilor cu 
CES Derularea on-line a 
unor activităţi 
extracurriculare 
transnaţionale 

- Număr participanți la 
evenimente  
- Număr materiale 
promoționale  
- Număr parteneriate 
- Număr participanți la 
Târguri educaționale 
- Număr accesări 
website liceu 
- Baza de date 
- Număr parteneriate  
- Număr proiecte  
- Număr participanți 

Pe 
parcursul 
anului 
școlar 

Cadre didactice, 
Direcțiune, 
Chestionare, 
Internet, 
Proiecte și 
programe; 

Comisia 
diriginților, 
Comisia de 
Proiecte și 
Programe, 
Cadre didactice, 
Consiliul 
elevilor. 

Participarea la 
Consiliile 
Profesorale, 
 
 
Ședințe ale 
Consiliului 
elevilor 
 
 
Cel puțin 2 
proiecte în care 
să fie incluși 
elevi din grupuri 
dezavantajate, 
elevi cu CES 

-Dezvoltarea 
unui program 
destinat 
părinților pentru 
combaterea 
violenței în 
rândul elevilor; 
 

-Ședințe cu părinții, 
-Dezbateri, 
-Implicarea consilierului 
psihopedagogic;  

-Număr participanți la 
evenimente  
-  Comisia de proiecte 

Pe 
parcursul 
anului 
școlar 

Calculator 
conectat la 
internet, 
consumabile, 
Resurse financiare 
Cadre didactice, 
Părinți 

Comisia 
diriginților, 
Consilierul 
psihopedagogic; 
Comisia de 
proiecte și 
programe 

Stabilirea unui 
număr de 
părinți pentru 
fiecare clasă 

-Diversificarea 
curriculumului 
pentru a 

Analiza nevoilor de 
educaţie, definirea cererii 
de educaţie şi realizarea 

- Liste cuprinzand 
exprimarea optiunilor -
- Stabilirea optionalelor 

Pe 
parcursul 
anului 

Cade didactice, 
Elevi, 
 

Comisia de 
Curriculum, 
Cadre didactice, 

Stabilirea 
cursurilor 
opționale la 



  

satisface nevoile 
elevilor astfel 
încât școala să 
devină atractivă 
atât pentru elevi 
cât și pentru 
părinți;  
 

unor opţionale adecvate 
egalităţii de şanse în 
educaţia elevilor şi 
integrării europene 

la clase/pe grupe 
 
 

școlar Partenerii 
implicați 
 

fiecare clasă 

 

 

 

 

IV.  MODALITĂȚI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

 

Organizarea implementării, monitorizării, evaluării şi actualizării PDI-ului 

 

Implementarea PDI revizuit și actualizat anual va fi realizată de către întregul personal al şcolii. Se vor urmări sistematic: - 

corespondenţa între ceea ce s-a făcut şi ceea ce s-a planificat - realizarea de acţiuni corective în cazul nerespectării termenelor sau neîndeplinirii 

unor indicatori de calitate. 



  

Monitorizarea PDI revizuit se va realiza pe parcursul întregului an școlar, urmărindu-se mobilizarea eficientă a resurselor umane 

(profesori, elevi, părinţi) şi non-umane, în vederea realizării indicatorilor de performanţă ce revin fiecărui obiectiv. În procesul de monitorizare 

se va urmări :  

- comunicarea clară a obiectivelor şi concertarea tuturor eforturilor pentru realizarea lor;  

- mobilizarea exemplară a factorilor implicaţi în realizarea obiectivelor;  

- analiza unor soluţii în împrejurări complexe ce apar în derularea proiectelor. 

 

Ținta 1. Parteneriate educaționale. Participare în proiecte și programe europene 

 

OBIECTIVE MONITORIZARE MODALITĂŢI DE 

EVALUARE 

- Menţinerea şi îmbunătăţirea colaborării şcolii cu ISMB, CCD, 

ISMB, PMB, MEN,  Primăria sectorului 5, Direcţia de învăţământ 

a Consiliului local al sectorului 5 

 

- Crearea condiţiilor ca şcoala să intre în programe de parteneriat 

la nivel local, naţional și european 

 

- Parteneriat cultural şi educativ cu elevi şi profesori din ţările 

 Planul activităților 

extrașcolare și 

extracurriculare  

 Strategia de 

dezvoltare 

profesională 

Legislație 

 Număr parteneriate  

 Număr proiecte 

 Numărul elevilor și cadrelor 

didactice implicate 

 Numărul părinților implicați în 

activități școlare și extrașcolare  

 Numărul reprezentanților 

comunității implicați în activități 



  

Comunităţii Europene 

 

- Identificarea de parteneri pentru realizarea proiectelor 

școlare și extrașcolare  

 

 

Ținta 2. Formarea continua a cadrelor didactice în concordanță cu previziunile de evoluție a cadrului legislativ și a politicilor 

educaționale 

 

OBIECTIVE MONITORIZARE MODALITĂŢI DE 

EVALUARE 

- Participarea cadrelor didactice la stadiile de formare continuă 

oferite de CCD, universități, organizații din străinătate; 

 

 

 

- Constituirea de echipe în vederea realizării de proiecte 

educaționale sau de parteneriate în vederea perfecționării activității 

 Planurile 

manageriale ale 

comisiilor metodice 

 Programul 

sesiunilor de 

comunicări științifice  

Strategie de evaluare 

a profesorilor 

Numărul materialelor 

auxiliare  

 Număr activități 

metodice organizate  

 Număr participanți la 

activități  

 Număr sesiuni de 

comunicări  



  

didactice pe viitor; 

 

 

- Sprijinirea inițiativelor și stimularea creativității cadrelor 

didactice; 

 

 

- Informarea permanentă a personalului didactic și nedidactic 

privind noi oportunități de dezvoltare profesională (utilizarea 

metodologiei de învățare centrată pe elev, educație non-formală, 

management de proiect, achiziții, etc.); 

 

Program de inserție 

profesională – 

mentorat  

 Planificarea 

activităților de 

consiliere 

Program de 

implicare a cadrelor 

didactice în acte 

decizionale 

 Număr participanți  

 Chestionare de 

satisfacție  

 Fișa de asistență  

 Număr cadre mentorate  

 Număr mentori 

selectați, formați  

 Număr responsabili 

formați 

 

 

Ținta 3.  Dezvoltarea bazei tehnico-materiale prin construirea unui complex sportiv care să cuprindă un bazin de înot și cu anexe 

corespunzătoare pentru concursuri olimpice 

 



  

OBIECTIVE MONITORIZARE MODALITĂŢI DE 

EVALUARE 

- Construirea unui complex sportiv care să cuprindă un bazin de 

înot și cu anexe corespunzătoare pentru concursuri olimpice 

 

 

 

- Utilizarea în mod corespunzător a resurselor financiare ale şcolii 

în concordanţă cu scopurile propuse şi priorităţile stabilite, 

respectându-se legislaţia în vigoare 

 

 

- Identificarea unor resurse extrabugetare; 

 

 

 

- Realizarea de programe ce au în vedere dimensiunea socială 

 Rapoarte  

 Procese verbale, 

inclusiv întocmite în 

urma ședințelor cu 

părinții 

 Analiza de nevoi 

necesare dezvoltării 

bazei tehnico-

materială 

 Referate de 

necesitate 

 Potențialul de 

dezvoltare a zonei  

Legislație 

 Număr proiecte 

 Studii de impact 

 Planul de școlarizare 

 Numărul părinților 

implicate și al 

partenerilor sociali 

 Proiectul de Buget 

alocat 

 



  

(combaterea abandonului școlar și reducerea absnteismului) 

 

 

 

 

Ținta 4. Adaptarea activitatilor scolare si extrascolare la nevoile cererii si ofertei pentru o mai buna insertie a elevilor pe piata 

muncii 

OBIECTIVE MONITORIZARE MODALITĂŢI DE 

EVALUARE  

-Elaborarea și implementarea de proiecte de cooperare finanțate 

de UE; 

 

 

 

- Implicarea părinților, reprezentanților comunității și partenerilor 

tradiționali tot mai mult în procesul educativ școlar și extrașcolar;  

 

 Programe de 

educație diferențiată 

 Planificarea 

activităților 

suplimentare 

 Chestionare de 

satisfacție  

 Planificarea 

activităților de 

formare a 

 Rezultatele obținute la 

examenele de bacaluareat 

 Număr de CDȘ 

 Numărul elevilor corigenți  

 Numărul activităților 

extrașcolare și extracurriculare 

 Număr de premii și mențiuni 

obținute la concursuri  



  

 

 

 

-Cofinanțarea activităților școlare și extrașcolare, implicarea 

partenerilor; 

formatorilor  Planul de școlarizare  

 Numărul profesorilor și elevilor  

participanți  

 

 

Ținta 5. Promovarea imaginii școlii în contextul socio-cultural actual 

 

OBIECTIVE MONITORIZARE MODALITĂŢI DE 

EVALUARE 

- Creșterea încrederii comunității locale în educația furnizată de 

școală prin implicarea acestora în activitățile non-formale din 

mediul școlar și promovarea imaginii școlii în cadrul comunității; 

- Promovarea climatului educațional deschis al școlii la nivel 

profesor-elev, conducere–subaltern, profesor-părinți și profesor-

profesor; 

 

 Programul 

evenimentelor, 

Târgurilor 

Educaționale  

 Calendarul 

activităților de 

promovare a liceului 

Număr participanți la 

evenimente  

 Număr materiale 

promoționale  

 Număr parteneriate 

 Număr participanți la 



  

 

-Dezvoltarea unui program destinat părinților pentru combaterea 

violenței în rândul elevilor; 

 

 

-Diversificarea curriculumului pentru a satisface nevoile elevilor 

astfel încât școala să devină atractivă atât pentru elevi cât și 

pentru părinți;  

 

 Plan managerial 

  Comisia de 

proiecte 

Târguri educaționale 

 Număr accesări website 

liceu 

 Baza de date 

 Număr parteneriate  

 Număr proiecte  

 Număr participanți 



 Prin urmare, ca instrumente de monitorizare se vor folosi :  

a. Echipa managerială:  

 

 întâlniri de informare, actualizare;  

 ședinţe de lucru pe termene fixate anterior;  

 întâlniri cu membrii CEAC acţiuni specifice cuprinse în planul managerial, 

planul CA, tematica CP;  

 discuţii de informare, feed-back;  

 analiza rapoartelor - observaţiile; 

  întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare;  

 prezentarea de rapoarte semestriale/anuale în cadrul consiliului profesoral, 

consiliului de administraţie ;  

 grafice de revizuire periodică şi corecţii. 

 

b. Responsabilii comisiilor metodice şi conexe: 

 PDI, PO;  

 rapoarte semestriale şi lunare;  

 fişe de monitorizare/evaluare/autoevaluare;  

 portofoliile membrilor comisiei;  

 chestionare aplicate beneficiarilor direcţi şi indirecţi;  

 discuţiile cu elevii;  

 sondaje scrise şi orale;  

 asistenţe/inter-asistenţe;  

 lecţii demonstrative; 

 acţiuni extracurriculare;  

 schimb de experienţă în cadrul cercurilor pedagogice sau în cadrul unor proiecte. 

 

Evaluarea PDI revizuit se va face atât pe parcursul derulării lui şi mai ales la 

finele anului şcolar, când se vor inventaria indicatorii de performanţă şi se vor face 

corecturile necesare pentru un plan viitor de acţiune al şcolii, adaptat evident 

situaţiilor ce se impun la momentul potrivit.  

 

Instrumente de evaluare:  

Evaluarea îşi propune proceduri prin care să se poată stabili următoarele :  

• raportul dintre performanţele obţinute şi cele intenţionate;  

• acţiuni corective în situaţii când performanţa mai mică decât aşteptările. 

 

Evaluarea va fi făcută cu accent pe dezvoltarea sistemului de competenţe, 

folosind ca instrumente de evaluare: 

• autoevaluări;  

• interevaluări;  

• declaraţii de intenţii ;  

• interviuri de evaluare;  

• observaţii folosind ghiduri de observaţie;  

• fişe de apreciere;  

• diferite rezultate materiale ale aplicării proiectului. 

  

În toate evaluările care se referă la planificarea activităţilor, se va acorda 

atenţie următoarelor elemente:  

• respectarea misiunii şi a viziunii;  
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• urmărirea respectării etapelor propuse prin proiect;  

• analiza formulării obiectivelor pentru fiecare ţintă în parte;  

• corelaţia dintre resurse si obiectivele alese;  

• stabilirea corectă a indicatorilor de performanţă şi a modalităţilor de evaluare în 

cadrul fiecărei ţinte. 

 

În consecință se va întreprinde: 

a. Echipa de lucru: 

 întâlniri de informare, actualizare;  

 ședinţe de lucru pe termene fixate anterior; 

 întâlniri cu membrii CEAC 

 

b. Echipa managerială: 

 acţiuni specifice cuprinse în planul managerial, planul CA, tematica CP;  

 discuţii de informare, feed-back; 

 analiza rapoartelor CEAC ;  

 întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, feed-back, actualizare; 

 prezentarea de rapoarte semestriale/anuale în cadrul consiliului profesoral, 

consiliului de administraţie  

 revizuire periodică şi corecţii; 

 

c. Responsabilii comisiilor metodice şi conexe: 

 planuri manageriale pentru implementarea PDI-ului;  

 rapoarte semestriale şi lunare;  

 fişe de monitorizare/evaluare/autoevaluare;  

 portofoliile membrilor comisiei; 

 chestionare aplicate beneficiarilor direcţi şi indirecţi;  

 sondaje de opinie ;  

 asistenţe/inter-asistenţe; 

 lecţii demonastrative;  

 acţiuni extracurriculare;  

 schimb de experienţă în cadrul cercurilor pedagogice sau în cadrul unor 

proiecte. 

 

Activităţile de monitorizare şi evaluare vor consta in: 

- Realizarea procedurilor de monitorizare a ţintelor.  

- Discuţii cu cadrele didactice şi elevii asupra schimbărilor care au avut loc în 

procesul de predare – învăţare – evaluare.  

- Realizarea periodică a unor fişe referitoare la implementarea acţiunilor 

individuale. 

- Comunicarea acţiunilor corective prin raportare la rezultatelor obţinute. 

- Interpretarea datelor privind nivelul de atingerea ţintelor. 

- Stabilirea impactului asupra comunităţii 

Grup-ţintă 

  
Beneficiari direcţi: elevii 
Refacerea echităţii în educaţie şi formarea competenţelor de bază pentru toţi elevii, 

astfel încât să favorizeze pregătirea profesională ulterioară şi participarea la viaţa 

activă, prin: 
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 Aprofundarea studiului limbii, istoriei şi civilizaţiei române ca elemente 

fundamentale pentru păstrarea identităţii naţionale, în contextul integrării noastre 

europene şi al globalizării, caracteristici majore ale proceselor contemporane; 

 Programe de asimilare a limbajului informatic şi de asigurare a condiţiilor pentru 

învăţarea şi utilizarea fluentă a două limbi de circulaţie internaţională, condiţii 

indispensabile pentru o comunicare eficientă şi pentru accesul la informaţie în 

societatea educaţională; 

 Stimularea şi recompensarea materială a elevilor premiaţi la olimpiadele şi 

concursurile şcolare; 

 Realizarea unor programe integrate privind antrenarea elevilor în activităţi 

culturale şi sportive extraşcolare; 

 Asigurarea condiţiilor optime de desfăşurare a examenelor naţionale. 

Organizarea probelor de simulare, prelucrarea datelor şi adoptarea unor programe 

de acţiune reparatorie acolo unde este cazul. 
 

Beneficiari indirecţi: cadrele didactice, familia, comunitatea locală 
Rolul familiei în educarea copilului şi adolescentului este definitoriu. 

Grupul ţintă principal al acestui proiect îl constituie elevii, dar la acest grup ţintă putem 

ajunge prin cadrele didactice – care deşi reprezintă un grup ţintă secundar, este grupul ţintă 

cheie al acestui proiect. Sprijinirea activităţilor de învăţare ale elevilor se poate face doar prin 

adaptarea informaţiei la nevoile şi nivelul de înţelegere a elevilor. Consolidarea rolului şcolii 

ca principală instituţie de educaţie şi învăţământ şi racordarea la cerinţele contemporane, 

presupune următoarele direcţii majore de acţiune în strategia dezvoltării instituţionale în 

domeniul curriculum: 

 Sprijinirea cadrelor didactice în aplicarea curriculum-ului naţional, respectiv în 

dezvoltarea de curriculum la nivelul şcolii, pe domenii: adaptarea la grupurile 

ţintă, alegerea conţinuturilor adecvate, stabilirea strategiilor şi mijloacelor care 

să favorizeze dezvoltarea individuală şi personală a elevilor, practicarea unei 

evaluări formative şi stimulative; 

 Ameliorarea calităţii învăţământului, a performanţelor generale ale tuturor 

elevilor şi obţinerea de performanţe superioare ale învăţării, prin exercitarea unui 

nou sistem de monitorizare şi control al calităţii în învăţământ, centrat pe 

performanţe şi competitivitate. 

 Proiectarea unui plan de şcolarizare adaptat cerinţelor elevilor şi comunităţii 

locale. 
 

 

DIRECTOR, 

PROF. PUŞCHIN EDUARD 


