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                                                       1.  ARGUMENT 

 

Integrarea României în Uniunea Europeană adaugă o nouă dimensiune şi noi provocări, 

oportunităţi şi cerinţe activităţii din domeniul educaţiei şi formării continue. 

Se doreşte ca România să fie un partener în domeniul educaţiei şi formării profesionale la 

nivel european şi să depună toate eforturile posibile pentru diminuarea decalajului existent între 

ea şi celelalte state membre.  

Aceasta se poate realiza prin: stimularea cercetării în domeniul dezvoltării şi aplicării de 

noi tehnologii ale informaţiei şi comunicării, crearea şi menţinerea unui cadru de reglementări şi 

standarde generatoare de concurenţă prin stimularea dezvoltării de aplicaţii şi conţinut, în 

paralel, cu sprijinirea iniţiativelor care încurajează şi permit participarea benefică a tuturor 

cetăţenilor Europei la societatea informaţională. 

Prezentul Plan de Dezvoltare Instituțională este elaborat pentru asigurarea calităţii 

procesului instructiv-educativ și în concordanță cu noile cerinţe ale integrării învățământului 

preuniversitar românesc în Spaţiul European al Învățământului până în  2021. 

Prezentul Plan de Dezvoltare Instituțională elaborat pentru un ciclu de 4 ani, 2017 - 2021, 

este realizat pe baza condițiilor sociale, economice și tehnologice, așa cum reies ele din analiza 

PESTE, precum și a rezultatelor analizei SWOT. 

P.D.I. este documentul care reflectă persolitatea unității de învățământ. Noul P.D.I. este 

construit după evaluarea Planului de Dezvoltare instituțională implementat anterior, cu viabilitate 

2013-2017. Dăcă până acum, Școala Gimnazială „I. Gh. Duca” și-a propus ca misiune creșterea 

an de an a calității procesului instructiv-educativ, astfel încât să devină unul din reperele în 

cadrul comunității locale, prin noul P.D.I. ne propunem menținerea și, în continuare, dezvoltarea 

unității de învățământ din punct de vedere cantitativ și calitativ. Prin el vom stabili strategia 

școlii în următorii 4 ani, vom fixa țintele strategice pe baza Analizei SWOT din care extragem 

anumite puncte slabe și amenințări. De asemenea, vom stabili țintele strategice în funcție de 

viziune, de misiunea asumată, de resursele umane, materiale și financiare existente și/sau 

estimate. Principiul continuității stă la baza culturii organizaționale a Școlii Gimnaziale „i. Gh. 

Duca”, continuitate susținută atât de rezultatele copiilor, de performanțele acestora obținute sub 

îndrumarea cadrelor didactice, cât și de așteptările părinților și ale comunității locale. 
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Premisa fundamentală a Planului de Dezvoltare Instituțional este aceea că învățământul 

trebuie să joace un rol fundamental în consacrarea unei economii globale (global economy), a 

unei societăți globale a cunoașterii (knowledge society) și a unei societăți a învă-țării pe tot 

parcursul vieții  (lifelong learning society).     

În acest context, învățarea pe tot parcursul vieții (engleză lifelong learning) trebuie 

abordată ca o necesitate obiectivă impusă de tranziția catre o economie și o societate bazate pe 

cunoaștere, perfecționarea continuă a capitalului uman devenind factor hotărâtor în crearea 

bogăției și cunoașterii, în progresul durabil al omeniri, în scopul dezvoltării durabile, creşterii 

productivităţii și competitivităţii, al creării de noi locuri de muncă şi al susţinerii progresului 

social şi societal.  

Cel mai important factor de schimbare este capacitatea de a inova, precum și 

disponibilitatea de a coopera, de a interconecta activități performante și competitive din sfera 

cunoașterii, din economie, din viața comunității. 

Învățământul poate îndeplini această misiune dacă elevul care parcurge învățământul 

obligatoriu învață pentru a răspunde următoarelor tipuri de finalități: învață pentru a ști, învață 

pentru a face, învață pentru a fi, învață pentru a trăi în comunitate.   

Astfel, învățământul poate constitui o premisă a incluziunii sociale active, în contextul 

schimbărilor economice, sociale și politice care se petrec pe continentul european. O zonă 

europeană deschisă a învățământului aduce cu sine o mulțime de avantaje, în condițiile 

respectării diversității, dar presupune eforturi continue în vederea înlăturării barierelor și pentru 

dezvoltarea unei rețele de învățământ care să stimuleze interculturalitatea, mobilitatea trans-

europeana și cooperarea.  

Construcţia unui învăţământ de calitate, desfăşurat, pe cât posibil, în şcoli dotate la nivel 

european, reprezintă prioritatea Inspectoratului Județean Vâlcea, ca instituţie care gestionează 

procesul de învăţământ. 
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2.CONTEXT LEGISLATIV 

 

Acest Plan de Dezvoltare Instituțională este conceput în conformitate cu următoarele acte 

normative: 

 Legea Educației Naționale 1/2011 Legea învăţământului cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 O.M.E.N. nr. 4682/28.09.1998, Regulamentul de organizare şi  desfăşurare a inspecţiei 

şcolare (RODIŞ.). Metodologia de aplicare a Regulamentului de organizare şi desfăşurare 

a inspecţiei şcolare (MARODIŞ); 

 Raportul  I.S.J. Vâlcea, privind starea învăţământului în judeţul Vâlcea în anul şcolar 

2015/2016; 

 Lege nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei; 

 Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 54/2003 Legea Sindicatelor; 

 Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă; 

 Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind 

prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare; 

 Legea nr 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale; 

 Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din instituţiile 

publice; 

 Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; 

 Legea 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice 

şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii. 

 Codul de Etică pentru învățământul preuniversitar – proiect elaborat în temeiul în temeiul 

art. 10 din Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 

5550/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și func-ționare a Consiliului 

național de etică din învățământul preuniversitar; 
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 Metodologia de organizare şi administrare a evaluării dezvoltării fizice, socio-emoţionale, 

cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi 

atitudinilor de învăţare, la finalul clasei pregătitoare; 

 Raport de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoţionale, cognitive, a limbajului şi a 

comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare, la finalul 

clasei pregătitoare; 

 Metodologia de organizare şi administrare a evaluării competenţelor fundamentale la 

finalul clasei a II-a; 

 Metodologia de organizare şi administrare a evaluării naţionale la finalul clasei a IV-a; 

 Metodologia de organizare şi administrare a evaluării elevilor la finalul clasei a VI-a; 

 Metodologia privind organizarea programului A doua şansă pentru învăţă-mântul primar; 

 Metodologia privind organizarea procesului de învăţământ în cadrul Programului A doua 

şansă pentru învăţământul secundar inferior; 

 Ordin privind documentele școlare și universitare oficiale care se întocmesc numai în 

limba română; 

 Metodologia de organizare şi derulare a programului naţional Competiţii între şcoli pe 

axele majore incluziune şi performanţă; 

 Ordin privind controlul medical anual pentru personalul din învăţământul preuniversitar; 

 Metodologia de aprobare a standardelor de calitate pentru unitățile de educație timpurie 

antepreșcolară; 

 Metodologia privind criteriile şi procedurile de evaluare/ certificare a eva-luatorilor de 

competenţe profesionale, a evaluatorilor de evaluatori şi a evaluatorilor externi şi de 

autorizare/ acreditare a centrelor de evaluare a competenţelor profesionale dobândite în 

contexte non-formale şi informale; 

 Metodologia de acreditare și evaluare periodică a centrelor comunitare de învățare 

permanentă; 

 Metodologia de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării 

periodice a furnizorilor de educaţie timpurie; 

 Regulamentul de organizare şi funcţionare a consorțiilor şcolare: 

 Metodologia pentru identificarea, evaluarea şi recunoaşterea rezultatelor învăţării 

dobândite în contexte non-formale şi informale; 

 Hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Instruire 

Diferenţiată; 

 Norme metodologice pentru asigurarea resurselor umane, curriculare, informaţionale, 

materiale şi financiare pentru Centrele de Excelenţă; 
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 Hotărâre privind sprijinirea unităţilor de învăţământ preuniversitar particular şi 

confesional acreditate; 

 Hotărâre privind aprobarea metodologiei de organizare și funcționarea centrelor 

comunitare de învățare permanentă; 

 Metodologia privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile 

de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei 

medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos; 

 Metodologie privind criteriile de acordare a burselor pentru elevii din învățământul 

preuniversitar; 

 Metodologia privind organizarea programului şcoala după şcoală; 

 Metodologia privind evaluarea, asistenţa psiho-educaţională, orientarea şcolară şi 

orientarea profesională a copiilor, elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale; 

 Metodologia privind promovarea a doi ani de studii într-un an şcolar în învățământul 

preuniversitar; 

 Metodologie privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii cu cerinţe 

educaţionale speciale; 

 Metodologia privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în 

spitale; 

 Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea unităţilor care oferă activitate educativă 

extraşcolară; 

 Regulament privind constituirea registrului național al performanței sportive; 

 Regulamentul de organizare și funcționare a unităților din învățământul 

preuniversitar;Regulament privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ cu 

program sportiv suplimentar; 

 Regulamentul de organizare şi functionare a învăţământului special şi special integrat; 

 Regulament de inspectie a unităților de învățământ preuniversitar; 

 Regulament privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Colegiului Central de 

Disciplină al Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice şi ale colegiilor de 

disciplină de pe lângă inspectoratele şcolare judeţene; 

 Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar; 

 Metodologie privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea 

efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii didactice; 

 Metodologia de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de 

director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate 

juridică; 
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 Metodologia de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 

învăţământ preuniversitar; 

 Metodologie cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar ; 

 Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar; 

 Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul 

preuniversitar; 

 Metodologia privind acordarea titlului profesorul anului în învăţământul preuniversitar; 

 Metodologia de recunoaştere a rezultatelor învăţării în contexte nonformale şi informale a 

cadrelor didactice şi de echivalare a acestora în credite pentru educaţie şi formare 

profesională; 

 Metodologia privind recunoaşterea competenţelor profesionale dobândite formal, 

nonformal sau informal de către cadrele didactice care ocupă funcţii de 

educatori/educatoare, institutori/institutoare, învăţători/învăţătoare, maistru-instructor, 

antrenor, în vederea ocupării funcţiei didactice de profesor pentru învăţământul preşcolar, 

profesor pentru învăţământul primar, profesor de instruire practică, respectiv profesor 

antrenor în cluburile sportive şcolare, palatele şi cluburile copiilor; 

 Regulament de organizare şi funcţionare a bibliotecilor şcolare şi a centrelor de 

documentare şi informare; 

 Metodologie privind organizarea și desfășurarea concursului de selecție a cadrelor 

didactice membre ale corpului național de experți în management educațional; 

 Metodologia privind organizarea și desfășurarea examenului național de definitivare în 

învățământ; 

 Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă al personalului didactic 

din învăţământ; 

 Norme metodologice pentru stabilirea obligaţiei didactice de predare a personalului de 

conducere din unităţile de învăţământ, unităţile conexe şi a personalului de conducere, 

îndrumare şi control din IŞJ/CCD; 

 Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor 

profesionale transferabile; 

 Regulament privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de 

unitățile de învăţământ preuniversitar; 

 Regulament privind organizarea și funcționarea consiliului național de etică din 

învățământul preuniversitar; 
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 Regulament privind acordarea de distincţii şi premii personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar de stat; 

 Cadrul metodologic pentru Aprobarea Curriculumului Şcolar (planuri-cadru şi programe 

şcolare); 

 Set de indicatori statistici pentru monitorizarea, analiza şi prognoza activităţilor de 

învăţare pe parcursul întregii vieţi; 

 Proiect – HOTĂRÂRE privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul 

preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar……; 

 OMECȘ nr. 3150/30.01.2015 privind acreditarea programelor de formare 

cont inuă ; 

 Ordin nr. 3168/04.02.2015 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de 

selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în 

management educaţional, seria a 10-a,….; 

 ORDIN nr. 3171/05.02.2015 pentru aprobarea Calendarului și a Metodologiei de 

înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar .......; 

 Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a a II-a, 

a IV-a, a VI-a, VIII-a; 

 Ordin nr. 5109/12.12.2014 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de 

învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru 

încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ro/index.php/articles/22500
http://www.edu.ro/index.php/articles/22500
http://www.edu.ro/index.php/articles/22500
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3.DATE GENERALE PRIVIND UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

 

a) PREZENTARE GENERALĂ  

 

Tipul școlii:      Școală gimnazială cu nivel primar  

Adresa unității de învățământ:  Râmnicu Vâlcea, strada Mărășești nr.14 

Felul unității:     independentă, cu personalitate juridică 

Forme de învățământ:    zi 

Forma de proprietate:    de stat 

Forma de finanțare:    buget 

Limba de predare:    limba română 

Populația școlară în anul 2017-2018: 460 

 

 

b) ISTORIC  

 

 Şcoala Gimnazială  „Ioan Gh. Duca” Rm.Vâlcea a  fost înfiinţată în 1890 și a funcționat o 

perioadă determinată de timp. Ea a fost reînființată prin Ordinul 1755 din 2 octombrie 1914 al 

Revizoratului Şcolar Județean Vâlcea sub denumirea de  Școala Primară Urbană Mixtă nr 2, cu  

sediul în strada Traian, Rm. Vâlcea.   

 Cursurile au început  pe data de 3 octombrie 1914 și, conform Ordinului, erau aduşi la 

această școală copiii care aveau vârsta legală și cei care urmau clasa I la Școala de Băieți si Fete 

din centrul orașului.  

 Circumscripția Școlii Primare Urbane Mixte nr 2 era stabilită după cum urmează: „din 

dreptul Sfiintei Episcopii spre miazănoapte a orașului cum și din cătunele Cetațuia, Dealulul 

Malului și Priba”. 

 Până pe data de 25 octombrie s-au înscris abia 41 de elevi în clasa  I, număr  „insuficient 

pentru titlul ce-l poartă această școală”, așa cum menționa directorul din perioada respectivă, 

învăţătorul Gheorghe Popescu, într-o adresă către Revizoratul școlar. De  aceea, domnul director 
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solicita şi copiilor din clasa a II-a, care aparţin acestei şcoli şi urmează cursurile şcolii din centru 

să urmeze cursurile tot la Școala Primară Urbană Mixtă nr.2.  

 Printr-o adresă a Revizoratului  Școlar, din decembrie 1914, se preciza „că toate cadrele 

didactice au obligatia să desfăşoare activitați extraşcolare, respectiv de a infiinţa pe lângă şcoală 

două secţii: una pentru analfabeţi, iar alta pentru ştiutorii de carte”. Scopul acestei activităţi era 

să desăvârşească ceea ce şcoala n-a putut la timp. Pe lângă cunoștinţele prevăzute de regulament 

învăţătorii trebuiau  să-i înveţe cele mai frumoase cântece eroice și naționale cerute de 

împrejurările pe care le trăim si să aibă și scriere citeaţă şi frumuoasă”. Condiţiile nu tocmai 

propice desfăşurării unui învăţământ de calitate au determinat parinţii si autoritaţile locale să 

colecteze fonduri pentru construirea unui nou local de şcoală. În anul 1925, cu fonduri comunale, 

a fost construit un nou local de şcoală  pe Calea lui Traian, vis-a-vis de Spitalul judeţean, ce a 

funcționat până în anul 1967, când  s-a dat în folosinţă actualul local din strada Mărășesti, 

Cartierul Traian. 

   Conform Hotararii 202 din 25.09.2007 a Consiliului Local a Municipiului Rm.Valcea, 

s-a schimbat denumirea scolii din Scoala cu clasele I-VIII Nr.2 Rm.Valcea ,in Scoala cu clasele 

I-VIII “IOAN GHEORGHE DUCA” Rm.Valcea,iar incepand cu 1.09.2012,denumirea scolii                                   

a devenit Scoala Gimnaziala “IOAN GHEORGHE DUCA” Rm.Valcea. 

 Din 1.09.2014 pana la 1.09.2017 Scolii Gimnaziale “IOAN GHEORGHE DUCA” i-au fost 

arondate Gradinita nr.16 Rm. Valcea si Gradinita cu Program Prelungit Traian. 

 

c) ANALIZA VIABILITĂȚII UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

RESURSE UMANE 

 

Numărul de elevi 

 2013-

2014 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

2017-2018 

Prescolar - 203 187 182 - 

Ciclul primar 322 306 273 283 276 

Ciclul 

gimnazial 
205 195 186 170 

184 

Total 527 704 646 635 460 
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 Per total școală,  în anul școlar 2013-2014 au fost 527 elevi, în anul școlar 2014-2015 au 

fost 501 elevi, în anul școlar 2015-2016 au fost  459 elevi, în anul școlar 2016-2017 au fost 453 

elevi, ceea ce înseamnă o scădere de la an la an a numărului de elevi. 

 

 În ciclul primar au fost în anul școlar 2013-2014 un nr.de 322 elevi, în anul școlar 2014-

2015  un nr.de 306 elevi, în anul școlar 2015-2016 un nr.de 273 elevi, în anul școlar 2016-2017 

un nr.de 283 elevi. 

 În ciclul gimnazial au fost în anul școlar 2013-2014 un nr.de 205 elevi, în anul școlar 

2014-2015 un nr.de 195 elevi, în anul școlar 2015-2016 un nr.de 186 elevi, în anul școlar 2016-

2017 un nr.de 170 elevi. 

 

 Din aceste diagrame se observă clar faptul că populația școlară este într-o continuă 

scădere, atât la ciclul primar, cât și la ciclul gimnazial, fapt datorat situației socio-economice a 

orașului tot mai precară de la an la an și migrării părinților spre alte orașe mai prospere financiar. 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Prescolar - 203 187 182 - 
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Clasa 

pregătitoare 
65 55 45 60 

58 

Clasa I 57 69 57 50 53 

Clasa a II-a 52 59 64 52 50 

Clasa a III-a 77 49 60 67 55 

Clasa a IV-a 71 74 47 54 60 

Ciclul 

primar 
322 509 460 465 

276 

Clasa a V-a  51 49 57 37 52 

Clasa a VI-a 42 50 42 52 37 

Clasa a VII-a 63 41 44 40 53 

Clasa a VIII-a 49 55 43 41 42 

Ciclul 

gimnazial 
205 195 186 170 

184 

Total 537 704 646 635 460 

 

 Se pot face astfel mai multe analize, din mai multe puncte de vedere, astfel: 

a) Analiză comparativă pe fiecare tip de clasă în cei patru ani. 

 

 În clasa pregătitoare au fost în anul școlar 2013-2014 65 elevi, în anul școlar  2014-2015 

55 elevi, în anul școlar 2015-2016 un nr.de 45 elevi, în anul școlar 2016-2017un nr.de 60 elevi. 
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 În clasa I au fost în anul școlar 2013-2014  57 elevi, în anul școlar  2014-2015 69 elevi, în 

anul școlar 2015-2016 57 elevi, în anul școlar 2016-2017 un nr.de 50 elevi. 

 În clasa a II-a au fost în anul școlar 2013-2014 52 elevi, în anul școlar  2014-2015 un 

nr.de 59 elevi, în anul școlar 2015-2016un nr.de 64 elevi, în anul școlar 2016-2017 un nr.de 52 

elevi. 

 În clasa a III-a au fost în anul școlar 2013-2014un nr.de 77 elevi, în anul școlar  2014-

2015un nr.de 49 elevi, în anul școlar 2015-2016un nr.de 60 elevi, în anul școlar 2016-2017un 

nr.de 67 elevi. 

 În clasa a IV-a au fost în anul școlar 2013-2014 71 elevi, în anul școlar  2014-2015- 74 

elevi, în anul școlar 2015-2016- 47 elevi, în anul școlar 2016-2017- 54 elevi. 

 În clasa V au fost în anul școlar 2013-2014-  51 elevi, în anul școlar 2014-2015- 49 elevi, 

în anul școlar 2015-2016- 57 elevi, în anul școlar 2016-2017- 37 elevi. 

 În clasa VI-a au fost în anul școlar 2013-2014- 42 elevi, în anul școlar 2014-2015- 50 

elevi, în anul școlar 2015-2016- 42 elevi, în anul școlar 2016-2017- 52 elevi. 

 În clasa a VII-a au fost în anul școlar 2013-2014- 63 elevi, în anul școlar 2014-2015- 41 

elevi, în anul școlar 2015-2016- 44 elevi, în anul școlar 2016-2017- 40 elevi. 

 În clasa a VIII-a au fost în anul școlar 2013-2014 49 elevi, în anul școlar 2014-2015- 55 

elevi, în anul școlar 2015-2016- 43 elevi, în anul școlar 2016-2017- 41 elevi. 

  

b) Analiză evolutivă a numărului de elevi din fiecare clasă (ex. clasa pregătitoare din anul 

2013-2014 a devenit clasa I în anul 2014-2015, apoi clasa a II-a în anul 2015-2016 și 

clasa a III-a în anul 2016-2017).  

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Clasa pregătitoare 65    

clasa I  69   

clasa a II-a   64  

clasa a III-a    67 

clasa I 57    

clasa a II-a  59   

clasa a III-a   60  

clasa a IV-a    54 

clasa a II-a 52    

clasa a III-a  49   

clasa a IV-a   47  
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clasa a V-a    37 

clasa a III-a 77    

clasa a IV-a  74   

clasa a V-a   57  

clasa a VI-a    52 

clasa a IV-a 71    

clasa a V-a  49   

clasa a VI-a   42  

clasa a VII-a    40 

clasa a V-a 51    

clasa a VI-a  50   

clasa a VII-a   44  

clasa a VIII-a    41 

clasa a VI-a 42    

clasa VII-a  41   

clasa a VIII-a   43  

clasa a VII-a 63    

clasa a VIII-a  55   

clasa a VIII-a 49    

 

 Clasa pregătitoare în anul școlar 2013-2014 a pornit cu 65 elevi, în anul școlar 2014-2015 

clasa I a avut 69 elevi, în anul școlar 2015-2016 clasa a II-a a avut 64, în anul școlar 2016-2017 

clasa a III-a avut 67 elevi. 

 Clasa I în anul școlar 2013-2014 a avut 57 elevi, în anul școlar 2014-2015 clasa                

a II-a avut 59 elevi, în anul școlar 2015-2016 clasa a III-a a avut 60, în anul școlar 2016-2017 

clasa a IV-a avut 54 elevi. 

 Clasa a II-a în anul școlar 2013-2014 a avut 52 elevi, în anul școlar 2014-2015 clasa                

a III-a avut 49 elevi, în anul școlar 2015-2016 clasa a IV-a a avut 47, în anul școlar 2016-2017 

clasa a V-a avut 37 elevi. 

 Clasa a III-a în anul școlar 2013-2014 a avut 77 elevi, în anul școlar 2014-2015 clasa                

a IV-a avut 74 elevi, în anul școlar 2015-2016 clasa a V-a a avut 57, în anul școlar 2016-2017 

clasa a VI-a avut 52 elevi. 
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 Clasa a IV-a în anul școlar 2013-2014 a avut 71 elevi, în anul școlar 2014-2015 clasa                

a V-a avut 49 elevi, în anul școlar 2015-2016 clasa a VI-a a avut 42, în anul școlar 2016-2017 

clasa a VII-a avut 40 elevi. 

 Clasa a V-a în anul școlar 2013-2014 a avut 51 elevi, în anul școlar 2014-2015 clasa                

a VI-a avut 50 elevi, în anul școlar 2015-2016 clasa a VII-a a avut 44, în anul școlar 2016-2017 

clasa a VIII-a avut 41 elevi. 

 Clasa a VI-a în anul școlar 2013-2014 a avut 42 elevi, în anul școlar 2014-2015 clasa                

a VII-a avut 41 elevi, în anul școlar 2015-2016 clasa a VIII-a a avut 43 elevi. 

 Clasa a VII-a în anul școlar 2013-2014 a avut 63 elevi, în anul școlar 2014-2015 clasa                

a VII-a avut 55 elevi. 

 Clasa a VIII-a în anul școlar 2013-2014 a avut 49 elevi. 

 

c) Analiză comparativă pe toate clasele din cei patru ani: 

  
clasa 

preg. 

clasa 

I 

clasa 

a II-a 

clasa  

a III-a 

clasa  

a IV-a 

clasa  

a V-a 

clasa  

a VI-a 

clasa  

a VII-a 

clasa  

a VIII-a 
Total 

2013-2014 65 57 52 77 71 51 42 63 49 527 

2014-2015 55 69 59 49 74 49 50 41 55 501 

2015-2016 45 57 64 60 47 57 42 44 43 459 

2016-2017 60 50 52 67 54 37 52 40 41 465 
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 Se poate spune că în anul 2013-2014, cei mai mulți elevi s-au regăsit în clasele a 

III-a și    a IV-a, în anul 2014-2015 în clasele a II-a și a IV-a, în anul școlar 2015-

2016 în clasele a II-a și     a III-a, în anul școlar 2016-2017 în clasele pregătitoare 

și a III-a.  

 

Anul școlar Nr. elevi 

înscriși la 

examen 

Nr. elevi 

promovați la 

limba română 

Procent 

promovabilitate 

limba română  

Nr. elevi 

promovați la 

matematică 

Procent 

promovabilitate 

matematică  

2013-2014 43 28 65,11% 25 58,13% 

2014-2015 52 49 94,23% 38 73,07% 

2015-2016 38 30 78,84% 28 73,68% 

2016-2017 33 28 84,84% 22 66,66% 

  

 Se observă deci, că cel mai mare procent de promovabilitate la limba română a fost 

obținut în anul școlar 2014-2015, iar la matematică în anii școlari 2014-2015 și 2015-2016.  

  

 Repartiția computerizată a elevilor care au ales să contine școala cu liceul la o 

specializare la care nu s-a cerut o probă de aptitudini arată astfel: 

 

LICEUL  2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” 1 4 2 - 

Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” 1 4 5 4 

Colegiul Național „Alexandru Lahovari” 8 6 8 5 
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Colegiul Energetic 2 9 4 7 

Liceul Sanitar „Antim Ivireanul” 2 4 2 4 

Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului 12 13 2 2 

Colegiul Economic 5 5 4 4 

Seminarul Teologic „Sf. Nicolae”  1 - - 2 

Grup Școlar „Henri Coandă” 6 1 4 2 

Liceul Grădiștea 1 - - - 

Grup Școlar Oltchim - 3 - 1 

Grup Școlar Căpitan „Nicolae Pleșoianu” - - - 1 

 

 

 

                                     REZULTATE LA EVALUAREA NATIONALA  

 ANUL 2013 – 2014  

 

 
NOTE LIMBA 

ROMÂNĂ 

NOTE 

MATEMATICĂ 

MEDII 

EVALUAREA 

NAȚIONALĂ 

MEDII  ADMITERE 

LICEU (fără elevii admiși 

prin probe de aptitudini) 

10 - - - - 

9 – 9,99 1 3 2 2 

8 – 8,99  6 6 4 8 

7 – 7,99 6 6 11 8 

6 – 6,99 3 4 1 3 

5 – 5,99   9 4 5 7 

4 – 4,99 4 4 5 5 

3 – 3,99  6 6 4 6 

2 – 2,99 3 3 7 - 

1 – 1,99 1 3 - - 

 39 ELEVI 39 ELEVI 39 ELEVI 39 ELEVI 

 

 Se poate face o comparație îmtre mediile de la evaluarea națională și mediile de admitere, 

remarcându-se tendința de creștere a mediei de admitere, ca urmare a includerii mediilor din 

ciclul gimnazial, cu păstrarea zonelor de maxim pentru mediile între 7 și 7,99, dublată de o 

mărirea mediilor între 2 și 2,99 de la Evaluarea Națională.    
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REPARTIȚIA COMPUTERIZATĂ 2013 – 2014  

 

LICEUL  NR. ELEVI ADMIȘI 

Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” 1 

Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” 1 

Colegiul Național „Alexandru Lahovari” 8 

Colegiul Energetic 2 

Liceul Sanitar „Antim Ivireanul” 2 

Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului 12 

Colegiul Economic 5 

Seminarul Teologic „Sf. Nicolae”  1 

Grup Școlar „Henri Coandă” 6 

Liceul Grădiștea 1 

TOTAL 39 elevi 
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 În anul 2013-2014 cei mai mulți absolvenți au preferat Colegiul de Silvicultură și 

Protecția Mediului, Colegiul Național „Alexandru Lahovari”, Grup Școlar „Henri Coandă” și 

Colegiul Economic. 

 

 

                                                      ANUL 2014 – 2015  

 

 
NOTE LIMBA 

ROMÂNĂ 

NOTE 

MATEMATICĂ 

MEDII 

EVALUAREA 

NAȚIONALĂ 

MEDII  ADMITERE 

LICEU (fără elevii admiși 

prin probe de aptitudini) 

10 - - - - 

9 – 9,99 9 9 7 7 

8 – 8,99  12 6 9 11 

7 – 7,99 9 4 5 5 

6 – 6,99 13 7 11 17 

5 – 5,99   6 12 14 7 

4 – 4,99 2 9 5 2 

3 – 3,99  - 5 1 - 

2 – 2,99 1 - - - 

1 – 1,99 - - - - 

 52 ELEVI 52 ELEVI 52 ELEVI 49 ELEVI 

 

 Se poate face o comparație îmtre mediile de la evaluarea națională și mediile de admitere, 

remarcându-se tendința de creștere a mediei de admitere, ca urmare a includerii mediilor din 
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ciclul gimnazial, cu păstrarea zonelor de maxim pentru mediile între 6 și 6,99, dublată de o 

mărirea mediilor între 3 și 5,99 de la Evaluarea Națională.    

 

 

 

 

REPARTIȚIA COMPUTERIZATĂ 2014 – 2015  

 

LICEUL  NR. ELEVI ADMIȘI 

Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” 4 

Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” 4 

Colegiul Național „Alexandru Lahovari” 6 

Colegiul Energetic 9 

Liceul Sanitar „Antim Ivireanul” 4 

Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului 13 

Colegiul Economic 5 

Grup Școlar Oltchim 3 

Grup Școlar „Henri Coandă” 1 

TOTAL 49 elevi 
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 În anul 2014-2015 cei mai mulți absolvenți au preferat Colegiul de Silvicultură și 

Protecția Mediului, Colegiul Energetic, Colegiul Național „Alexandru Lahovari” și Colegiul 

Economic. 

 

                                                   ANUL 2015– 2016  

 

 
NOTE LIMBA 

ROMÂNĂ 

NOTE 

MATEMATICĂ 

MEDII 

EVALUAREA 

NAȚIONALĂ 

MEDII  ADMITERE 

LICEU (fără elevii admiși 

prin probe de aptitudini) 

10 - 1 - - 

9 – 9,99 7 5 6 6 

8 – 8,99  5 5 5 10 

7 – 7,99 8 7 7 3 

6 – 6,99 5 5 3 3 

5 – 5,99   5 5 7 5 

4 – 4,99 1 3 4 3 

3 – 3,99  3 3 2 1 

2 – 2,99 4 3 3 - 

1 – 1,99 - 1 1 - 

 38 ELEVI 38 ELEVI 38 ELEVI 31 ELEVI 

 

 Se observă faptul că maximul mediilor la evaluarea națională se regăsește între 7 – 7,99 și 

5 – 5,99, iar maximul mediilor de admitere este între 8 – 8,99, urmat de 9 – 9,99.     
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REPARTIȚIA COMPUTERIZATĂ 2015 – 2016  

 

LICEUL  NR. ELEVI ADMIȘI 

Colegiul Național de Informatică „Matei Basarab” 2 

Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” 5 

Colegiul Național „Alexandru Lahovari” 8 

Colegiul Energetic 4 

Liceul Sanitar „Antim Ivireanul” 2 

Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului 2 

Colegiul Economic 4 

Grup Școlar „Henri Coandă” 4 

TOTAL 31 elevi 
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 În anul 2015-2016 cei mai mulți absolvenți au preferat Colegiul Național „Alexandru 

Lahovari”, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Colegiul Energetic, Grup Școlar „Henri 

Coandă” și Colegiul Economic. 

 

                                                       ANUL 2016– 2017  

 

 
NOTE LIMBA 

ROMÂNĂ 

NOTE 

MATEMATICĂ 

MEDII 

EVALUAREA 

NAȚIONALĂ 

MEDII  ADMITERE 

LICEU (fără elevii admiși 

prin probe de aptitudini) 

10 - - - - 

9 – 9,99 5 2 3 5 

8 – 8,99  8 5 5 5 

7 – 7,99 7 4 7 8 

6 – 6,99 3 4 5 4 

5 – 5,99   5 7 2 2 

4 – 4,99 1 1 4 5 

3 – 3,99  2 2 3 3 

2 – 2,99 2 6 3 1 

1 – 1,99 - 2 1 - 

 33 ELEVI 33 ELEVI 33 ELEVI 33 ELEVI 

 

 Se observă faptul că maximul mediilor la evaluarea națională se regăsește între 7 – 7,99, 

iar maximul mediilor de admitere este tot între 7 – 7,99.  
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                            REPARTIȚIA COMPUTERIZATĂ 2016 – 2017  

 

LICEUL  NR. ELEVI ADMIȘI 

Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” 4 

Colegiul Național „Alexandru Lahovari” 5 

Colegiul Energetic 7 

Liceul Sanitar „Antim Ivireanul” 4 

Colegiul de Silvicultură și Protecția Mediului 2 

Colegiul Economic 4 

Grup Școlar „Henri Coandă” 2 

Seminarul Teologic „Sf. Nicolae” 2 

Grup Școlar Oltchim 1 

Grup Școlar „Căpitan Nicolae Pleșoianu” 1 

TOTAL 31 elevi 
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 În anul 2016-2017 cei mai mulți absolvenți au preferat Colegiul Energetic, Colegiul 

Național „Alexandru Lahovari”, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Liceul Sanitar „Antim 

Ivireanul” și Colegiul Economic 

 

 

                                              PERSONALUL ÎNCADRAT 

 

 EDUCA- 

TOARE 

ÎNVĂȚĂTORI PROFESORI PERSONAL 

DIDACTIC 

AUXILIAR 

PERSONAL 

NEDIDACTIC 

2013 – 2014 - 13 20 4 5 

2014 – 2015  15 12 20 6 16 

2015 – 2016 15 11 18 6 16 

2016 – 2017 15 12 19 14 8 

 

 Se poate observa că, în acești patru ani, personalul încadrat pe fiecare categorie este 

relativ constant ca și număr.  

                                                    

                                               4.  RESURSE MATERIALE 

Scoala Gimnaziala”Ioan Gh Duca” functioneaza cu 23 sali de clasa,o sala de 

gimnastica, un laborator de fizica,un laborator de informatica,un teren sportiv,26 de 

calculatoare din care 15 calculatoare care sunt utilizate de catre elevi, 11 calculatoare 

sunt utilizate de personalul didactic, toate fiind conectate la retea de calculatoare si 

internet. 
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    5. ANALIZA MEDIULUI INTERN ( S.W.O.T) 
 

  PUNCTE TARI 
 

 Imaginea foarte bună a școlii în comunitate 

 Unitatea şcolară cuprinde nivelurile de învăţământ : primar și gimnazial. 

  Se obțin rezultate bune și foarte bune la olimpiade şi concursuri şcolare. 

 Pentru nivelurile de şcolarizare primar și gimnazial dispunem de întregul material 

curricular (planuri de învăţământ şi programe şcolare, programe şcolare alternative, 

auxiliare curriculare - manuale, caiete de lucru, ghiduri de aplicare, culegeri de 

probleme, îndrumătoare etc.); 

  Nevoile de învăţare ale elevilor sunt corelate cu metodele şi tehnicile de predare; 

  Şcoala încurajează diversificarea activităţii în unitate şi crearea unui climat centrat pe 

respectarea persoanelor implicate în activitatea didactică și educativă; 

  Personal didactic calificat în proporţie de 100 %; 

  Ponderea cadrelor didactice titulare cu grad didactic este foarte mare;  

 Ponderea cadrelor didactice cu performanţe în activitatea didactică este de aprox. 70 %;  

Relaţiile interpersonale (profesor-elev, conducere-subalterni, profesori părinţi, 

profesori-profesori etc.) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, 

stimulativ; 

   Stabilirea CDŞ-ului- în funcţie de decizia majorităţii elevilor din clase; 

   Există o bună delimitare a responsabilităţilor cadrelor didactice, există comisii 

constituite pe diverse probleme, precum şi o bună coordonare a acestora;  

  Preocupări în direcţia predării cunoştinţelor prin folosirea softului educaţional ;  

 Cadrele didactice au abilităţi în domeniul IT şi preocupări pentru predarea lecţiilor cu 

mijloacele moderne. 

  Şcoala dispune de un local frumos amenajat, cu toate utilităţile necesare;  

 Baza materială modernizată;  

  Şcoala dispune de conexiune wi-fi;  

 Conectarea la Internet și la televiziune prin cablu;  

  Menţinerea stării de funcţionare prin activităţi de întreţinere şi reparaţii periodice; 

   Colaborarea foarte bună cu Primăria, Poliția de proximitate, DSV-ul, Inspectoratul Teritorial de 

Muncă, Grupul de pompieri, Oficiul pentru protecția consumatorului;  

 Colaborare cu teatre, ONG, diferite instituții , cu Biblioteca Municipala; 
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                            PUNCTE SLABE (WEAKNESSES) 

 

 

 De multe ori propunerile părinților pentru activitățile opționale nu satisfac în totalitate 

nevoile educaţionale ale elevilor şi nu constituie întotdeauna o activitate atractivă 

pentru aceştia.  

  Programe școlare în continuă schimbare la nivel primar, generând probleme reale cu 

existența manualelor. 

   Lipsa unei evidenţe și a unui control în vederea recuperării pagubelor realizate de către 

elevi; o Utilizarea incorectă a unor utilităţi de către elevi. 

  Posturi încă insuficiente la personalul nedidactic- îngrijitoare, mecanic. 

 Insuficienta informare a multor cadre didactice asupra noutăţilor privind aplicarea 

proiectelor de reformă în învăţământ şi legislaţiei şcolare, implicând o redusă participare 

la actul decizional; 

 Cadru restrâns de resurse financiare  pentru motivarea cadrelor didactice;  

 Existenţa unor cazuri de neasumare a responsabilităţii în exercitarea actului managerial; 

 Reticenţa faţă de nou şi schimbare a unor cadre didactice; 

 Persistenţa formalismului în formarea continuă la nivelul comisiilor metodice din şcoală; 

 Rată încă ridicată a absenteismului şi a abandonului şcolar în unitate la populaţia de etnie 

rromă . 

 

                                                    OPORTUNITĂŢI (OPPORTUNITIES) 

 

 

 Majoritatea părinţilor colaborează cu cadrele didactice în vederea procurării de 

auxiliare. 

  Oferta mare de auxiliare didactice permite o selecţie riguroasă în vederea achiziţionării.  

  Legislaţia muncii permite angajarea de către şcoală a personalului calificat pentru 

compartimentele deficitare; 

  Părinţi care solicită şi manifestă interes pentru o pregătire de calitate; 

  Număr mare de solicitări de înscriere a copiilor în unitatea de învățământ;  

  Sprijin din partea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor pentru rezolvarea problemelor 

materiale curente.  
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  Solicitările de închiriere a spaţiilor şcolare. 

  Creşterea exigenţei părinţilor faţă de serviciile pe care le oferă şcoala, disponibilitatea acestora 

pentru colaborare.  Paletă largă de oferte pentru proiectele de parteneriat;  Lobby din partea 

părinţilor privind realizările şi performanţele şcolii 

 Cadre didactice, manageri bine pregătiţi din punct de vedere ştiinţific, majoritatea cu 

experienţă profesională, inclusiv managerială;  

 Existenţa unui număr foarte mare de cadre didactice calificate, cu gradele didactice II, I; 

 Existenţa unui număr mare de formatori şi metodişti; 

 Perfecţionarea majorităţii cadrelor didactice prin stagii de formare în specialitate, 

management şcolar, activitate de mentorat, iniţiere în utilizarea calculatorului;  

 Implicarea unui număr mare de cadre didactice în elaborarea unor auxiliare curriculare, 

manuale şi mijloace de învăţământ omologate de Ministerul Educației Naționale ;  

 Număr mare de elevi participanţi şi premianţi la concursurile şi olimpiadele şcolare; 

 Rezultate bune obţinute la examenele și testările naţionale (existenţa unor clase cu 

promovabilitate 100%); 

 Grad înalt de adaptabilitate şi flexibilitate a ofertei de formare; 

 Interes crescut al unor cadre didactice pentru angrenarea în proiecte naţionale şi 

internaţionale; 

 Câştigarea granturilor pentru proiecte în mediul urban (la Programul de Granturi pentru 

Dezvoltarea Şcolară, judeţul Vâlcea ocupă unul din locurile fruntaşe pe ţară ca număr de 

proiecte finanţate); 

 Dotarea unităţii şcolare de învăţământ cu echipament informatic, existenţa unor cabinete 

specializate dotate cu mijloace multimedia; 

 Buna colaborare între unitatea școlară și toate compartimentele Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Vâlcea,  inspectorul şcolar general, inspectorii școlari generali adjuncți, alte 

unităţi şcolare de același nivel și chiar de nivel superior, 

 Număr mare de parteneriate educaţionale locale, naţionale, europene, prin programe 

specifice şi proiecte încheiate la nivelul unităţilor şcolare şi al Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Vâlcea; 

 Reabilitarea instituției şcolare prin proiecte naţionale;  

 Corelarea fondului de carte al bibliotecii cu noul curriculum. 
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                                             AMENINŢĂRI (THREATS) 

 

 Existenţa unor necorelaţii între programele şcolare de la învăţământul 

              primar cu cele de la învăţământul gimnazial; 

 Integrarea elevilor cu CES constituie un proces anevoios care generează o 

           serie de probleme în relațiile școlii, ale profesorilor cu părinții elevilor din 

            colectivul respectiv. 

 Criza de timp a părinţilor reduce implicarea familiei în viaţa şcolară. Acest lucru se 

reflectă atât în relaţia profesor-elev, cât şi în performanţa 

            şcolară a elevilor. 

  Schimbarea de atitudine a părinților în sensul unor intruziuni în activitatea 

            școlii, ceea ce generează piedici în cursul fluent al demersurilor școlare. 

  Nivelul scăzut de pregătire a profesorilor debutanți, salarizarea slabă și 

            părăsirea sistemului de către personalul didactic performant care se 

           îndreaptă spre alte domenii. 

 Lipsa unui statut social care să asigure stabilitate şi continuitate în proiectarea şi 

desfăşurarea activităţilor directorilor; 

 Sistem legislativ instabil, complicat, adesea confuz, restrictiv şi în continuă transformare; 

 Slaba motivaţie financiară a personalului şi migrarea cadrelor tinere spre domenii mai 

bine plătite;  

 Nivelul scăzut al resurselor bugetare, mai ales în mediul rural (structuri), combinat cu 

lipsa de experienţă la nivelul consiliilor locale privind specificul finanţării unităţilor de 

învăţământ;  

 Insuficienta conştientizare a unor factori de decizie (consilii locale, societăţi comerciale, 

sindicate, părinţi, elevi, cadre didactice) privind priorităţile şi direcţiile de evoluţie 

necesare în învăţământ; 

 Situaţia socio-economică precară a familiilor din care provin unii copii/ elevi; 

 Insuficientă conştientizare a părinţilor copiilor/elevilor privind rolul lor de principal 

partener educaţional al   şcolii;  

 Diminuarea efectivelor de elevi, ca urmare a indicelui scăzut de natalitate.  
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 6 .ANALIZA MEDIULUI EXTERN ( P.E.S.T.E.) 
 

               Pentru a realiza o bună diagnoză şi prognoză a complexităţii, diversităţii şi 

  amplitudinii activităţilor şcolare, pentru a obţine o reflecţie critică asupra situaţiei 

  de fapt şi pentru satisfacerea nevoilor organizaţiei şi a comunităţii am apelat la 

  analiza P.E.S.T.E care reliefează: 

     - contextul politic (P) 

     - contextul economic (E) 

     - contextul social (S) 

     - contextul tehnologic (T) 

     - contextul ecologic (E) 

                                                  Contextul  politic(P) 

Politica educaţională aplicată în învăţământ la nivelul judeţului Vâlcea din care face parte 

Școala Gimnazială I. Gh. Duca Râmnicu Vâlcea, având la bază principiul descentralizării şi 

flexibilizării, al descongestionării, se dovedeşte eficientă în dezvoltarea pozitivă a activităţii. La 

nivelul judeţului Vâlcea, mai ales în mediul urban (Râmnicu Vâlcea), în urma descentralizării 

administraţiei publice, comunitatea locală şi-a asumat, în mare parte, rolul de principal sprijin 

financiar al unităţii de învăţământ, răspunzând, în limita posbilităţilor, solicitărilor manager ilor, 

fiind deschisă unui dialog constructiv. De asemenea, comunitatea locală are un rol decisiv în 

realizarea proiectelor unităţii de învăţământ manageriate. 

                                 Contextul economic(E) 

La nivelul judeţului în general, și Municipiului Râmnicu Vâlcea în special, putem vorbi 

despre o relansare economică în ultimul timp, fapt ce  influenţează pozitiv posibilitatea acordării 

unor resurse financiare mai mari învăţământului. Putem considera ca ramuri economice 

prioritare la nivelul judeţului: turismul, alimentara şi comerţul. Aceasta relansare economică nu 

prezintă în totalitate interes pentru elevi, nefiind considerată importantă popularizarea 

activităţilor specifice. 

Nivelul mic al câştigurilor lunare în familiile elevilor influenţează negativ posibilitatea 

lărgirii bazei didactice a învăţământului, la nivel de unitate şcolară, părinţii nemaifiind dispuşi să 

sprijine financiar şcoala.  
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                                   Contextul social(S) 

Existenţa sărăciei, generatoare de delincvenţă în rândul elevilor, impune reorientarea 

termenului de educare a personalităţii elevului, insistându-se asupra contracarării efectelor 

negative mai sus menţionate. 

Eterogenitatea mediilor familiale din care provin elevii generează poziţii dife-rite faţă de 

problematica educaţiei, existând şi grupuri de interes care nu o receptează ca pe un adevărat 

mijloc de promovare socială. 

Consiliul Judeţean Vâlcea consideră că numai prin eforturile de educaţie, formare şi 

instruire permanentă a adulţilor se vor putea atenua: creşterea şomajului, creşterea alarmantă a 

violenţei şi a ratei infracţionalităţii deprecierea relaţiilor interumane, tendinţa de negare a 

autorităţii statului şi a instituţiilor sale, atitudinea civică pasivă, excluderea socială. 

În baza O.G. nr. 33/2001, aprobată prin Legea 126/2002, elevii cu situaţie materială precară vor 

beneficia de rechizite şcolare gratuite. Conform Legii Învăţământului nr. 1/2011 cu completările 

şi modificările ulterioare, vor primi manuale gratuite şi elevii din clasa I-VIII. 

                                 Contextul tehnologic(T) 

La nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea, există suficiente spaţii de formare a cadrelor 

didactice şi elevilor, utilate cu aparatura necesară. În mediul urban şi chiar în unele zone rurale, 

majoritatea familiilor beneficiază de televiziune prin cablu, copiii putând urmări programe 

educaţionale pe canale ca Discovery, Animal Planet, National Geographic sau România Cultural. 

  Numărul calculatoarelor personale existente în familiile elevilor este destul de mare, iar al 

celor conectate la Internet suficient, fapt ce impune acţiuni susţinute din partea managerilor în 

dotarea unităţilor şcolare cu reţele de calculatoare şi conectare la Internet, precum şi pentru 

introducerea orelor opţionale de informatică încă de la nivelul învăţământului primar.  

În anii şcolari trecuți s-a încheiat dotarea instituțiilor școlare și implicit a Școlii 

Gimnaziale I. Gh. Duca Râmnicu Vâlcea cu câte o reţea de 10 calculatoare şi un server. Acest 

lucru a permis conectarea la internet, a tuturor colegiilor, liceelor şi grupurilor şcolare din judeţul 

Vâlcea şi a unor şcoli gimnaziale, fapt ce permite ca, în anii şcolari viitori să poată fi utilizat 

programul de Asistenţă Educaţională pentru licee, bază a sistemului Educaţional Informatizat. 

                                 Contextul Ecologic(E) 

La nivelul judeţului Vâlcea proiectele iniţiate şi derulate atât de Inspectoratul Şcolar 

Judeţean cât şi de unitatea şcolară, nu afectează mediul prin gunoiul sau deşeurile produse în 

urma activităţilor desfăşurate. De asemenea, se are în vedere derularea unor proiecte în unităţile 

de învăţământ pentru educaţia ecologică a elevilor.  
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                                                  7.  VIZIUNEA 

   

     În contextul integrării României in Uniunea Europeană: 

„ Școala Gimnazială I. Gh. Duca Rm. Vâlcea trebuie  să devină un garant al calităţii 

procesului educaţional, prin crearea unui climat de muncă stimulativ în vederea facilitării 

dezvoltării individuale a fiecărui copil sau beneficiar al sistemului educaţional astfel încât 

să dea sens încrederii şi aspiraţiilor sale, atât pe plan personal, cât şi profesional.”  

Planul de dezvoltare instituțională prevede promovarea unui învățământ de calitate, 

modern și flexibil, stimularea creativităţii, abandonarea stilului rigid şi nedemocratic în relaţiile 

profesor-elev, centrarea învăţământului pe 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 vor oferi un model de progres 

educaţional, generator de cetăţeni activi şi productivi, apţi să se integreze cu succes în viaţa 

comunităţii. 

 

                                                 8. MISIUNEA 

    

 Școala Gimnazială I. Gh. Duca Rm.Vâlcea este o instituție de învățământ a cărei misiune este:  

„Asigurarea cadrului propice desfăşurării unui învățământ de calitate, pentru a oferi noi şi 

importante avantaje educaţionale copiilor și elevilor vâlceni , de a asigura educaţiei o 

calitate europeană prin procesul de învăţământ, de a forma elevii ca viitori cetăţeni, activi 

şi creativi, capabili să se integreze pe piaţa muncii şi într-o societate dinamică de tip 

european.’’ 

  Se dorește, astfel, asigurarea unui mediu educaţional eficient, care să permită punerea în 

valoare a aptitudinilor fiecărui elev.  

 



 

33 

 

 

 

 

 

                                  9. OBIECTIVE GENERALE 

 

Oferta politică a guvernului în domeniul educaţiei este construită în jurul următoarelor 

obiective majore:  

 Acces egal şi sporit la educaţie;  

 Calitate ridicată a educaţiei şi pregătirea societăţii bazate pe cunoaştere;  

 Descentralizarea şi depolitizarea sistemului educativ;  

 Transformarea educaţiei în resursă de bază a modernizării României;  

 Considerarea investiţiei în forța umană ca investiţia cea mai profitabilă pe termen lung;  

 Combinarea eficientă a educaţiei de elită cu educaţia generală;  

 Compatibilizarea europeană şi scoaterea învăţământului românesc din izolarea din ultimii 

ani;  

 Dezvoltarea instituţională a educaţiei permanente.  

Școala Gimnazială I. Gh. Duca Râmnicu Vâlcea, împreună cu Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Valcea îşi propune, în concordanţă cu politicile educaţionale promovate de către 

Ministerul Educației Naționale realizarea acestor obiective generale adaptate la specificul 

judeţului Valcea. 
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10.ȚINTE STRATEGICE 

 

ŢINTA 1. Dezvoltarea institutionala prin creşterea gradului de implicare a părinţilor în 

viaţa şcolii 

Obiectiv general Activitatea 

O 1.1. Motivarea părinţilor pentru 

implicarea în viaţa şcolii 

A 1.1.1. Înfiinţarea unei asociaţii a părinţilor cu statut juridic 

A 1.1.2. Organizarea adunărilor generale pentru constituirea 

CRP 

A 1.1.3. Participarea părinţilor, prin CRP, la proiectarea 

CDS 

A 1.1.4. Participarea părinţilor, prin CRP, la revizuirea PDI 

şi a ofertei şcolare 

A 1.1.5. Participarea părinţilor la demersul de evaluare 

internă 

O 1.2. Participarea a cel  puţin 25% 

din părinţi la activităţi comune cu 

şcoala 

A 1.2.1. Participarea părinţilor la proiectarea şi realizarea 

unor activităţi extraşcolare 

A 1.2.2. Participarea părinţilor la proiectarea şi realizarea 

unor activităţi didactice 

A 1.2.3. Participarea părinţilor la proiectarea şi realizarea 

unor activităţi de formare a părinţilor 
 

 

ŢINTA 2. Îmbunătăţirea climatului de siguranţă în şcoală pentru elevi şi personal 

didactic şi nedidactic 

Obiectiv general Activitatea 

O 2.1. Eficientizarea sistemului de 

supraveghere şi pază prin acoperirea 

totală a spaţiilor 

A 2.1.1. Recondiţionarea şi modernizarea sistemului de 

supraveghere video 

A 2.1.2. Extinderea sistemului de supraveghere şi alarmare. 

A 2.1.3. Realizarea unui sistem de iluminare exterior eficient 

şi economic 

O 2.2. Îmbunătăţirea continuă a 

calităţii serviciilor medicale 

A 2.2.1 Asigurarea unor servicii medicale de calitate. 

A 2.2.2 Organizarea unor activităţi de educaţie pentru 

sănătate cu implicarea tuturor elevilor şcolii, prin programe 

de prevenţie 
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ȚINTA 3. Consolidarea capacitatii institutionale prin creşterea calităţii serviciilor 

educaţionale  

Obiectiv general Activitatea 

O 3.1. Eficientizarea 

mecanismului de evaluare 

internă 

A 3.1.1. Asigurarea eficacității și creșterii efectivității 

mecanismului de evaluare prin: 

- continuitatea și asigurarea specializării în cadrul 

CEAC 

- evaluarea semestrială a rezultatelor aplicării 

mecanismelor de îmbunătățire a proceselor de 

evaluare instituțională 

- elaborarea unor instrumente specifice de autoevaluare 

instituțională, adaptate școlii noastre 

A 3.1.2. Eficientizarea folosirii instrumentelor și a 

procedurilor de asigurarea a calității în vederea 

obținereii unor rezultate relevante și a elaborării unor 

măsuri pertinente și fezabile de îmbunătățire 

O 3.2. Realizarea unor elemente 

de cultură a calității în școală 

A 3.2.1. Generalizarea raportării la standardele de 

calitate în orice proces de autoevaluare realizat în 

școală 

A 3.2.2. Instituirea mecanismelor de îmbunătățire la 

toate nivelurile de decizie – comisii, compartimente 

 

ȚINTA 4. Formarea resursei umane în raport cu contextul socio-economic.  

Obiectiv general Activitatea 

O 4.1. Creșterea participării 

cadrelor didactice la programe de 

formare relevante, raportat la 

PDI și oferta școlii 

A 4.1.1. Participarea cadrelor școlii la programe de 

formare în conformitate cu strategia de dezvoltare a 

CDS, respectiv a strategiei de formare 

A 4.1.2. Instituirea unui mecanism de monitorizare a 

efectivității participării la programele de formare, în 

sensul aplicării competențelor dobândite în activitatea 

cu elevii 

O 4.2. Participarea personalului 

didactiv auxiliar și nedidactic la 

programe de formare 

A 4.2.1. Participarea întregului personal didactic 

auxiliar la programe specifice de formare, în 

conformitate cu strategia de formare, elaborată conform 

țintelor strategice de dezvoltare a CDS și a ofertei 

școlare, în conformitate cu exigențele legislative 

A 4.2.2. Participarea întregului personal nedidactic la 

programe specifice de formare, în conformitate cu 

strategia de dezvoltare, elaborată conform țintelor 

strategice de dezvoltare, în confomitate cu exigențele 

legislative 
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ȚINTA 5. Promovarea imaginii școlii prin diversificarea ofertei școlare educationale 

Obiectiv general Activitatea 

O 45.1. Diversificarea ofertei 

școlare 

A 5.1.1. Creșterea gradului de personalitate a 

demersului didactic prin predarea pe cabinete și 

laboratoare 

A 5.1.2. Alinierea programului Școală după școală la 

cerințele normative și la nevoile elevilor și familiilor 

lor 

A 5.1.3. Diversificarea ofertei școlare prin realizarea de 

activități comune ale cadrelor didactice din școală cu 

profesori de la Palatul Copiilor Rm. Vâlcea 

O 5.2. Promovarea imaginii 

școlii prin mijloace digitale 

A 5.2.1. Achiziționarea unui domeniu pentru site-ul 

școlii 

A 5.2.2. Realizarea unui site al școlii care să cuprindă 

informații relevante pentru părinți, elevi și profesori, 

referitoare la CDS, programe specific, oferta de 

activități extracurriculare 

A 5.2.3. Actualizarea lunară a site-ului școlii, conform 

strategiei de promovare a imaginii și a ofertei școlare 

A 5.2.4. Diversificarea modalităților de promovare prin 

realizarea de bannere digitale și clipuri promoționale 

O 5.3. Diversificarea 

modalităților de promovare a 

imaginii școlii 

A 5.3.1. Realizarea de activități comune cu personalul 

din grădinițe, în vederea atragerii elevilor pentru ciclul 

primar 

A 5.3.2. Realizarea de activități comune profesori – 

învățători, cu elevii, respectiv, părinții, în vederea 

creșterii ratei de trecere a elevilor din ciclul primar în 

cel gimnazial  

A 5.3.3. Realizarea unor materiale de promovare – 

pliante, clipuri publicitare ale școlii, de către elevi, sub 

îndrumarea cadrelor didactice. 

A 5.3.4. Realizarea unor materiale promoționale – 

pixuri, agende, calendare, prin care să se promoveze 

școala / proiectele școlii. 

 

 

ȚINTA 6. Eficientizarea alocării resurselor în vederea îmbunătățirii condițiilor în 

contextul reducerii numărului de elevi           

Obiectiv general Activitatea 

O 6.1. Creșterea eficienței A 6.1.1. Creșterea randamentului actului didactic prin 
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folosirii resursei umane a școlii atribuirea sălilor fiecărui cadru pentru predarea pe 

cabinete și laboratoare   

A 6.1.2. Eficientizarea serviciului pe școală prin 

folosirea aparaturii de supraveghere și implicarea 

tuturor cadrelor didactice 

A 6.1.3. Creșterea gradului de implicare a cadrelor 

didactice în activități extra-clasă 

O 6.2. Creșterea eficienței 

folosirii resursei materiale a 

școlii 

A. 6.2.1. Creșterea gradului de dotare a cabinetelor și 

labiratoarelor cu aparatură de video-proiecție 

A 6.2.2. Realizarea planifării riguroase a utilizării 

spațiilor școlare – cabinete, laboratoare, sală și teren de 

sport, pentru a asigura accesul tuturor elevilor la 

facilitățile școlii 

A. 6.2.3. Îmbunătățirea dotării cu mobilier școlar, 

conform normativelor în vigoare 

A 6.2.4. Îmbunătățirea dotării cu material didactic 

adaptat particularităților de vârstă, conform 

normativelor în vigoare 

O 6.3. Creșterea eficienței 

folosirii resursei financiare a 

școlii 

A 6.3.1. Reducerea cheltuielilor pentru iluminat prin 

folosirea unor surse de iluminare cu consum redus 

A 6.3.2. Reducerea cheltuielilor pentru încălzire prin 

inițierea unui program zilnic adaptat nevoilor școlii 

A 6.3.3. Reducerea cheltuielilor pentru încălzire prin 

folosirea unui sistem de termostatare 
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      11..MECANISME ȘI INSTRUMENTE DE MONITORIZARE ȘI 

EVALUARE A   IMPLEMENTĂRII     PDI 

 

Monitorizare. Evaluare 

  graficul asistențelor la ore / monitorizarea activităților din unitatea de învățământ; 

  fișe tip de asistențe; 

  fişe de apreciere; 

  rapoarte și procese verbale; 

  rapoarte semestriale și anuale în cadrul Consiliului profesoral și Consiliului de 

administrație; 

  existența și aplicarea procedurilor școlii; 

  rapoarte de evaluare internă a calității; 

  baza de date a unității;  

 planuri remediale, fișe de monitorizare a activității; 

  portofoliile cadrelor didactice, comisiilor metodice și de lucru, ale directorilor; 

  chestionare; 

  interevaluări; 

  interviuri de evaluare; 

  rezultate ale aplicării proiectului de dezvoltare instituţională Evaluarea implementării 

Planului de dezvoltare instituțională 

  autoevaluarea anuală, efectuată în baza planurilor operaționale anuale de activitate, 

rezultatele fiind incluse în raportul anual; 

  evaluarea finală, realizată în ultimul an de implementare, rezultatele fiind incluse în 

raportul de evaluare finală 
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PLAN OPERAŢIONAL (propunere) 
An şcolar 2017-2018 

 

Nr. 

crt. 

Domenii 

funcţionale 

Obiective specifice 

Acţiuni/Activităţi 
Compartiment 

responsabil 

Resurse 
Orizont 

de timp 

S = 

=săptămâna 

Observaţii 

Indicatori de 

performanţă Materiale 
Financiar

e 
Persoana  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Proiectare 

Analiza şi 

diagnoza activităţii 

manageriale şi 

educaţionale. 

Realizarea 

documentelor de 

planificare a 

activităţii 

manageriale la 

toate nivelele. 

Creşterea calităţii 

activităţii. 

 

1.1. Realizarea analizei şi    

diagnozei activităţii 

desfăşurate în unitatea 

şcolare. 

Conducere  Rapoarte de 

analiză  

compartimente 

- Director  

 

S1 – S4  

August 

2017. 

Acţiune școală 

Realizarea 

obiectivelor 

stabilite în planul 

managerial 

anterior 

1.2. Analiza şi diagnoza 

activităţii desfăşurate 

la cercuri pedagogice. 

Compartimente  Materiale şi 

procese 

verbale. 

- Responsabili 

disciplină  

Responsabili 

cerc 

S1, S2 

Septembrie 

2017 

Acţiune școală 

Stabilirea 

obiectivelor 

pentru anul 

şcolar următor 

1.3. Elaborarea planurilor 

manageriale  

directorilor și 

directorilor adjuncți 

Conducere Rapoarte de 

analiză pe anul 

şcolar trecut. 

- Director 

 

S1, S2 

Septembrie 

2017 

Acţiune locală. 

Corelarea cu 

strategia 

Ministerului 

Educației 

Naționale  şi 

Programul 

Guvernului. 
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1.4. Elaborarea planurilor 

manageriale ale 

unităţilor  şcolare 

pentru anul şcolar  

2016/2017 şi a 

celorlalte documente 

manageriale. 

Compartimente  Rapoarte de 

analiză ale 

unităţilor 

şcolare. 

- Responsabili 

arie 

curriculare și 

discipline 

S3, S4 

Septembrie 

2017 

Acţiune școală 

Corelarea cu 

strategia 

Inspectoratului 

Școlar Județean 

Vâlcea, cu 

criteriile de 

evaluare, cu 

nevoile specifice 

ale comunităţii 

locale. 

  1.5. Proiectarea activităţii 

de inspecţie şcolară 

pentru anul şcolar 

2016/2017. 

Conducere Metodologiile 

pentru 

inspecţia la 

clasă 

- Director  

 

S1, S2 

Septembrie

2017 

Acţiune școală 

Ritmicitatea 

inspecţiei - 

număr de 

inspecţii. 

1.6.  Elaborarea de studii/ 

proiecte privind 

problematica 

educaţională la toate 

nivelurile. 

Conducere Rapoartele 

responsabili 

discipline 

- Director 

 

Periodic. Acţiune școală 

Identificarea 

nevoilor 

specifice școlii 

1.7.  Elaborarea proiectelor 

de dezvoltare pe 

termen scurt şi a 

planurilor operaţionale 

aferente. 

Conducere  Rapoartele de 

analiză ale 

unităţii şcolare. 

- Director 

 

S1, S2 

Septembrie

2017 

Acţiune școală 

Eficientizarea 

activităţii. 

1.8. Realizarea 

programelor de 

consiliere a conducerii 

unităţii şcolare pe 

tematica 

descentralizării. 

Dezvoltare 

instituţională. 

Rapoartele de 

analiză ale 

unităţilor 

şcolare. 

- Inspector 

general 

adjunct cu 

dezvoltarea 

instituţională 

S1, S2 

Septembrie

2017 

Acţiune 

judeţeană. 

Eficientizarea 

activităţii 

manageriale 
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1.9.  Elaborarea proiectelor 

de dezvoltare a 

resurselor umane la 

toate nivelurile. 

Dezvoltare 

instutuţională. 

Rapoartele 

inspectorilor 

de specialitate. 

- Inspector ge-

neral adjunct 

dezvoltare 

instituţională, 

inspector 

poli-tici 

personal, 

inspectori, 

formatori. 

Periodic Acţiune 

judeţeană. 

Creşterea 

calităţii 

demersului 

didactic; 

eficientizarea 

utilizării resursei 

umane. 

1.10. Elaborarea 

programelor  de 

perfecţionare a 

personalului didactic, 

didactic auxiliar. 

Dezvoltare 

instituţională. 

Raportul 

inspectorului 

pentru 

dezvoltarea 

profesionala. 

Raportul  

Casei 

Corpului 

Didactic 

- Inspector 

general 

adjunct 

dezvoltare 

instituţională, 

inspector 

dezvoltare 

profesională 

Profesori 

metodiști 

Casa 

Corpului  

Didactic 

S3, S4 

Septembrie

2017 

Acţiune locală. 

Creşterea 

gradului de 

implicare. 

  1.11.Prognozarea evoluţiei 

populaţiei şcolare. 

Administrare 

şi gestiune 

resurse 

financiare şi 

materiale. 

Recensământ 

efectuat de 

unitate. 

- Director  

 

Septembrie

– octombrie 

2017 

ianuarie–

martie 

2018 

Acţiune locală. 

Corelarea la 

societatea civilă. 
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 1.12.Întocmirea planului de 

şcolarizare pentru anul 

şcolar 2017/2018. 

Administrare 

şi gestiune 

resurse 

financiare şi 

materiale. 

Anexele pentru 

încadrarea 

propusă de 

unităţi în anul 

şcolar 

2017/2018 

- Director 

 

Ianuarie–

Februarie. 

2018 

Acţiune școală 

Concordanţa cu 

nevoile de 

formare ale 

populaţiei 

şcolare. 

1.13.Elaborarea proiectelor 

de curriculum- 

armonizarea 

curriculum-ului şi 

conectarea la viaţa 

reală. 

Compartimente  Metodologiile 

în vigoare. 

- Responsabili 

discipline 

 

S1, S2 

Septembrie 

2017 

Acţiune școală 

Aplicarea 

curriculum-ului 

naţional. 

1.14.Elaborarea C.D.Ş.-uri 

pentru anul şcolar 

2017/2018. 

Compartiemnte  Metodologiile 

în vigoare. 

- Cadre 

didactice. 

Martie 

2018 

Acţiune școală 

Îmbunătăţirea 

ofertei 

educaţionale. 

1.15.Elaborarea analizei 

reţelei şcolare, în 

vederea 

redimensionării 

acesteia.  

        (dacă este cazul) 

Compartiemnte  Rapoartele de 

analiză ale 

unităţii şcolare 

Legislaţie. 

- Director 

 

Septembrie–

Decembrie 

2017 

Acţiune 

judeţeană. 

Creşterea 

calităţii pregătirii 

elevilor. 

1.16.Elaborarea 

programului de 

activităţi 

extracurriculare. 

Compartiemnte Raportul 

Consilierului 

educativ 

 Consilier  

educativ 

Septembrie

–Octombrie 

2017 

Acţiune școală  

Dezvoltarea 

aptitudinilor. 

1.17.Elaborarea 

programelor de 

menţinere/ remediere 

a rezultatelor la 

examenele și testările 

naţionale 

Compartimente Rapoartele 

analiză 

- Director 

 

Septembrie

–Octombrie 

2017 

Acţiune școală 

Îmbunătăţirea/ 

menţinerea 

rezul-tatelor. 
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1.18.Elaborarea 

programelor de 

pregătire pentru 

concursurile şi 

olimpiadele şcolare. 

 

 

Compartimente Rapoartele 

analiză 

- Responsabili 

disciplină 

Septembrie

–Octombrie 

2017 

Acţiune 

judeţeană. 

Creşterea 

numărului de 

premii şi 

medalii. 

  1.19.Iniţierea proiectelor 

de consiliere şi 

orientare vocaţională, 

având ca grup ţintă 

copiii şi elevii. 

Compartimente Raportul 

consilierului 

educativ 

- Consilier 

educativ 

Septembrie 

2017 

Acţiune școală 

Eficientizarea 

orientării şcolare. 

1.20.Elaborarea de proiecte 

privind diminuarea 

absenteismului şi a 

abandonului şcolar. 

Compartimente Raportul 

consilierului 

educativ 

- Consilier 

educativ 

Septembrie 

2017 

Acţiune scoală. 

Diminuare/ 

eradicare a 

fenomenelor. 

1.21.Elaborarea de proiecte 

privind aplicarea 

programului  A doua 

şansa 

Compartimente Raportul 

consilierul  

educativ 

- Director 

 

Septembrie 

2017 

Acţiune 

judeţeană. 

Satisfacerea 

nevoilor de 

formare. 

1.22.Realizarea proiectelor 

de buget şi a 

proiectelor de 

achiziţii. 

Administrare 

şi gestiune 

resurse 

financiare şi 

materiale. 

Legislaţia în 

vigoare. 

- Director Octombrie

–

Decembrie 

2017 

Acţiune scoală 

Îmbunătăţirea 

stării materiale a 

unităţii şcolare. 

I.23. Conceperea 

proiectelor de 

identificare a noi 

resurse extrabugetare. 

Administrare 

şi gestiune 

resurse 

financiare şi 

materiale. 

Legislaţia în 

vigoare. 

 Director. Octpmbrie

–

Decembrie 

2017 

Acţiune școală. 

Dezvoltarea 

bazei materiale a 

unității şcolare. 
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1.24.Întocmirea 

documentaţiilor 

privind investiţiile 

şcolare şi reparaţiile. 

Administrare 

şi gestiune 

resurse 

financiare şi 

materiale. 

Legislaţia în 

vigoare. 

 Director 

 

 

Octpmbrie

–

Decembrie 

2017 

Acţiune școală 

Dezvoltarea 

bazei materiale a 

şcolii. 

1.25.Elaborarea de studii 

privind problematica 

educaţională. 

Compartimente Raport de 

analiză ale 

unităţii. 

- Director 

 

Permanent Acţiune școală 

Identificarea 

nevoilor 

specifice 

învăţământului 

1.26.Pregătirea proiectelor 

de colaborare la nivel 

internaţional. 

Compartimente Programe 

specifice. 

- Consilier 

educativ 

Conform 

graficelor 

Agenţiei 

Naţionale 

Socrates 

Acţiune interna-

ţională. 

Creşterea 

interesului 

pentru 

modernizarea 

demersului 

educativ. 

  1.27.Elaborarea de proiecte 

de parteneriat la nivel 

local şi naţional. 

Compartimente Programe 

specifice. 

- Consilier 

educativ 

Când este 

cazul. 

Acţiune locală şi 

interjudeţeană. 

Deschiderea 

şcolii către 

comunitate. 

2. 

 
Organizare 

Eficientizarea 

demersului 

managerial. 

2.1. Elaborarea tematicii şi 

a graficelor pentru 

şedin-ţele Consiliilor, 

şi comisiilor. 

Compartimente Documentele 

pentru 

perfecţionare. 

- Directori 

 

S1, S2 

Septembrie 

2017 

Acţiune școală 

Corelarea cu 

obiectivele 

activităţii. 
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Organizare în 

vederea atingerii 

standardelor şi a 

finalităţilor. 

Utilizarea unor noi       

tehnici şi metode 

de predare-

învăţare-evaluare. 

Organizarea 

execuţiei bugetare 

Extinderea şi 

eficientizarea 

parteneriatului 

educaţional. 

 

2.2. Asigurarea calităţii 

      demersului didactic. 

Compartimente Rapoartele de 

analiză 

- Director   

cadre 

didactice 

Permanent Acţiune școală 

Formarea/dezvol

tareabilităţilor şi 

competenţelor 

conform  

standardelor. 

2.3. Constituirea de echipe 

de lucru pentru 

realizarea proiectelor 

şi programelor. 

Compartimente Raportul 

consilierului 

educativ 

- Consilier 

educativ 

 

Când este 

cazul. 

Acţiune școală 

Coeziunea 

echipelor. 

2.4. Repartizarea 

atribuţiilor şi a 

sarcinilor pentru 

membrii colectivelor 

de lucru, în funcţie de 

specificul instituţiei şi 

de aria 

responsabilităţilor. 

Compartimente Organigrama. - Director  

 

Septembrie 

2017 

Acţiune școală. 

Întocmirea fişei 

posturilor. 

2.5.Realizarea cuprinderii 

copiilor şi elevilor 

înscrişi în unităţile de 

studiu, colectivele şi 

formele de educaţie 

stabilite prin lege. 

Administrare 

şi gestiune 

resurse 

financiare şi 

materiale. 

Legislaţia în 

vigoare. 

 Director S1, S2 

Septembrie 

2017 

Acţiune școală 

Cuprinderea 

tuturor copiilor şi 

tinerilor în 

formele de 

învăţământ. 

  2.6.Organizarea 

concursurilor şi a 

tuturor formelor de 

admitere, pe bază de 

selecţie, conform 

metodologiilor stabilite 

la nivel naţional, local 

şi proprii. 

Compartimente Metodologii. Conform 

bugetului 

aprobat. 

Director  Conform 

graficului. 

Acţiune școală 

Stimularea 

spiritului de 

competiţie, a 

aptitudinilor şi 

capacităţilor. 
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2.7. Organizarea şi 

desfăşurarea 

programelor de 

remediere/menţinere a 

rezultatelor la 

(testările) examenele 

naţionale. 

Compartimente Rapoartele 

comisiilor  

- Director 

 

Permanent

. 

Acţiune școală 

Creşterea 

promovabilităţii. 

2.8.Realizarea programelor 

de pregătire pentru 

concursuri şi 

Olimpiade şcolare. 

Compartimente Rezulatate 

ante-rioare. 

- Director 

 

Permanent Acţiune școală 

Creşterea 

numărului de 

premii şi 

medalii. 

2.9.Organizarea şi 

desfăşurarea 

concursurilor şi 

Olimpiadelor şcolare. 

Compartimente Rezulatate 

anterioare. 

Resurse 

extrabuge-

tare. 

Director  

Responsabili 

discipline 

Conform 

graficu 

Minister 

Acţiune 

judeţeană. 

Stimularea 

competiţiei. 

2.10.Elaborarea criteriilor 

de evaluare pentru 

acordarea diplomelor 

de merit. 

Compartimente Metodologia 

Ministerului  

 Director 

 

Ianuarie 

Februarie 

2018 

Acţiune 

judeţeană. 

Creşterea 

gradului de 

motivare a 

cadrelor 

didactice. 

2.11.Organizarea cercurilor 

directorilor şi a 

cercurilor pedagogice 

pe niveluri de 

învăţământ / discipline 

(dacă este cazul) 

Compartimente Metodologia 

de 

perfecţionare. 

 Director septembrie 

2017 

Acţiune 

judeţeană. 

Perfecţionarea 

continuă. 
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2.12.Organizarea, din 

proprie iniţiativă, de 

către unităţile şcolare, 

a cursurilor în 

programul Edu-caţia 

celei de-a  doua şanse 

Curriculum şi 

inspecţie 

şcolară. 

Metodologia 

Ministerului 

Educației 

Naționale 

Conform 

bugetului 

aprobat. 

Director An şcolar 

2017/2018 

Acţiune 

judeţeană. 

Extinderea 

programului. 

  2.13.Implementarea 

proiectelor privind 

diminuarea 

absenteismului şi 

eradicarea 

abandonului şcolar. 

Compartimente Proiect 

şcolar 

- Director An şcolar 

2017/2018 

Acţiune școală. 

Reducerea ratei 

fenomenelor. 

2.14.Procurarea şi 

distribuirea 

documentelor 

curriculare, a 

manualelor, a 

auxiliarelor 

curriculare, a 

aparaturii, a 

materialului didactic. 

Administrare 

şi gestiune 

resurse 

financiare şi 

materiale. 

Documentele 

primite de la 

Ministerului 

Educației  

Conform 

bugetului 

aprobat. 

Director Permanent Acţiune școală. 

Asigurarea 

tuturor 

materialelor. 

2.15.Elaborarea 

programelor pentru 

disciplinele opţionale. 

Compartimente Metodologia 

Ministerului  

 Director Septembrie 

- 

Decembrie 

2017 

Acţiune școală 

Criterii specifice, 

conform stategiei 

Ministerului 

Edu-cației şi 

inte-reselor 

comunităţii 

locale. 
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2.16. Primirea aprobarea 

din partea 

Inspectoratului Scolar 

Judeţean a 

opţionalelor propuse 

Conducere Metodologia 

Ministerului 

Educației 

Naționale 

 Director Mai 2018 Acţiune școală 

Aplicarea 

criteriilor 

elaborate. 

2.17.Aplicarea proiectelor 

de curriculum şi a 

planurilor–cadru 

elaborate de unităţile 

şcolare şi avizate de 

Inspectoratul Școlar 

Judeţean 

Compartimente Documentele 

primite de la 

Minister 

 Directori 

 

An şcolar 

2017/2018 

Acţiune școală 

Atingerea 

standardelor 

curriculare. 

  2.18.Organizarea 

modulelor de formare 

pentru creş-terea 

calităţii activităţii 

didactice. 

Compartimente Metodologia 

de 

perfecţionare. 

Conform 

bugetului 

aprobat. 

Director Conform 

graficului. 

Acţiune școală 

Creşterea 

calităţii 

activităţii de 

predare, învăţare, 

evaluare. 

2.19.Iniţierea şi aplicarea 

programelor de 

consiliere şi orientare 

în carieră. 

Compartimente  Ofertele 

partenerilor 

educaţionali. 

 Director 

Responsabili 

 

 

Permanent

. 

Acţiune școală 

Eficientizarea 

orientării şcolare 

şi profesionale 

2.20.Organizarea şi 

desfăşurarea 

activităţilor 

extracurriculare, 

conform programelor 

proprii. 

Compartimente Planurile 

consilierilor 

educativi. 

Resurse 

extrabuge-

tare. 

Director 

Consilier 

educativ 

Conform 

planificare 

proprie. 

Acţiune școală 

Formarea 

abilităţilor şi 

competenţelor 

extracurriculare. 

2.21.Asigurarea asistenţei 

sanitare şi a protecţiei 

muncii. 

Administrare 

şi gestiune 

resurse 

financiare şi 

materiale 

Legislaţia în 

vigoare 

Conform 

bugetului 

aprobat 

Director  

 

Permanent Acţiune școală 

Prevenirea şi 

asigurarea 

sanitară şi în 

muncă. 
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2.22.Relaţionarea cu 

mediul social, cultural 

şi economic specific 

comunităţii locale. 

Compartimente Parteneriatele 

încheiate. 

 Director  

Contabil şef  

Permanent Acţiune școală 

Facilitarea 

comunicării. 

2.23.Aplicarea 

Programului 

guvernamental Laptele 

şi cornul 

Administrare 

şi gestiune 

resurse 

financiare şi 

materiale. 

Ordinul 

Ministe-rului 

Educației și 

Cercetării  

Conform 

bugetului 

aprobat. 

Director  Permanent Acţiune 

judeţeană. 

Primirea de către 

toţi preşcolarii şi 

scolarii mici. 

2.24.Organizarea şi 

dezvoltarea reţelei de 

transport şcolar. 

Administrare 

şi gestiune 

resurse 

financiare şi 

materiale. 

Analiza de 

nevoi şi 

comasarea. 

Conform 

bugetului 

aprobat. 

Director  Conform 

graficului. 

Acţiune locală. 

Creştera calităţii 

pregătirii 

elevilor. 

  2.37.Repartizarea bugetului 

primit, conform 

legislaţiei în vigoare. 

Administrare 

şi gestiune 

resurse 

financiare şi 

materiale. 

Analiza de 

nevoi. 

Bugetul 

repartizat. 

Director 

Contabil șef 

Conform 

grafic de 

execuţie 

bugetară. 

Acţiune școală 

Asigurarea 

execuţiei 

bugetare. 

2.38.Identificarea 

resurselor 

extrabugetare şi 

repartizarea lor 

conform priorităţilor. 

Administrare 

şi gestiune 

resurse 

financiare şi 

materiale. 

Propunerile 

directorilor 

adjuncți 

Resurse 

extrabuge-

tare. 

Director Conform 

program 

manage-

ment. 

Acţiune școală 

Creşterea 

fondurilor 

extrabugetare 

2.39.Aplicarea proiectelor 

de investiţii şi 

reparaţii. 

Administrare 

şi gestiune 

resurse 

financiare şi 

materiale. 

Programul 

propriu. 

Conform 

bugetului 

aprobat. 

Director  Conform 

program 

propriu. 

Acţiune școală 

Dezvoltarea 

bazei materiale. 
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2.40.Organizarea unor 

întâlniri de lucru cu 

conducerea 

inspectoratului școlar 

pentru instruire 

privind partici-parea la 

programele de 

cooperare 

internaţională. 

Compartimente Ofertele 

A.N.P.C..D.E.

F.P. 

 Consilier 

educativ 

Conform 

grafic 

perfecţio-

nare. 

Acţiune școală 

Creşterea 

numărului de 

proiecte la nivel 

judeţean si pe 

școală 

2.41.Acordarea de 

consultanţă la nivelul 

specialităţii pe 

probleme specifice în 

ceea ce priveşte 

parteneriatul 

educaţional. 

Compartimente Legislaţia în 

vigoare. 

 Director Potrivit 

solicitări. 

Acţiune locală. 

Implicarea în 

proiecte a unui 

număr cât mai 

mare de şcoli. 

3 Conducere 

operaţională. 

- Operaţionalizarea 

activităţii. 

 

3.1. Încheierea contractelor 

de muncă. 

Administrare 

şi gestiune 

resurse 

financiare şi 

materiale. 

Legislaţia în 

vigoare. 

 Director  Septembrie 

2017 

Acţiune școală 

Respectarea 

legislaţiei. 

3.2. Normarea judicioasă şi 

funcţionarea eficientă 

a personalului din 

subordine. 

Administrare 

şi gestiune 

resurse 

financiare şi 

materiale. 

Legislaţia în 

vigoare. 

Conform 

bugetului 

aprobat. 

Director Anual. Acţiune școală 

Eficientizarea 

activităţii. 

  

 

 

 

 

 

3.3. Coordonarea activităţii 

comisiilor metodice şi  

a cadrelor didactice. 

Compartimente Documente, 

ordine, 

notificări  

Ministerul 

Educației 

Naționale 

 Director 

 

Permanent Acţiune școală 

Creşterea 

calităţii 

demersului 

didactic. 



 

51 

 

- Eficientizarea 

demer-sului 

managerial. 

Organizarea în 

vederea atingerii 

standardelor şi a 

finalităţilor. 

3.4. Operaţionalizarea  

resursei de timp 

Scoala Gimnazială „I. 

Gh. Duca”  

Compartimente Propriile 

programe. 

 Director  Permanent Acţiune școală 

Încadrarea în 

planificarea 

resursei de timp 

3.5.Supervizarea 

desfăşurării activităţii. 

Compartimente Rapoarte 

inspecţii, fişe 

asistenţă. 

 Director 

 

Permanent Acţiune școală 

Feed-back pentru 

activitatea viitoare. 

3.6.Realizarea procedurilor 

de disciplină a muncii, 

de mediere şi 

rezolvare a 

conflictelor şi de 

rezolvare a contest. 

Compartimente Legislaţia în 

vigoare. 

 Director 

 

Când este 

cazul. 

Acţiune școală. 

Respectarea 

legislaţiei. 

 

3.7.Operaţionalizarea 

activităţii de inspecţie 

de evaluare. 

Compartimente Documente, 

ordine, 

notificări 

Ministerul 

Educației  

 Director 

 

Permanent Acţiune școală 

Management 

performant. 

4 

 

Monitorizare. 

Evaluare. Control. 

- Eficientizarea  

  activității 

Identificarea 

punctelor slabe şi a 

punctelor tari în ac-

tivitate. 

4.1.Elaborarea de 

propuneri privind 

curriculumul naţional 

şi dezvoltarea 

regională şi locală. 

Compartimente Materialele 

rezultate din 

discuţii pe 

această temă. 

 Director 

 

Anual. Acţiune școală 

Adecvarea 

ofertei 

educaţionale. 

4.2.Elaborarea criteriilor şi 

a instrumentelor de 

monitorizare şi 

evaluare. 

Compartimente Documente, 

ordine, 

notificări 

Ministerul 

Educației 

Naționale 

 Director  Periodic. Acţiune școala 

Respectarea 

metodologiei şi a 

specificului 

unităţii. 

  4.3.Aplicarea criteriilor şi a 

instrumentelor de 

evaluare 

Compartimente Criteriile 

stabilite. 

- Director Conform 

graficelor. 

Acţiune școală 

Respectarea 

metodologiei. 



 

52 

4.4.Prelucrarea datelor 

obţinute prin activităţile 

de inspecţie. 

Compartimente Documentaţia 

rezultată. 

- Director 

 

Semestrial Acţiune scoală 

Relevanţa 

acestor activităţi. 

4.5.Valorificarea 

rezultatelor evaluării. 

Compartimente Documentaţia 

rezultată. 

- Director Conform 

metodolo-

giei 

Acţiune școală 

Redimensionarea 

activităţii. 

4.6.Întocmirea tuturor 

documentelor solicitate 

de Inspectoratul Școlar 

Județean Vâlcea 

Compartimente Documente, 

ordine, 

notificări 

Ministerul 

Educației 

Naționale 

- Director 

 

Conform 

termenelor 

Acţiune școală. 

Respectarea 

termenelor. 

4.7.Întocmirea raportului 

anual / semestrial 

asupra activităţii. 

Compartimente Documentaţia 

rezultată. 

- Director 

 

Semestrial 

Anual. 

Acţiune școală 

Respectarea 

structurii şi a 

termenelor. 

4.8.Întocmirea 

documentelor privind 

managementul 

resurselor umane. 

Compartimente Legislaţia în 

vigoare. 

 Director Conform 

termenelor 

Acţiune școală 

Respectarea 

legislaţiei. 

4.9.Arhivarea şi păstrarea 

tu-turor documentelor 

legale. 

Administrare 

şi gestiune 

resurse 

financiare şi 

materiale. 

Legislaţia în 

vigoare. 

 Director 

Secretare. 

Semestrial 

Anual. 

Acţiune școală 

Respectarea 

normativelor 

arhivării. 
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4.10.Evaluarea ofertei 

educaţionale şi a 

performanţelor, pe baza 

criteriilor de 

monitorizare, evaluare 

şi/sau a indicatorilor de 

performanţă. 

Compartimente Criteriile 

stabilite. 

- Director  Conform 

grafic. 

Acţiune școală 

Depistarea 

punctelor tari şi a 

punctelor slabe 

din activitate. 

  4.11.Asigurarea organizării 

şi desfăşurării 

examenelor naţionale de 

sfârşit de ciclu. 

Compartimente Legislaţia în 

vigoare. 

Conform 

bugetului 

aprobat. 

Director Conform 

legii. 

Acţiune școală 

Respectarea 

regulamentelor. 

4.12.Încheierea exerciţiului 

financiar. 

Administrare 

şi gestiune 

resurse 

financiare şi 

materiale. 

Legislaţia în 

vigoare. 

Conform 

bugetului 

aprobat. 

Director 

contabil şef. 

Semestrial 

Anual. 

Acţiune școală 

Încadrarea în 

bugetul alocat. 

4.13.Evaluarea realizării 

pla-nului de achiziţii şi 

a utilizării fondurilor 

extrabugetare. 

Administrare 

şi gestiune 

resurse 

financiare şi 

materiale. 

Legislaţia în 

vigoare. 

Conform 

bugetului 

aprobat. 

Directori Conform 

regulament. 

Acţiune școală 

Corelarea cu 

nevoile reale ale 

unităţilor. 

4.14.Întocmirea 

documentelor legale 

privind managementul 

financiar. 

Administrare 

şi gestiune 

resurse 

financiare şi 

materiale. 

Legislaţia în 

vigoare. 

Conform 

bugetului 

aprobat. 

Contabil  şef, 

directori  

Conform 

termenelor 

legale. 

Acţiune școală 

Respectarea 

legislaţiei şi a 

termenelor. 

4.15.Monitorizarea aplicării 

Programului Laptele şi 

cornul 

Administrare 

şi gestiune 

resurse 

financiare şi  

materiale. 

Legislaţia în 

vigoare. 

Conform 

bugetului 

aprobat. 

Responsabil, 

Director  

Permanent Acţiune școală 

Încadrarea în 

prevederile 

programului. 
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4.16.Monitorizarea reţelei 

de transport şcolar. 

Administrare 

şi gestiune 

resurse 

financiare şi 

materiale. 

Legislaţia în 

vigoare. 

Conform 

bugetului 

aprobat. 

Director 

 

Permanent Acţiune școală 

Asigurarea unei 

frecvenţe bune. 

4.17.Monitorizarea şi 

evaluarea proiectelor de 

parteneriat. 

Compartiemnte Criteriile 

stabilite. 

Resurse 

extrabuge-

tare. 

Director Periodic Acţiune școală 

Impactul asupra 

unităţii şcolare. 

4.18.Evaluarea periodică a 

activităţii personalului 

din subordine. 

Compartiment 

 

 

Criteriile 

stabilite. 

Legislaţia în 

vigoare. 

- Director 

 

Conform 

termenelor 

 

Acţiune școală 

Redimensionarea 

activităţii. 

  4.19.Evaluarea ofertei 

educaţionale şi a 

performanţelor, pe baza 

criteriilor de 

monitorizare şi evaluare 

şi/sau a indicatorilor de 

performanţă 

Compartimente Criteriile 

stabilite. 

Legislaţia în 

vi-goare. 

- Director  Semestrial Acţiune școală 

Depistarea 

punctelor tari şi a 

punctelor slabe 

în activitate. 

5. Motivare 

Stimularea şi 

motivarea 

materială şi morală 

a cadrelor 

didactice şi a 

elevilor. 

5.1Stimularea 

(auto)formării şi 

dezvoltării profesionale. 

Compartimente Ofertele de 

perfecţionare. 

Conform 

bugetului 

aprobat. 

Director  Permanent Acţiune școală 

Dezvoltarea 

profesională. 

5.2.Stimularea spiritului de 

competitivitate. 

Compartimente Rezultatele 

deosebite 

popularizate. 

Resurse 

extrabuge- 

tare. 

Director  Permanent Acţiune școală 

Implicare, 

participare, 

dezvoltare. 

5.3.Încurajarea şi 

sprijinirea iniţiativelor 

prin flexibilitate, 

deschidere spre nou. 

Compartimente Rezultatele 

deosebite 

popularizate. 

 Director  Permanent Acţiune școală 

Implicare, 

dezvoltare. 
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5.4.Stimularea 

parteneriatului 

educaţional prin 

preluarea iniţiativei. 

Compartimente Analiza 

evoluţiei 

comunităţii 

locale. 

- Director  Permanent Acţiune școală 

Dezvoltarea 

unităţii. 

5.5.Sprijinirea iniţiativelor 

în atragerea resurselor 

materiale şi financiare. 

Administrare 

şi gestiune 

resurse 

financiare şi 

materiale. 

Analiza 

evoluţiei 

comunităţii 

locale. 

- Director   

 

Permanent Acţiune locală. 

Participare, 

dezvoltare a 

unităţii. 

6. Implicare. 

Participare. 

Creşterea gradului 

de implicare. 

6.1.Asigurarea deschiderii şi 

transparenţei în actul 

decizional, prin 

participare în luarea 

deciziilor. 

Compartimente Programele 

unităţii 

- Director  

 cadre 

didactice 

Permanent Acţiune școală 

Implicare în 

actul decizional. 

6.2.Încurajarea participării 

şi a iniţiativei pentru 

optimizarea funcţionării 

culturii organizaţionale. 

Compartimente Programele 

unităţii 

- Director  

 

Permanent Acţiune școală 

Optimizarea 

culturii 

organizaţionale. 

  6.3.Implicarea personalului 

din subordine în 

atragerea de resurse 

materiale şi financiare 

Administrare 

şi gestiune 

resurse 

financiare şi 

materiale. 

Programele 

unit de resort 

Resurse 

extrabuge-

tare. 

Director  Permanent Acţiune școală 

Responsabilizare

a personalului. 

6.4.Creşterea gradului de 

implicare a părinţilor şi 

a comunităţii locale în 

viaţa şcolii 

Compartimente Programele 

unităţii 

 Directori 

cadre 

didactice 

Permanent Acţiune școală 

Implicare activă 

a părinţilor. 

6.5.Organizarea de întâlniri 

periodice cu părinţii, 

auto-ritatea locală, 

agenţi economici, 

instituţii, organizaţii, 

O.N.G.–uri  etc. 

Compartimente Programele 

unităţii 

Resurse 

extrabuge-

tare. 

Director, 

cadre 

didactice. 

Permanent Acţiune școală 

Implicare activă 

a părinţilor. 
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6.6.Atragerea şi implicarea 

elevilor în elaborarea 

documentelor care îi 

vizează, în parteneriatul 

educaţional, alte 

activităţi. 

Compartimente Programele 

unităţii. 

- Director  

 cadre 

didactice 

Permanent Acţiune școală 

Responsabilizarea 

elevilor. 

 

 

7. 

Formare şi dezvol-

tare profesională 

şi personală. 

Optimizarea 

competenţelor. 

Dezvoltarea 

competenţelor. 

7.1. Participarea la 

programe de 

(auto)formare continuă 

directori, cadre 

didactice, personal 

didactic auxiliar. 

Compartimente Analiza de 

nevoi. 

Cursurile 

propuse. 

Conform 

bugetului 

aprobat. 

directori,  

cadre 

didactice 

Conform 

grafic 

Minister şi 

Inspectorat 

Județean 

Acţiune școală 

Creşterea numă 

rului cadrelor 

didactice care 

participă la  

cursuri  

7.3.Participarea la întâlniri 

de lucru, seminarii, 

simpo-zioane, programe 

organizate la nivel local 

sau naţional. 

Compartimente Graficul 

Minis-terul 

Educației 

Naționale şi al 

Inspectoratului 

Scolar 

Judeţean 

Conform 

bugetului 

aprobat. 

Resurse 

extrabuget 

Director  Conform 

grafic 

Minister şi 

Inspectora

t Județean 

Acţiune școală. 

Dezvoltare 

profe-sională şi 

personal 

7.4.Participarea elevilor la 

cursurile de pregătire / 

formare organizate la 

nivel local, naţional, 

inter-naţional. 

Compartimente Graficul 

Ministerul 

Educației 

Naționale şi al 

Inspectoratului 

Școlar 

Judeţean 

 

Resurse 

extrabuge-

tare. 

Director, 

cadre 

didactice 

elevi. 

Conform 

grafic 

Minister și 

Inspectorat 

Județean 

Acţiune scoală 

Dezvoltarea 

abilităţilor şi a 

capacităţilor. 

8. Formarea 

grupurilor. 

Dezvoltarea 

8.1.Încurajarea culturii 

organizaţionale de tip 

reţea. 

Compartiemnte Analiza de 

nevoi. 

- Director  Permanent Acţiune școală 

Lucrul în echipă. 
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echipelor. 

- Dezvoltarea 

spiritului de echipă 

8.2.Organizarea 

colectivelor de proiect, 

în funcţie de activitatea 

planificată. 

Compartimente Programele 

unităţii 

- Director  Când este 

cazul. 

Acţiune școală 

Constituirea şi 

coeziunea 

echipelor. 

8.3.Organizarea unor 

echipe mixte pentru 

realizarea proiectelor de 

dezvoltare comunitară. 

Compartimente Comisii locale. 

Programele 

unităţii 

- Directori  Când este 

cazul. 

Acţiune scoală 

Coeziunea 

echipei. 

9. Negocierea şi  

rezolvarea 

conflictelor. 

Utilizarea 

negocierii ca 

mijloc de  

optimizare a 

activităţii. 

9.1. Depistarea şi 

pozitivarea rapidă şi 

eficientă a conflictelor. 

Compartimente Solicitările 

existente. 

- Director  Când este 

cazul. 

Acţiune școală 

Înlăturarea 

conflictelor. 

9.2.Aplicarea corectă a pla-

nurilor cadru şi a 

curriculumului pentru 

rezolvarea conflictelor 

între reprezentanţii 

disciplinelor. 

Compartiemnte Documente, 

ordine, 

notificări 

Ministerul 

Educației  

 Director  S1, S2 

Septembrie 

2017 

Acţiune școală 

Evitarea 

conflictelor. 

9.3.Negocierea cu 

comunitatea locală 

pentru eficientizarea 

sprijinului comunitar 

Compartimente  Comisii locale. 

Programele 

uităţilor. 

 Director  

 

Permanent Acţiune școală 

Implicarea 

comu-nităţii. 

9.4.Negocierea contractelor 

pentru obţinerea 

fondurilor 

extrabugetare. 

Compartimente 

 

 

 

Oferta 

comunităţii 

locale. 

 Director  Permanent Acţiune școală 

Creşterea 

fondurilor 

extrabgetare. 

9.5.Negocierea condiţiilor 

financiare pentru 

execuţia bugetară. 

Administrare 

şi gestiune 

resurse 

financiare şi 

materiale. 

Legislaţia în 

vigoare. 

- Director Lunar. Acţiune 

judeţeană. 

Respectarea 

legislaţiei. 
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10. Comunicare şi 

informare. 

- Asigurarea fluxului 

informaţional. 

Eficientizarea 

comunicării. 

Atragerea opiniei 

publice şi a 

factorilor locali în 

vederea sprijinirii 

unităţilor şcolare. 

10.1.Crearea imaginii 

pozitive a unei instituţii 

credibile, dinamice şi 

coerente, prin 

promovarea de bune 

practici la nivelul Școlii 

Gimnaziale I. Gh. Duca 

Compartimente Documente, 

ordine, 

notificări 

Ministerul 

Educației  

- Director  Permanent

. 

Acţiune școală 

Diseminarea 

informaţiei. 

10.2.Editarea de broşuri, 

ghiduri, îndrumătoare, 

alte materiale. 

Compartiemnte Documente, 

ordine, 

notificări 

Ministerul 

Educației  

Conform 

bugetului 

aprobat. 

Resurse 

extrabuge-

tare. 

Director  Permanent Acţiune școală 

Accesul lărgit la 

informaţia 

ştiinţifică. 

10.3.Informarea grupurilor 

ţintă cu activitatea 

Școlii Gimnaziale I. 

Gh. Duca  prin 

actualizarea 

permanentă a site-ului 

instituţiei cu toate 

informaţiile de 

actualitate 

Compartimente Documente, 

ordine, 

notificări 

Ministerul 

Edu-cației  

- Director Periodic. Acţiune școală 

Popularizarea 

activităţilor. 

10.4.Colaborarea cu 

mijloacele mass-media 

locale, în vederea 

informării opiniei 

publice şi creşterii 

credibilităţii instituţiei 

Compartimente Rapoartele  

unităţii 

 Director Periodic. Acţiune școală 

Popularizarea 

activităţilor şi 

atragerea 

sponsorilor. 

10.5.Menţinerea canalelor 

de comunicare cu 

partenerii 

educaţionali. 

Compartimente  Rapoartele 

unităţii  

 Director  Permanent

. 

Acţiune scoală 

Fluidizarea 

comunicării. 



 

59 

10.6.Transmiterea în 

teritoriu (structuri) a 

tuturor documentelor 

şcolare. 

Compartimente Documente, 

ordine, 

notificări 

Ministerul 

Educației 

Naționale 

Conform 

bugetului 

aprobat. 

Director Când apar. Acţiune școală 

Diseminarea 

informaţiei. 

  10.7.Organizarea de schim-

buri de bună practică 

pentru dezvoltarea 

profesională şi 

popularizarea 

experienţelor. 

Compartimente Rapoartele 

unităţii 

Resurse 

extrabuge-

tare. 

Director  Periodic. Acţiune școală 

Schimburi de 

experienţă. 

10.8.Organizarea de mese 

rotunde şi simpozioane 

cu o largă participare a 

oamenilor de afaceri 

vâlceni 

Compartimente Oferta 

comunităţii 

locale. 

Resurse 

extrabuge-

tare. 

Director  Periodic. Acţiune școală 

Implicarea 

comunităţii. 

10.9.Transmiterea în timp 

util către forurile 

ierarhice superioare a 

materialelor – 

rapoarte, statistici, 

baze de date solicitate. 

Compartimente Documente, 

ordine, 

notificări 

Ministerul 

Educației  

- Director  Periodic. Acţiune școală 

Respectarea 

conţinutului şi a 

termenelor. 

11 Parteneriat. 

Extinderea şi 

eficientizarea 

parteneriatului. 

11.1.Colaborarea cu 

O.N.G. – uri, asociaţii, 

fundaţii, instituţii de 

cultură şi artă. 

Compartimente Oferta 

comunităţii 

locale. 

 Director  Permanent Acţiune locală. 

Iniţierea de 

activităţi comune 

11.2.Colaborarea 

permanentă cu 

organele de poliţie, 

sanitare, gardieni 

publici, pompieri etc. 

Compartimente Oferta 

comunităţii 

locale. 

 Director  Permanent Acţiune locală 

Siguranţa şi 

sănătatea 

elevilor. 
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11.3.Implicarea federaţiilor 

sindicale în procesul 

de-cizional şi în 

rezolvarea 

problemelor. 

Compartimente Parteneriatul 

cu sindicatele 

 Director  Permanent Acţiune locală. 

Respectarea 

drepturilor 

salariaţilor. 

11.4.Iniţierea de proiecte 

de parteneriat la nivel 

local, naţional şi 

internaţional. 

Compartimente Oferta locală şi 

a 

A.N.P.C.D.E.F

.P. 

Conform 

bugetului 

aprobat. 

Director  An şcolar. Acţiune scoală 

Dezvoltare 

instituţională. 

 


